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ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่ได้ร่วมคิดร่วมท า ร่วมวางแผนการด าเนินงาน ร่วมเป็นพลัง
ขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บังเกิดประสิทธิผลคุ้มค่าบังเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการการศึกษาและสามารถยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีระดับคุณภาพมาตรฐานสากล 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

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

    อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64000 
โทรศัพท์    055-611786 
โทรสาร    055-612848 

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

สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
    กระทรวงศึกษาธิการ 
ขนาดโรงเรียน  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

 เนื้อที ่   117 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา 
ระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เขตพื้นที่บริการ   มีเขตพ้ืนที่บริการ ดังนี้  ต าบลธานี  ต าบลบ้านกล้วย   

     ต าบลปากแคว  ต าบลบ้านหลุม (ยกเว้นหมู่ 3)   
     ต าบลยางซ้าย  (เฉพาะหมู่ 8)  ต าบลบ้านป้อม  
     (หมู่ท่ี 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 ย้ายมาเปิดเรียนใหม่บริเวณหลังตลาดธานี   หรือบริเวณสนาม 
เด็กเล่น เชิงสะพานพระร่วง  วันที่  26  สิงหาคม   2488 ย้ายไปเปิดใหม่บริเวณด้านใต้ของ 
วัดไทยชุมพล  โดยย้ายเฉพาะนักเรียนชายไปท่ีเดิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจ า
จังหวัดชาย รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  6  พ.ศ. 2503   เปิดสอนชั้นเตรียม
อุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2506  เปิดสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกศิลปศาสตร์  วันที่  
18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2507  ย้ายมาอยู่บริเวณสนามบินเก่า ต าบลบ้านกล้วย  อ าเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย ส่วนบริเวณด้านใต้ของวัดไทยชุมพล  ยกให้โรงเรียนอุดมดรุณี  เมื่อโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
พัฒนาขึ้น สามารถช่วยเปิดสถานศึกษาใหม่ให้แก่จังหวัดสุโขทัย  คือ 

พ.ศ. 2520 ก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย  โรงเรียนให้ใช้อาคารสถานที่   
                               จนกระท่ังวิทยาลัยพลศึกษาสร้างเสร็จและย้ายออกจากโรงเรียน  
                               เมื่อปี พ.ศ. 2523 
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พ.ศ. 2523 ให้วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย  ใช้อาคารสถานที ่ จนกระท่ังวิทยาลัย 
                               นาฎศิลป์สร้างเสร็จจึงย้ายออกไปจากโรงเรียนเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 
          พ.ศ. 2525 เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  ณ  ต าบลยางซ้าย   
                               อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย เป็นสาขาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
                               ปัจจุบันเป็นโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
นอกจากนี้โรงเรียนยังบริการส่วนราชการ คือ 

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

พ.ศ. 2514 เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  ส่งเสริมเผยแพร่  ฟ้ืนฟ ู 
                               และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยปฏิบัติตามนโยบายส านักงาน 
                               คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ   
           พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้สร้างพระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  โดยประกอบพิธี 
                               บวงสรวงสังเวยดวงพระวิญญาณพ่อขุนรามค าแหงมหาราชอย่างถูกต้อง 
                               ตามประเพณ ี พระบรมรูปพระองค์จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวสุโขทัย    
                               ครอูาจารย์  และนักเรียนมาจนถึงทุกวันนี้ 

 
 
            แผนที่โรงเรียน 
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แผนผังโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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วิสัยทัศน์ 
              เป็นเลิศแห่งการเรียนรู้ 
 
ปรัชญา 
          “ใช้ความรู้ คู่คุณธรรม น าปัญญา พัฒนาสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ก่อเกิดมาตรฐานสากล ” 
หลักค ากล่าวนี้ โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรมประกอบกับสติปัญญา ไหวพริบที่
ชาญฉลาดน าไปคิดค้นคว้าสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองและประเทศชาติให้รุ่งเรืองสถาพร มีมาตรฐาน
เทียบเท่าระดับสากล 
 
คติพจน์      “สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี  หมายถึง  ความสามัคคีแห่งหมู่คณะท าให้เกิดสุข” 
 
สีประจ าโรงเรียน       “ม่วง – ขาว” 
 
สัญลักษณ์   
 
 
 
 
 
 
 

พระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราชประดิษฐานอยู่บริเวณลานหน้าโรงเรียนเพ่ือให้ทุกคน
เคารพสักการะ  ในพิธีไหว้ครูของนักเรียน  โรงเรียนจะประกอบพิธีสักการบูชาดวงวิญญาณพระองค์
เป็นขั้นตอนแรกทุกปีสืบมาเพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ครูอาจารย์และนักเรียน 
 
ดอกไม้สัญลักษณ์      “อินทนิล” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อักษรย่อ   
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2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
1) ผู้อ านวยการโรงเรียน 
    นายมนตรี  คงเจริญ       ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   

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

      โทรศัพท์  08 6213 6711    
      e-mail :   montree@suw.ac.th   

2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
   นางอฑิภา  วรากรเจริญ  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา 

      โทรศัพท์  06-1801-8882 
      e-mail : sunrise.sukhothai@gmail.com 
                                                              : athipha@suw.ac.th 

  นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ        รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา 

      โทรศัพท์  08-0020-8238 
      e-mail : marinrin.1975@gmail.com 
                                                              : marin@suw.ac.th 

  นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา 

      โทรศัพท์  08-9859-4292 
      e-mail : prach@suw.ac.th 

   นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา 

      โทรศัพท์  08-4598-2685 
      e-mail : 9nudee@gmail.com 
                                                              : chalermpol@suw.ac.th 
 

 
 

 

mailto:sunrise.sukhothai@gmail.com
mailto:marinrin.1975@gmail.com
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ป การศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ดร.มนตรี คงเจริญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น าน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางอ ิ า  วรากรเจริญ 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ 

  ายส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

  ายการเงินบัญชี 
และพัสดุ 

  าย ุรการ 

  ายชุมชน 
และ าคีเครือข่าย 

  ายกิจการนักเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายปราช เชื้อประดิษ  ์

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายเฉลิมพล ทองจุ้ย 

 

  ายวิชาการ 

  ายบุคคล 
  ายบริการ

อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 
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นางอ ิ า  วรากรเจริญ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

                                               
 

                  

                     
      
  
  

 
               

 
 

                

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
      

กลุ่มงาน 
งานนโยบายและแผน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   
1. งานนโยบายและแผน 
2. งานนโยบายและโครงการพิเศษ 
3. งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (DMC)   
4. งานแผนงานงบประมาณ 
5. งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
6. งานติดตามผลและประเมินผล 

                         
                                 

กลุ่มงาน 
งานส านักงานผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   
1. งานส านักงานผู้อ านวยการ  
2. งานธุรการสารบรรณ   
3. งานพัสดุ 
4. งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน   
5. งานตรวจสอบเยี่ยม 
และประเมิน 
    

กลุ่มงาน 
งานประกันคุณภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางกรนันท์  เอี่ยมภูเขียว 
1. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ   

กลุ่มงาน 
งานควบคุมภายใน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสุมาลี  หมากผิน 
1. งานควบคุมภายใน 
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รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

                                 
                 

                     
      
  

                       

 
               

 
 

                

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
      
 

 

 

                        
                   

sy; 
 

กลุ่มงาน 
งานการจัดการเรียนรู ้
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายฐิตินันท์  เหรียญทอง 
1. งานบริหารกลุ่มสาระ  และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
2. งานจัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (เศรษฐกิจ
พอเพียง/วิถีพุทธ/วัฒนธรรมประเพณี) 
3. งานบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

กลุ่มงาน 
งานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ  
1. งานธุรการ 
2. งานแผนงานวิชาการ/ประกันคุณภาพ 
3. งานสารสนเทศงานวิชาการ 
4. งานวางแผนรับนักเรียน 
5. งานประเมินผลด าเนินการวิขาการ 
6. งานพัสดุและหนังสือเรียนฟรี 
7. งานส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านวิชาการ 

 
    
 

กลุ่มงาน 
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผลประเมินผลการเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางค ามี  ชัยรักษา 
1. งานทะเบียนนักเรียน 
2. งานวัดผลประเมินผล งาน GPA และประมวลผลการ
เรียน 
3. งานสร้างและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลการเรียน    
4. งานเอกสารและแบบฟอร์มการวัดผลประเมินผล 
5. งานจัดหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
6. งานส ามะโนนักเรียนและฐานข้อมูล 
 

กลุ่มงาน 
งานแนะแนวการศึกษา 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางลาวัณย์ ถาพันธุ ์
1. งานบริหารจัดการแนะแนว    
2. งานให้บริการแนะแนว   
3. งานให้บริการแนะแนวทักษะอาชีพการ
เรียนทวิศึกษา         
 

กลุ่มงาน 
งานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายฐิตินันท์  เหรียญทอง 
1. งานหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP) 
2. งานหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (GP) 
 
 กลุ่มงาน 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางลาวัณย์ ถาพันธุ์ 
1. งานพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากล       
2. งานพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน   
3. งานจัดกลุ่มการเรียน 
4. งานจัดตารางสอน ตารางเรียนและจัดครูเข้าสอน        
5. งานจัดครูสอนแทน 
6. งานนิเทศการศึกษา 
7. งานส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย  
 

กลุ่มงาน 
งานพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางอารีย์ สาเกกูล 
1. งานพัฒนาครูด้านวิชาการ 
2. งานจัดบรรยากาศวิชาการในโรงเรียน 
3. งานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน      
4. งานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้ 
5. งานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 

 

กลุ่มงาน 
งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายฐิตินันท์  เหรียญทอง 
1. งานบริหารจัดการทดสอบระดับชาติ 
2. โครงการเพชรอินทนิล 
3. ศูนย์สอบภาษาต่างประเทศ 
4. ฟิสิกส์สัปยุทธ ์
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์   
6. ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกและสอวน. 
7. งานศูนย์ STEM 
8. งานสอนปรับพื้นฐานด้านวิชาการ 
9. งานจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษผู้เรียน 
10. งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
11. งานแข่งขันทักษะอื่น     

 

กลุ่มงาน 
โครงการห้องเรียนกี า 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว 
1. งาน  ายส านักงานห้องเรียนกี า 
2. งานการเงินบัญชี และพัสด ุ
3. งาน  ายกิจกรรม ห้องเรียนกี า 
4. งาน  ายบริการห้องเรียนกี า 
5. งาน  ายพัฒนาบุคลิกภาพและความ
ปลอดภัย 

 
    

กลุ่มงาน 
งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางปทุมพร ชมชัย 
1. งานหลักสูตรการจัดการเรียนโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ (EP) 
2. งานหลักสูตรการจัดการเรียนรู ้
Education Hub 
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นางอ ิ า  วรากรเจริญ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

                               
 

                  

                     
      
  
  

 
               

 
 

                

 
 
 

 
 
   
 
 
 

กลุ่มงาน 
งานการบริหารงานทะเบียนและสถิติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางรัชนี พุดซ้อน  
1. งานการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2. งานการจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
3. งานอ่ืน  ท่ีได้รับมอบหมาย    และ
บุคลากร 

 . . .                     
                 

sy; 
 

กลุ่มงาน 
งานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี  
1. งานส านักงานธุรการ  ายบุคคล 
2. งานวางแผนอัตราก าลัง 
3. งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
4. งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
5. งานการบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ 
6. งานส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ 
7. งานอ่ืน  ท่ีได้รับมอบหมาย 
    

กลุ่มงาน 
งานการประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาววรรณิสา  เจิมนิ่ม 
1. งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของงานบุคคล 
2. งานอ่ืน ที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงาน 
งานส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัย 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายพนม  พุฒลา 
1. งานเวรยามและเวรประจ าวัน 
2. งานบ้านพักและที่อยู่อาศัยในโรงเรียน 
3. งานอ่ืน ที่ได้รับมอบหมาย 
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นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

                                
 

                  

                     
      
  
  

 
               

 
 

                

 
 
 

 
 
         
 
 
 

กลุ่มงาน 
งานสารบรรณ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา 
1. งานรับหนังสือจากไปรษณีย์ / อินเทอร์เน็ตจาก  
   สพม.เขต 38/ สพฐ. / กระทรวงศึกษาธิการ  
2. งานรับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ 
3. งานคัดแยกหนังสือและเสนอหนังสือ 
4. งานพิมพ์ ร่างโต้-ตอบ หนังสือราชการ /ค าส่ัง / 
   แบบฟอร์มต่าง  
5. งานเก็บรักษา และท าลายหนังสือราชการ 
6. งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง  ประกาศ ให้ 
   หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัต ิ
7. งานออกใบอนุโมทนาบัตร / งานเดินหนังสือ 
8. งานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย 

                 
                  

sy; 
 

กลุ่มงาน 
งานส านักงาน  ายธุรการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางดวงพร มากล้ า 
1. งานวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และ 
   ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ  ายธุรการ 
2. งานงบประมาณ และวางแผนการด าเนินงาน  าย 
3. งานควบคุมตรวจสอบการด าเนินการต่าง  
   เกี่ยวกับงานธุรการ-สารบรรณ 
4. งานควบคุม ดูแลหนังสือราชการลับ 
5. งานประสานงานด้านธุรการกับ  าย/ 
   กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานต่าง    
   และบุคลากรหน่วยงานภายนอก 
6. งานประกันคุณภาพ  ายธุรการ 
7. งานอื่น  ที่ได้รับมอบหมาย    
 

กลุ่มงาน 
งานการประชุมและประชาสัมพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสายรุ้ง อยู่คร 
1. งานจัดท าวาระการประชุม/จดบันทึกและ 
   สรุปวาระประชุม 
2. งานแจ้งและจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
3. งานประชาสัมพันธ์และน าเสนอข้อมูล 
   ผ่านโ มเพจ /ไลน์ธุรการ 
4. งานประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ แจ้งข้อมูล 
   ข่าวสารต่าง ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ 
   ภายนอกสถานศึกษา 
5. งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและ 
   ภายนอกสถานศึกษา 
6. งานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงาน 
งานสารสนเทศ พัสดุ  
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ  
1. งานสารสนเทศ  ายธุรการ 
2. งานรายงานผลการด าเนินงาน  ายธุรการ 
3. งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. งานทะเบียนคุมพัสดุและรายงานเบิกจ่าย 
   พัสด ุ
5. งานดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ใน  าย 
6. งานสวัสดิการ และงานอื่น ที่ได้รับ 
   มอบหมาย 
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นางอ ิ า  วรากรเจริญ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

                                                
 

                  

                     
      
  
  

 
               

 
 

                

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 

กลุ่มงาน 
งานบริหารงานพัสด ุ
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ 
1. งานบริหารงานพัสด ุ
2. งานจัดซื้อ จัดจ้าง และรายงานครุภัณฑ์   
3. งานจัดซื้อ จัดจ้าง และลงทะเบียนวัสดุ   
4. งานจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณจัดสรร  
5. งานจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณอุดหนุน เงิน
รายได้สถานศึกษา และงบประมาณตามโครงการ 
6. งานจัดซื้อหนังสือเรียน 

                        
                                  

 

กลุ่มงาน 
งานการเงินงบประมาณ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายสว่าง  จันทร์เจาะ 
1. งานการเงินงบประมาณ 
 
    
 

กลุ่มงาน 
งานบัญชี 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสมใจ  พงษ์สิงห์   
1. งานส านักงานบัญชี  
2. งานหลักฐานการเงินและ
การบัญชี 
3. งานธนาคารโรงเรียน 

กลุ่มงาน 
งานการเงินนอกงบประมาณ
และจัดเก็บรายได้สถานศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ ์
1. งานการเงินงบประมาณ
และจัดเก็บรายได้สถานศึกษา 
 
    
 

กลุ่มงาน 
งานการเงินงบประมาณ
โครงการห้องเรียนพิเศษกี า
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางลาวัณย์  ถาพันธุ ์
1. งานการเงินงบประมาณ
โครงการห้องเรียนพิเศษกี า 
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นายปราช เชื้อประดิษ  ์
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

                                                          
 

                 
                     

      
  

 
 

 
               

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 

                    
                                            

sy; 
 

กลุ่มงาน 
งานอาคารสถานท่ี   
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายสมชาย  ดวงเนตร 
1. งานอาคารสถานท่ี 
2. งานระบบสาธารณูปโภคใน 
    โรงเรียน 
3. งานยานพาหนะและเครื่องกล 

กลุ่มงาน 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายวิษณุ  อ้นบางเขน  
1. งานพัฒนาระบบเครือข่าย 
    คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
2. งานศูนย์บริการ ICT 
3. งานโสตทัศนูปกรณ์ 

กลุ่มงาน 
งานส านักงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร 
1. งานสารบรรณ 
2. งานพัสด ุ
3. งานแผนงาน 
4. งานสารสนเทศ 
5. งานพัฒนาบุคลากร 
6. งานประเมินผล 
7. งานควบคุมภายในและประกันคุณภาพ 

กลุ่มงาน 
งานจัดภูมิทัศน์โรงเรียน   
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายณัฐพงศ์  บุญจันทร ์
1. งานจัดภูมิทัศน์โรงเรียน 
2. งานตกแต่งโรงเรียน 
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นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

                                               
 

                  

                     
      
  
  

 
       

 
 

                

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  

กลุ่มงาน 
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาวนิพพิช าน์  นาคทรัพย ์
1. งานปฐมพยาบาล 
2. งานโภชนาการและสหกรณ ์
    ร้านค้า 
3. งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
    นักเรียนและคร ู
4. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
    และบุคลากร 

                        
                                 

sy; 
 

กลุ่มงาน 
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางทวีรัตน์  เหรียญทอง 
1. งานชุมชนและภาค ี
    เครือข่าย 
2. งานสมาคมศิษย์เก่า 
    โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
    
 

กลุ่มงาน 
งานบริการชุมชน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางรัชนี  พุดซ้อน 
1. งานบริการชุมชน 
2. งานบริการชุมชนเฉพาะกิจ 
3. งานพัฒนาชุมชน (งานศูนย์ 
    วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
    ท้องถิ่น 
 

กลุ่มงาน 
งานสื่อสารประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางปภัชญา  บรรเทาทุกข ์
1. งานประชาสัมพันธ์ 
2. งานเผยแพร่เกียรติประวัต ิ
    โรงเรียน 

กลุ่มงาน 
งานส านักงานชุมชนและภาคี
เครือข่าย 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสมใจ  พงษ์สิงห์ 
1. งานสารบรรณ 
2. งานพัสดุ 
3. งานแผนงาน 
4. งานสารสนเทศ 
5. งานประเมินผล 
6. งานควบคุมภายในและ 
    ประกันคุณภาพ 

กลุ่มงาน 
งานปฏิคมโรงเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม 
1. งานวางแผนและ 
    ด าเนินการต้อนรับ 
2. งานจัดเตรียม จัดหาและ 
    ต้อนรับ 
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3. ข้อมูลนักเรียน  
  1) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,458 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
          (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 12 310 143 453 37.75 

ม.2 12 266 135 401 33.42 

ม.3 13 270 138 408 31.38 

ม.4 13 251 227 478 36.77 

ม.5 12 213 177 390 32.50 

ม.6 13 187 141 328 25.23 

รวมทั้งหมด 75 1,497 961 2,458   
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(ข้อ 2 – 19) เป็นข้อมูล ประจ าป การศึกษา 2563 
2) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพล

ศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)                   

 
638 

 
คน 

 
คิดเป็นร้อยละ   

 
25.65 

3) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักสว่นสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,274 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22 
4) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - คน คิดเป็นร้อยละ - 
5) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 1,199 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 
6) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน คิดเป็นร้อยละ - 
7) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64 
8) จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นร้อยละ - 
9) สถิติการขาดเรียน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 6.43 
10) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น - คน คิดเป็นร้อยละ - 
11) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 726 คน คิดเป็นร้อยละ 97.58 
 ม.3 407 คน คิดเป็นร้อยละ 99.03 
 ม.6 319 คน คิดเป็นร้อยละ 95.79 
12) อัตราส่วนครู : นักเรียน  =    1 :   16   
13) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

วรรณคดีและนันทนาการ 2,487 
 
คน 

 
คิดเป็นร้อยละ 100 

14) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง    2,487 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 2,487 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
16)    จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งใน 

และนอกประเทศ 2,487 
 
คน 

 
คิดเป็นร้อยละ 100 

17) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 2,487 

 
คน 

 
คิดเป็นร้อยละ 100 

18) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด
ตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 2,487 

 
คน 

 
คิดเป็นร้อยละ 100 

) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 920 

 
คน 

 
คิดเป็นร้อยละ 36.99 

 อ่ืน  เช่น  ........ย้ายออก   ย้ายเข้า   ล  เป็นต้น ..............       -          - 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 จ านวนครูและบุคลากรโรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคมแยกตามต าแหน่งและวิทย านะ 
 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)  
 

ต าแหน่ง / วิทย านะ ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร/ช านาญการพิเศษ 3 2 5 
คร/ูเชี่ยวชาญ - 2 2 
คร/ูช านาญการพิเศษ 18 46 64 
คร/ูช านาญการ 11 24 35 
คร ู 6 15 21 
ครูผู้ช่วย 2 1 3 
ครูพนักงานราชการ 2 3 5 
ครูอัตราจ้าง 5 9 14 
Foreign Teacher 3 3 6 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่  ายงาน 2 5 7 
บุคลากรโครงการห้องเรียนกี า 8 4 12 
พนักงานขับรถและพนักงานบริการ 14 4 18 

รวม 74 118 192 
 
 ครูประจ าการ (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ป ) 

อายุ
ราชการ 

(ป ) 

ต าแหน่ง/
วิทย านะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

1 นายมนตรี  คงเจริญ 
 

58 32 ผู้อ านวยการ 
/ช านาญการ

พิเศษ 

Ph.D. Education - 

2 นางอฑิภา วรากรเจริญ 50 26 รอง
ผู้อ านวยการ
/ช านาญการ

พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ปฐมศึกษา 

- 

3 นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชต ุ 45 22 รอง
ผู้อ านวยการ
/ช านาญการ

พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
การศึกษา
ปฐมวัย 

- 

4 นายปราช  เช้ือประดิษฐ ์ 56 30 รอง
ผู้อ านวยการ
/ช านาญการ

พิเศษ 

กศ.ม. 
  

ค.ม. 
 

การบริหาร
การศึกษา 

หลักสตูรและ
การสอน 

- 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ป ) 

อายุ
ราชการ 

(ป ) 

ต าแหน่ง/
วิทย านะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

กศ.บ. 
 

เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

5 นายเฉลมิพล ทองจุ้ย 38 11 รอง
ผู้อ านวยการ
/ช านาญการ

พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 
 

การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
 

- 

6 นางปภัชญา บรรเทาทุกข ์ 55 31 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 

กศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

เคม ี

เคม ี

7 นางสาวกาญจนา มณีวัลย ์ 45 19 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

วิทยาศาสตร์"
ฟิสิกส์" 
ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

8 นายณรรตธร คงเจริญ 38 14 ช านาญการ
พิเศษ 

วท.ม. 
วท.บ. 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

9 นางสาวจริยา เฉยเม 53 30 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์

10 นางสกุลทิพย ์ ผกาวิสุทธิ  59 37 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. เคม ี เคม ี

11 นางสาววิมลมาศ ตันติกุล 35 10 ช านาญการ
พิเศษ 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

(ชีววิทยา) 
ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

12 นายสว่าง จันทร์เจาะ 51 27 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. เคม ี เคม ี

13 นางค ามี ชัยรักษา 47 
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ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 
 

ค.บ. 

วิทยาศาสตร์
ศึกษา เน้น

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์
 

14 นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ ์ 33 10 ช านาญการ
พิเศษ 

วท.ม. 
วท.บ. 

เคมีศึกษา 
เคม ี

เคม ี

15 นางกรนันท์ เอี่ยมภูเขยีว 34 6 คร ู ค.ม. 
 

วท.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
จุลชีววิทยา 

ชีววิทยา 

16 นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน ์ 36 8 ช านาญการ ศษ.ม. 
 

วท.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ชีววิทยา
ประยุกต ์

ชีววิทยา 

17 นายเสกสรร เทียนทอง 47 26 ช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ป ) 

อายุ
ราชการ 

(ป ) 

ต าแหน่ง/
วิทย านะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

18 นายปฏิ        นาคทอง 41 8 ช านาญการ วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 
19 นางสาวศักดิ ศรี   สายสิน 57 34 เชี่ยวชาญ วท.บ. เทคโนโลยี

การผลิตพืช 
วิทยาศาสตร ์

20 นายราชันย์      ปิยะสิรเิชาวน์ 60 33 ช านาญการ ศษ.ม. 
 

กศ.บ. 
 

การบริหาร
การศึกษา

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์

21 นางสาวพรรณิพา   เมฆพัฒน์   41 18 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม 
 

กศ.ม. 
 
 
 

วท.บ. 
 

การบริหาร
การศึกษา 
เทคโนโลยี
และการ
สื่อสาร

การศึกษา 
ชีววิทยา
ประยุกต ์

ชีววิทยา 

22 นางสาวปาริชาต    ผาสุข 30 3 คร ู กศ.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

23 นางสาวเกื้อกูล    เรืองฤทธิ  35 3 คร ู วท.บ. เคม ี วิทยาศาสตร ์

24 นายจักกฤษณ์    สุขรอด 46 15 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์

25 นางสาวอัญญารัตน์    ค าก้อน 33 8 ช านาญการ ศษ.ม 
 
 
 

ศษ.บ. 

หลักสตูร 
การสอนและ
เทคโนโลยี
การเรยีนรู ้

เคม ี

เคม ี

26 นางสาวสิรินุช    เข็มคง 28 3 คร ู ศษ.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

27 นางณัฏฐชา   อ าพร 42 11 ช านาญการ ศษ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

28 นางสาวธัญณภัสร์ ยนต์นิยม 29 1 ครูผู้ช่วย วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์
ศึกษา 
เคม ี

วิทยาศาสตร ์

29 นายอ านวย บุญคุ้ม 41 10 ช านาญการ กศ.ม. 
วท.บ. 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

วิทยาศาสตร ์

30 นางทวีรัตน ์ เหรียญทอง 56 30 ช านาญการ
พิเศษ 

วท.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ป ) 

อายุ
ราชการ 

(ป ) 

ต าแหน่ง/
วิทย านะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

31 นายฐิตินันท์ เหรียญทอง 58 34 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

32 นางอุษา พุฒลา 53 30 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
ศษ.บ. 

คณิตศาสตร ์
คณิต-

ชีววิทยา 

คณิตศาสตร ์

33 นางรัชดา ศิริศรลีดามาศ 50 26 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

34 นางอารีย์ สาเกกูล 57 34 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

วท.บ. 

การวัดผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

35 นางปกายดาว ปานอยู่ 38 13 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 
 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์
ศึกษา แขนง
คณิตศาสตร

ศึกษา 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

36 นายยุทธ์สพร รักสิงห ์ 35 12 ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
37 นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ 35 12 ช านาญการ 

พิเศษ 
กศ.ม. 

 
วท.บ. 

หลักสตูรและ
การสอน 

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

38 นางสุมาล ี หมากผิน 50 26 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร ์
สถิติประยุกต ์

คณิตศาสตร ์

39 นางวิไล นิลทว ี 50 26 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร ์
สถิติประยุกต ์

คณิตศาสตร ์

40 นางสมใจ    พงษ์สิงห์ 58 29 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 

บธ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

การเงินและ
การธนาคาร 

คณิตศาสตร ์

41 นางสาวปั้นหยา  สุขโรจน์
บัณฑิตย ์

47 24 ช านาญการ กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การวัดผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

42 นางลาวัณย ์ ถาพันธุ ์ 47 26 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ด. 
 
 

ค.บ. 
 

ศษ.บ. 

การวิจัย
พัฒนา

หลักสตูร 
การ

ประถมศึกษา
/การวัดและ
ประเมินผล 

คณิตศาสตร ์

43 นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง 31 6 ครู  ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ป ) 

อายุ
ราชการ 

(ป ) 

ต าแหน่ง/
วิทย านะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

44 นายอนิรุทธ ์ พุ่มอ่อน 30 4 คร ู วทบ. 
ศศ.ม. 

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

ศึกษ 

คณิตศาสตร ์

45 นางวาริน    สอนง่ายดี 46 22 ช านาญการ ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
46 นางอ าพร    รักสิงห์ 35 12 ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 

 
ค.บ. 

วิจัยและ
ประเมินผล  
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

47 นางดวงพร    มากล้ า 40 15 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

48 นางสาวยุวลี    เที่ยงทุ่ง 29 3 คร ู ศศ.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์
ศึกษา 

สถิติประยุกต ์

คณิตศาสตร ์

49 นายธีรพงษ ์ เข็มคง 45 17 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

50 นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร 38 14 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

หลักสตูรและ
การสอน 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

51 นางภัสติ ทิพา ยนต์นิยม 54 31 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

52 นางจรัสศร ี เขาเหิน 57 32 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

53 นางเสาวณยี ์ อรุณแจ้ง 55 29 ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

54 นางวาสนา ทิพพาหา 45 10 คร ู ศษ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริการ
ศึกษา 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

55 นางนภาพร โพธิ เงิน 56 28 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

56 นางเพลินจิตร ช านาญผา 47 24 ช านาญการ 
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การสอน
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

57 นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก 34 11 ช านาญการ กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

58 นางสายรุ้ง อยู่คร 42 11 ช านาญการ ศศ.ม. 
 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ป ) 

อายุ
ราชการ 

(ป ) 

ต าแหน่ง/
วิทย านะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

ค.บ. ภาษาไทย 
59 นางฐิติมา  แสงจันทร์ 42 15 ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

 
60 นายวิทยา อินอยู่ 37 10 ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
61 นางรัชดาวัลย์    ธิติกุลธรณ ์ 57 13 ช านาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

62 นางปทุมพร ชมชัย 50 22 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

63 นางสุชาดา ยงค์เจาะ 57 35 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

64 นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์ 43 11 ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
65 นางกาญจนาภรณ ์ กล่อมคุ้ม 57 37 ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

66 นางสาวชนัญธิดา จิราวัชรภัค 
(นางมณชนก หนูแก้ว) 

50 27 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 

กศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

67 นางวรี ยงค์เจาะ 60 38 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

68 นางสาวเรวด ี ด่านกิตตไิกรลาศ 60 38 เชี่ยวชาญ กศ.ม. 
กศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

69 นางอุไรวรรณ เหมืองแก้ว 59 31 ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

70 นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น 35 10 ช านาญการ M.A. 
ศศ.บ. 

MTCSOL 
ภาษาจีน 

ภาษาจีน 

71 นายลิขิต สอนเทียน 34 8 ช านาญการ ศษ.ม. 
 

ศศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ภาษาจีน 

ภาษาจีน 

72 นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง 47 25 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยี
และสื่อสาร  
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

73 นางสาวดาราพร ซ้อนแดง 34 6 คร ู ศษ.ม. 
 

ศศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษา รั่งเศส 

ภาษา รั่งเศส 

74 นางสาวพวงพลอย พรกระแส 33 7 ช านาญการ ศษ.ม. 
 

ศษ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

75 นายกนกศักดิ  สอนเพียร 37 9 ช านาญการ ศษ.ม. 
 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาจีน 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ป ) 

อายุ
ราชการ 

(ป ) 

ต าแหน่ง/
วิทย านะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

ศศ.บ. ภาษาจีน 
76 นางมัญชุสา ศรีวิเศษ 48 14 ช านาญการ ศษ.ม. 

 
ศศ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

77 นางสาวแพรวพรรณ   
 ขันกสิกรรม 

43 14 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

78 นางสาวสุมามาลย ์ นวลพิจิตร 28 4 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
79 นางสาวจินตวีร์    กัดฟัก 42 9 ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ น ภาษาญี่ปุ น 
80 นางสาวกฤติมา   สืบนาคสุข 38 8 ช านาญการ กศ.ม. 

 
ศษ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

81 นางสาวสุทธิณี    โชติมน 36 11 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ภาษาจีน

ธุรกิจ 

ภาษาจีน 

82 นางสาวสิริธร    ปรีชาธรรมรัตน ์ 46 12 ช านาญการ M.A. 
ศศ.บ 

MTCSOL 
ภาษาจีน 

ภาษาจีน 

83 นางสาวศิริวรรณ หลิมมงคล 
                     นาคทอง 

38 8 ช านาญการ ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

84 นางสาวชนิดา  อินผ่อง 38 7 ช านาญการ กศ.ม. 

ศศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

85 นางสาวกาญจณี โชตสิุข 37 5 คร ู กศ.ม. 

ศศบ. 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

86 นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย 50 26 ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

สังคมศึกษา 
ศิลปศึกษา 

ประวัติศาสตร ์

87 นายวีรพล  ปานด า  42 10 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 

88 นายพนม พุฒลา 57 28 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 

89 นางสุภาพ  น้อยจันทร ์ 58 28 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 

รัฐศาสตร์การ
ปกครอง 

สังคมศึกษา 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ป ) 

อายุ
ราชการ 

(ป ) 

ต าแหน่ง/
วิทย านะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

ศษ.บ. สังคมศึกษา 
90 นายสุเทพ  มาคง 57 29 ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

91 นางภรณ ีกังวาน 59 35 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

92 นางสมปอง ปานเมือง 58 12 ช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
93 นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา 32 8 ช านาญการ กศ.ม. 

 
กศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 

หน้าท่ีพลเมือง 

94 นายอภิสิทธิ  มิ่งกลิ่น 37 5 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
95 นางเบญจมาภรณ ์ เทียนทอง 39 10 คร ู กศ.ม. 

 
 

ศษ.บ. 

เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 

ประวัติศาสตร ์

96 นางสาวศุภรตัน ์ ช านาญผา 37 10 ช านาญการ กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

เศรษฐศาสตร ์

สังคมศึกษา 

97 นายชานนท์ ผ่องฉวี 32 4 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
98 หม่อมหลวงภคเมธี    สายสนั่น 40 4 คร ู รปม. 

 
พธ.บ. 

นโยบาย
สาธารณะ 
รัฐศาสตร ์

สังคมศึกษา 
 

99 นางสาวนุศรา    รอดสิน 36 9 ช านาญการ ศศ.บ. พัฒนาสังคม สังคมศึกษา 
 

100 นางสาววรรณิศา    เจิมนิ่ม 34 7 ช านาญการ กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

ประวัติศาสตร ์

สังคมศึกษา 
 

101 นายปลวัชร  พุ่มพวง 42 6 คร ู ศศ.บ. รัฐประศาสน
ศาสตร ์

สังคมศึกษา 
 

102 นายปิยวัจน์  พันธุ์วโรบล 24 8 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
103 นายชัยณรงค ์ เขียวแก้ว 57 35 ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

พลศึกษา 

104 นายวีระศักดิ  หมอกมืด 56 33 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

พลศึกษา 

105 นายจรสั สุริโย 58 33 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
พลศึกษา 

พลศึกษา 

106 นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ ์ 29 4 คร ู ค.บ. สุขศึกษา  สุขศึกษา 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ป ) 

อายุ
ราชการ 

(ป ) 

ต าแหน่ง/
วิทย านะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

107 นางสาวนิพพิช าน์   นาคทรัพย์ 47 8 คร ู ส.บ. สาธารณสุข
ศาสตร ์

สุขศึกษา 

108 นายสมชาย    จินะ 46 8 ช านาญการ ศศ.ม. 
 

วท.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์
การกี า 

พลศึกษา 

109 นายจิระเมศร ์ อัครรังสีธนกุล 57 32 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

ดนตรีศึกษา 

ดนตร ี

110 นางรัชน ี พุดซ้อน 47 25 ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาไทย 
นาฏศิลปไ์ทย 

นาฏศิลป ์
 

111 นายทวีพงศ์ รอดสิน 55 25 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
บริหาร

การศึกษา 

ดนตร ี

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

ศศ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
วิจิตรศลิป ์

ศิลปะ 

113 นายณัฐพงศ์   บุญจันทร ์ 52 25 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 

114 นางโชษิตา     หล่ าทุ่ง 38 5 คร ู ศศ.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ศิลปศึกษา 

ศิลปะ 

115 นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง 25 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตร ี
116 นายวิษณ ุ      อ้นบางเขน 48 25 ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. อุตสาหกรรม

ศิลป ์
คอมพิวเตอร ์

117 นางชนกานต์ กฤติธัญกช 55 35 ช านาญการ
พิเศษ 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร ์

118 นางอ าพร        เขียวแก้ว 56 27 ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป 

คอมพิวเตอร ์

119 นางอารยา รักมหาคณุ 56 28 ช านาญการ กศ.ม. 
 

บธ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
การบริหาร

ทั่วไป 

คอมพิวเตอร ์

120 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลด ี 46 12 ช านาญการ 
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

เทคโนโลยี
และสื่อสาร 

คอมพิวเตอร ์
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ป ) 

อายุ
ราชการ 

(ป ) 

ต าแหน่ง/
วิทย านะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

บธ.บ. 
 

ศศ.บ. 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

ภาษาไทย 
121 นางสาวไพจิตร      จันทร์โพยม 49 27 ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 

 
 

ค.บ. 

เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร ์

122 นางประเสริฐ อ้นบางเขน 43 18 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 

วท.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร ์

123 นางสาวธันยาภรณ ์ เต็งด ี 40 9 คร ู ค.ม. 
 
 

บธ.บ. 

หลักสตูรและ
การสอน
ทั่วไป 

บริหารธรุกิจ
(การบัญชี) 

คอมพิวเตอร ์

124 นายสมชาย ดวงเนตร 48 5 คร ู กศ.ม. 
 

วท.บ. 

หลักสตูรและ
การสอน 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คหกรรม 

125 นางสาวยุพิน อยู่เปีย 36 5 คร ู วท.บ. เกษตรศาสตร ์ เกษตร 
126 นายจิรกิตติ   แสงจันทร ์ 47 24 ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 

 
 

ค.บ. 

เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

อุตสาหกรรม
ศิลป ์

อุตสาหกรรม 

127 นางสาวศิริกลัยา โสตถิวรกุล 35 8 ช านาญการ ศศ.บ. จิตวิทยา แนะแนว 
128 นางสาวณิชภสัร ์ สมปู  53 25 ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. บรรณารักษ์ ห้องสมุด 

129 นางสุมาลี    นักเรยีน 43 3 คร ู ศบ.บ. แนะแนว แนะแนว 
130 นายประพนธ์ เพ็ญศร ี 55 33 ช านาญการ

พิเศษ 
ศบ.บ. แนะแนว แนะแนว 

 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 130 คน  คิดเป็นร้อยละ     100 

จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 130 คน  คิดเป็นร้อยละ     100 
 
พนักงานราชการ (ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2564) 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ป ) 

ประสบการณ์
การสอน (ป ) 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/  าย

งาน 
จ้างด้วยเงิน 

1 นายเฉลมิพล อินทรสอาด 39 15 ค.บ. คอมพิวเตอร์
การศึกษา 

คอมพิวเตอร ์ สพม.สโุขทัย 

2 นางสาวสุภาพร สีนวล 40 16 คศ.บ. รัฐ 
ประศาสนศาสตร์ 

สังคมศึกษา สพม.สโุขทัย 

3 นางสาววิภาศิริ  ทากะถา 43 21 บธ.บ. บริการธุรกจิ 

(การจัดการ) 
การงาน/

ห้องเรียนกี า 
ห้องเรียนกี า 

4 นายโอ าร จอกทอง 29 4 ค.บ. พลศึกษา ห้องเรียนกี า ห้องเรียนกี า 

5 นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ  37 12 บช.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

การงาน/ธุรการ สพม.สโุขทัย 

 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

ครูอัตราจ้าง/ Foreign Teacher (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564 ) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
(ป ) 

ประสบการณ์
การสอน (ป ) 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/  าย

งาน 
จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวธัญญา  น้อยถึง 31 6 ค.บ. สังคมศึกษา หน้าท่ีพลเมือง งบโรงเรียน 

2 นางสาวน้ าเพ็ชร  มั่งคล้าย 33 6 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ งบโรงเรียน 

3 นางสาวปัทรียา   ประสงค์ทรัพย ์ 29 6 ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน งบโรงเรียน 

4 ว่าท่ี ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด 27 4 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา งบโรงเรียน 

5 นายอมรพันธ์  อุตสาหกจิ 63 3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา งบโรงเรียน 

6 นางสาววันทนีย์  ทัศนา 29 2 ศป.บ. ออกแบบทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์  งบโรงเรียน 

7 นายศุภรัฐ  จตัวา 28 2 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย ดนตรี-
นาฏศิลป์  

งบโรงเรียน 

8 นางสาวจินตนา  เที่ยงทุ่ง 25 7 เดือน คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ งบโรงเรียน 

9 นางสาวปิยนุช  น้อยคง 33 8 บธ.บ คอม ธุรกิจ การงาน
อาชีพ/ธุรการ 

สพม.สโุขทัย 

10 นายนิทัศน์  ศรีเจรญิ 34 1 ศศ.บ. พลศึกษา พละ สพม.สโุขทัย 

11 นางสาวอรณิชา  จินดาสวัสดิ  27 1 ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

สพม.สโุขทัย 



29 
 

 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
(ป ) 

ประสบการณ์
การสอน (ป ) 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/  าย

งาน 
จ้างด้วยเงิน 

12 นางสาวนิภาพร  แจ่มทุ่ง 26 1 ศศ.บ. พลศึกษา พละ สพม.สโุขทัย 

13 นายภาณุวัฒน์  แสงตะวัน 28 1 ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

สพม.สโุขทัย 

14 นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท 29 4 ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

สพม.สโุขทัย 

15 Miss Armie Docto Estrobo 37 13 B.Ed วิทยาศาสตร ์

 

วิทยาศาสตร์/ 

ภาษาอังกฤษ 

งบโรงเรียน 

16 Miss Shiela Alcantara Babadi 31 8 B.Ed ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ งบโรงเรียน 

17 Mrs. Jennilyn Asiong Mathis 28 5 B.Ed ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ งบโรงเรียน 

18 Mr. Christian Bundoc Miranda 36 13 B.M คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ งบโรงเรียน 

19 Mr. Richard Manlutac Prospero 66 4 MBA ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ งบโรงเรียน 

20 Mr. Jaime Bumal-o Manzano 34 10 B.Ed วิทยาศาสตร ์

 

วิทยาศาสตร์/ 

ภาษาอังกฤษ 

งบโรงเรียน 

 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่  ายงาน (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564 ) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
(ป ) 

ประสบการณ์
การสอน (ป ) 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/  าย

งาน 
จ้างด้วยเงิน 

1 นางมริษา  ใจรักษ์ 28 2 วท.บ. 
 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
การอาหาร 

เจ้าหน้าท่ี
ประจ า

ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
(Lab boy) 

สพม.สโุขทัย 

2 นายณัฐวัฒน์  เกตุด ี 24 1 วท.บ. 
กศ.บ. 

วิทยาศาสตร์สาขา
ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

เจ้าหน้าท่ี
ห้องเรียน

พิเศษ

สพม.สโุขทัย 



30 
 

 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
(ป ) 

ประสบการณ์
การสอน (ป ) 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/  าย

งาน 
จ้างด้วยเงิน 

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร ์

3 นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน 39 10 บธ.บ. คอม ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

สพม.สโุขทัย 

4 นางสาวภิราณี  โรจน์ธนพิพัฒน์ 41 7 บธ.บ การตลาด เจ้าหน้าท่ี
บริหารทั่วไป 

งบโรงเรียน 

5 นางวิไลลักษณ์  พินธุวัฒน์ 27 8 เดือน วท.บ. สาธารณสุข เจ้าหน้าท่ี
บริหารทั่วไป 

งบโรงเรียน 

6 นายสุรยิะ  ปาณะดิษ 22 1 เดือน นศ.บ. การท าสื่อ
ภาพยนต ์

เจ้าหน้าท่ี  าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

งบโรงเรียน 

7 นางสาวปาณสิรา  เรืองแจ่ม 23 1 เดือน บช.ม. การบัญชี เจ้าหน้าท่ี
การเงิน การ
บัญชี และ

บริหารธรุกิจ 

งบโรงเรียน 

 
บุคลากรโครงการห้องเรียนกีฬา (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564 ) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

อาย(ุป ) ประเ ท 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้/ 
  ายงาน 

จ้างด้วยเงิน 

1 นายสายชล ด าแลลิบ 28 
นักวิทยาศาสตร์

การกี า 
กลุ่มงานโครงการ

ห้องเรียนกี า 
งบห้องเรียนกี า 

2 นางสาวสุนิษา เรืองอยู่ 26 นักโภชนาการ กลุ่มงานโครงการ
ห้องเรียนกี า 

งบห้องเรียนกี า 

3 นายสมชาย จรแจ่ม 39 ผู้ ึกสอนฟุตบอล กลุ่มงานโครงการ
ห้องเรียนกี า 

งบห้องเรียนกี า 

4 นายวิทยา ดวงเดือน 36 
ผู้ ึกสอนกี า

ฟุตบอล 
กลุ่มงานโครงการ

ห้องเรียนกี า 
งบห้องเรียนกี า 

5 นางสาวสุจิตรา ประศาสตร์ศิลป์ 26 
ผู้ ึกสอนกี า
วอลเลย์บอล 

กลุ่มงานโครงการ
ห้องเรียนกี า 

งบห้องเรียนกี า 

6 นายธวัชชัย ฉิมมาลี 24 นักกายภาพบ าบัด กลุ่มงานโครงการ
ห้องเรียนกี า 

งบห้องเรียนกี า 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

อาย(ุป ) ประเ ท 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้/ 
  ายงาน 

จ้างด้วยเงิน 

7 นายพิชัยยุทธ กนกวิไลกุล 24 ครูผู้คุมหอพัก กลุ่มงานโครงการ
ห้องเรียนกี า 

งบห้องเรียนกี า 

8 นายภูวนนท์ ปิ่นแก้ว 35 ครูผู้คุมหอพัก กลุ่มงานโครงการ
ห้องเรียนกี า 

งบห้องเรียนกี า 

9 นางสาววารุณี  เชื้อปู คง 38 ครูผู้คุมหอพัก กลุ่มงานโครงการ
ห้องเรียนกี า 

งบห้องเรียนกี า 

10 นายกัณตภณ  ประวงศ์ 24 
เจ้าหน้าที่  

รปภ.หอพัก 
กลุ่มงานโครงการ

ห้องเรียนกี า 
งบห้องเรียนกี า 

11 นายอัครพน  สุขประเสริฐ 25 
ผู้ช่วยผู้ ึกสอน
วอลเลย์บอล 

กลุ่มงานโครงการ
ห้องเรียนกี า 

งบห้องเรียนกี า 

12 นางอ าพา มากสกุล 41 แม่บ้าน กลุ่มงานโครงการ
ห้องเรียนกี า 

งบห้องเรียนกี า 

 

พนักงานขับรถและพนักงานบริการ (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564 ) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์ท างาน ประเ ท 
1 นายวีระศักดิ  ปานทอง 52 16 พนักงานขับรถ 
2 นายยอด สอนโต 54 15 พนักงานขับรถ 
3 นายปกรณ์ยศ บูรณะศักดิ  59 6 พนักงานขับรถ 
4 นายอภิชาติ เพ็งอินทร์ 41 1 พนักงานขับรถ 
5 นางส าอางค์ เรืองเท่ียง 54 24 พนักงานบริการ 
6 นางโสน           เอ่ียมอ่อน 52 15 พนักงานบริการ 
7 นายสายชล บัวป้อม 55 17 พนักงานบริการ 
8 นายสมชาย อินอยู่ 51 15 พนักงานบริการ 
9 นายมานพ จันทนจินดา 53 14 พนักงานบริการ 
10 นายธีรวัฒน ์ มีการ 49 12 พนักงานบริการ 
11 นายชูชาติ บัวป้อม 53 11 พนักงานบริการ 
12 นายประทุม บ้านกล้วย 49 10 พนักงานบริการ 
13 นายประมวน บุญคง 49 10 พนักงานบริการ 
14 นางรัตนา นาคนาคา 50 8 พนักงานบริการ 
15 นายชุมพล ค าเปล่ง 44 5 พนักงานบริการ 
16 นางบัวลอย ค าเปล่ง 44 5 พนักงานบริการ 
17 นายสุวรรณ อินอยู่ 56 3 พนักงานบริการ 
18 นายฤทธิชัย เกิดกลิ่น 25 1 พนักงานบริการ 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน …9…..   หลัง อาคารประกอบจ านวน …..15.......หลัง ห้องสุขา 

…13…..หลัง  สระว่ายน้ า......-........สระ   สนามเด็กเล่น.....-..........สนาม   สนามฟุตบอล……….2.……..
สนาม  สนามบาสเก็ตบอล ………2………..สนาม  สนามฟุตซอล.......1......... สนาม สนามเปตอง 
.......1......... สนามอ่ืน  (ระบุ) .......-.......... รายละเอียดดังนี้ 
 
  อาคารเรียนจ านวน 9 หลัง 

1. อาคารพระร่วง (อาคาร 2)    จ านวน  1  หลัง 
2. อาคารศรีอินทราทิตย์ (อาคาร 3)   จ านวน  1  หลัง  
3. อาคารบาลเมือง (อาคาร 4)   จ านวน  1  หลัง 
4. อาคารรามค าแหง (อาคาร 5)   จ านวน  1  หลัง 
5. อาคารเลอไทย (อาคาร 6)    จ านวน  1  หลัง 
6. อาคารลิไท (อาคาร 7)    จ านวน  1  หลัง 
7. อาคารไสลือไท (อาคาร 8)    จ านวน  1  หลัง 
8. อาคารอุตสาหกรรม (โรง ึกงาน)   จ านวน  1  หลัง 
9. อาคารเกษตร - คหกรรม (โรง ึกงาน)  จ านวน  1  หลัง 

(ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
ม.ปลาย) 

อาคารประกอบจ านวน 15 หลัง 
1. อาคารหอประชุม 109 ปี    จ านวน 1 หลัง 
2. อาคารหอประชุมศรีจุ าลักษณ์   จ านวน 1 หลัง 
3. อาคารหอสมุดอนุสรณ์ลายสือไทย   จ านวน 1 หลัง 
4. อาคารส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุโขทัย(เก่า) จ านวน 1 หลัง 
5. อาคารสมาคมศิษย์เก่าสุโขทัย (อาคารพยาบาล) จ านวน 1 หลัง 
6. หอนอนนักเรียนแบบมาตรฐาน 38 (ห้องเรียนกี า) จ านวน 3 หลัง 
7. อาคารสหกรณ์     จ านวน 1 หลัง 
8. โรงอาหารโรงเรียน    จ านวน 1 หลัง 
9. โรงอาหารแบบ 260 ที่นั่ง (ห้องเรียนกี า)  จ านวน 1 หลัง 
10. โดมเวทีศักยภาพ (ข้างเสาธง)   จ านวน 1 หลัง 
11. โดมกี า (ห้องเรียนกี า)    จ านวน 1 หลัง 
12. โดมเวทีศักยภาพ (หลังอาคาร 2)   จ านวน 1 หลัง 
13. ศาลากรีฑา     จ านวน 1 หลัง 
ห้องสุขา  13 หลัง 
สนามฟุตบอล 2 สนาม 
1. สนามหน้าเสาธงโรงเรียน    จ านวน 1 สนาม 
2. สนามหลังอาคารลิไท (อาคาร 7)   จ านวน 1 สนาม 
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สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม 
1. ภายในเวทีศักยภาพ (ข้างเสาธง)   จ านวน 2 สนาม 
สนามฟุตซอล 1 สนาม 

      สนามเปตอง 1 สนาม   
 
6. ข้อมูลส าพชุมชนโดยรวม 
  1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสภาพทั่วไปรอบ   บริเวณโรงเรียนเป็นที่
ราบลุ่มโรงเรียนอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 2.5 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยราว 8 กิโลเมตรจึงมีสภาพกึ่งเมือง กึ่งชนบท มีประชากรประมาณ 16,970 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ด้านทิศใต้  (หน้าโรงเรียน) ติดกับถนนจรดวิถีถ่อง , ด้านทิศ
ตะวันตกติดกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย , ด้านทิศตะวันออกติดกับวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย , ด้านทิศ
เหนือ (หลังโรงเรียน) เป็นที่ราบลุ่ม อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา 
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีลอยกระทง งานแม่ย่า 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ 
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 
25,000 บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3-5 คน 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 

โอกาส ข้อจ ากัด 
     โรงเรียนตั้งอยู่ ในย่านของชุมชนเมือง  การ
เดินทางมาโรงเรียนสะดวกสบาย และโรงเรียนเปิด
สอนมาแล้ว 121 ปี  ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ  ส่ง
บุตรหลานมาเข้าเรียนอย่างมาก  ท าให้โรงเรียนเป็น
ที่เชื่อถือของชุมชน เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมสูง
และมีศักยภาพในการพัฒนาและแข่งขันสูง และ
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือโรงเรียนทุกด้าน เช่น 
วิทยากร  แหล่ ง เรียนรู้ ในท้องถิ่ น  การระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ท าให้โรงเรียนประสบ
ความส าเร็จในทุกด้าน 

    สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้ด้านชุมชนเมือง มี
แหล่ งบั น เทิ ง  และอบายมุ ข  ร้ าน เกมส์
คอมพิวเตอร์ ที่เบี่ยงเบนความสนใจในการ
เรียน  และส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ มี
บริ เ วณกว้ า ง  ยากต่ อการดู แลนั ก เรี ยน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีภารกิจในการประกอบ
อาชีพ    มีเวลาน้อยในการดูแลบุตรหลาน จึง
เป็นภาระของสถานศึกษา รวมทั้งงบประมาณ
ในการบริหารจัดการมีจ านวนจ ากัด 
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7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  1  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 

ท21101 ภาษาไทย 60 1.5 ท21102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 60 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 60 1.5 
ส21101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว21142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส21102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ21101 สุขศึกษา 20 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ21103 พลศึกษา 20 0.5 พ21102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ21104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ21103 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ21102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง21101  การงานอาชีพ 40 1.0 ศ21104 ดนตรีและนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค21211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค21212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 
ค21204 คณิตศาสตร์เพ่ือ
วิทยาการ 20 0.5 

ค21205 คณิตศาสตร์เพ่ือ
วิทยาการ 20 0.5 

ว20201 เริ่มต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

20 0.5 ว20202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 20 0.5 

ว20242 กราฟิกและเทคโนโลยี 40 1.0 ว20251 ชีววิทยา  40 1.0 
ว21241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 20 0.5 

อ21212 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียนแบบเข้ม 40 1.0 

อ21211 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียนแบบเข้ม 40 1.0 

จ20202ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 20 0.5 

จ20201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนารี 20   ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   

รวม 710 16.0 รวม 690 15.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  2  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 
ท22101 ภาษาไทย 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 60 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 60 1.5 
ส22101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว22142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส22102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ22101 สุขศึกษา 20 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ22103 พลศึกษา 20 0.5 พ22102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ22104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ22103 ดนตรีและนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ22102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง22101 การงานอาชีพ 40 1.0 ศ22104 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค22211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค22212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 
ค22204 คณิตศาสตร์เพ่ือ
วิทยาการ 20 0.5 

ค22205 คณิตศาสตร์เพ่ือ
วิทยาการ 20 0.5 

ว20261 เคมี 40 1.0 ว20231 โลกดาราศาสตร์และ
อวกาศ 

40 1.0 

ว22241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 2 20 0.5 

อ22212 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม 40 1.0 

อ22211 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม 40 1.0 

จ20204 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

จ20203 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

I20202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 40 1.0 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและ  40 1.0       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

ลูกเสือ-เนตรนารี 20   ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   

รวม 730 16.5 รวม 710 16.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  3  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 

ท23101 ภาษาไทย 60 1.5 ท23102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 60 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 60 1.5 
ส23101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว23142 วิทยาการค านวณ 3  40 1.0 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส23102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ23101 สุขศึกษา 20 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ23103 พลศึกษา 20 0.5 พ23102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ23104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ23103 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ23102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง23101 การงานอาชีพ 40 1.0 ศ23104 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค23211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค23212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 
ค21204 คณิตศาสตร์เพ่ือ
วิทยาการ 20 0.5 

ค21205 คณิตศาสตร์เพ่ือ
วิทยาการ 20 0.5 

ว20271 อิเลคทรอนิกส์ 40 1.0 ว20272 ฟิสิกส์ 40 1.0 
ว23241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 3 20 0.5 

ว20245 โปรแกรมภาษาข้ัน
พ้ืนฐาน 40 1.0 

ว20244 หุ่นยนต์ 40 1.0 อ23212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
แบบเข้ม 

40 1.0 

อ23211 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม 40 1.0 จ20206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 
จ20205 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนารี     ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
I20203 การน าองค์ความรู้ไป
ใช้ 20         

รวม 710 16.5 รวม 710 16.0 



37 
 

 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  1  แผนการเรียน English Program 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 

ท21101 ภาษาไทย 60 1.5 ท21102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 60 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 60 1.5 
ส21101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว21142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส21102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ21101 สุขศึกษา 20 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ21103 พลศึกษา 20 0.5 พ21102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ21104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ21103 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ21102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง21101  การงานอาชีพ 40 1.0 ศ21104 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค21211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค21212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 
ว20201 เริ่มต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

20 0.5 ว20202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 20 0.5 

ว20246 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 40 1.0 ว20243 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 40 1.0 
ว21241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 20 0.5 

อ21212 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียนแบบเข้ม 40 1.0 

อ21211 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียนแบบเข้ม 40 1.0 

จ20202 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
20 0.5 

จ20201ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 20 0.5       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนารี 20   ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   

รวม 690 15.5 รวม 670 15.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  2  แผนการเรียน English Program 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 
ท22101 ภาษาไทย 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 60 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 60 1.5 
ส22101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว22142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส22102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ22101 สุขศึกษา 20 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ22103 พลศึกษา 20 0.5 พ22102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ22104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ22103 ดนตรีและนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ22102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง22101 การงานอาชีพ 40 1.0 ศ22104 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค22211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค22212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 
ว22241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 2 

20 0.5 อ22212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
แบบเข้ม 

40 1.0 

อ22211 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม 

40 1.0 
จ20204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

20 0.5 

จ20203 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 

20 0.5 I20202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 

40 1.0 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและ
  

40 1.0 ว20204 ดาวฤกษ์และดาว
เคราะห์ 

40 1.0 

ว20203 อะตอมและธาตุ 40 1.0       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

ลูกเสือ-เนตรนารี 20   ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   

รวม 710 16.0 รวม 690 15.5 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 
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ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  3  แผนการเรียน English Program 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 

ท23101 ภาษาไทย 60 1.5 ท23102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 60 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 60 1.5 
ส23101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว23142 วิทยาการค านวณ 3  40 1.0 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส23102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ23101 สุขศึกษา 20 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ23103 พลศึกษา 20 0.5 พ23102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ23104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ23103 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ23102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง23101 การงานอาชีพ 40 1.0 ศ23104 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค23211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค23212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 
ว20205  แรงและการ
เคลื่อนที่ 40 1.0 

ว20206 เชื้อเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม 40 1.0 

ว23241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 3 20 0.5 

อ23212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
แบบเข้ม 40 1.0 

อ23211 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม 40 1.0 จ20206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 
จ20205 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนารี 20   ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
I20203 การน าองค์ความรู้ไป
ใช้ 20         

รวม 690 15.0 รวม 650 14.5 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  1  แผนการเรียนพหุ าษา 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 
ท21101 ภาษาไทย 60 1.5 ท21102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 60 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 60 1.5 
ส21101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว21142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส21102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ21101 สุขศึกษา 20 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ21103 พลศึกษา 20 0.5 พ21102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ21104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ21103 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ21102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง21101 การงานอาชีพ 40 1.0 ศ21104 ดนตรีและนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค21211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค21212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 
ว20201 เริ่มต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 20 0.5 ว20202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 20 0.5 
ว20246 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 40 1.0 ว20243 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 40 1.0 
ว21241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 20 0.5 

อ21212 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียนแบบเข้ม 40 1.0 

อ21211 ภาษาอังกฤษ อ่าน-
เขียนแบบเข้ม 

40 1.0 จ21212 ภาษาจีนฟัง-พูด 2 20 0.5 

จ21211 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 20 0.5 จ21222 ภาษาจีน 40 1.0 
จ21221 ภาษาจีน 40 1.0 ญ21202 ภาษาญี่ปุ น 40 1.0 
ญ21201 ภาษาญี่ปุ น 40 1.0       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนารี 20   ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   

รวม 770 17.5 รวม 750 17.0 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  2  แผนการเรียนพหุ าษา 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 
ท22101 ภาษาไทย 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 60 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 60 1.5 
ส22101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว22142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส22102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ22101 สุขศึกษา 20 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ22103 พลศึกษา 20 0.5 พ22102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ22104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ22103 ดนตรีและนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ22102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง22101 การงานอาชีพ 40 1.0 ศ22104 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค22211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค22212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 
ว22241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 2 20 0.5 

อ22212 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม 40 1.0 

อ22211 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม 40 1.0 

I20202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 40 1.0 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและ  40 1.0 จ22212 ภาษาจีนฟัง-พูด 4 20 0.5 
จ22211 ภาษาจีนฟัง-พูด 3 20 0.5 จ22222 ภาษาจีน 40 1.0 
จ22221 ภาษาจีน 40 1.0 ญ22202 ภาษาญี่ปุ น 40 1.0 
ญ22201 ภาษาญี่ปุ น 40 1.0       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนารี 20   ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   

รวม 750 17.0 รวม 730 16.5 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  3  แผนการเรียนพหุ าษา 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 
ท23101 ภาษาไทย 60 1.5 ท23102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 60 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 60 1.5 
ส23101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว23142 วิทยาการค านวณ 3  40 1.0 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส23102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ23101 สุขศึกษา 20 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ23103 พลศึกษา 20 0.5 พ23102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ23104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ23103 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ23102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง23101 การงานอาชีพ 40 1.0 ศ23104 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค23211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค23212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 

ว20205  แรงและการเคลื่อนที่ 20 0.5 
ว20206 เชื้อเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม 20 0.5 

ว23241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 3 20 0.5 

อ23212 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม 40 1.0 

อ23211 ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียนแบบเข้ม 40 1.0 

จ23212 ภาษาจีนฟัง-พูด 6 
20 0.5 

จ23211 ภาษาจีนฟัง-พูด 5 20 0.5 จ23222 ภาษาจีน 40 1.0 
จ23221 ภาษาจีน 40 1.0 ญ23202 ภาษาญี่ปุ น 40 1.0 
ญ23201 ภาษาญี่ปุ น 40 1.0       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนารี 20   ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
I20203 การน าองค์ความรู้ไปใช้ 20         

รวม 750 16.5 รวม 710 16.0 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  1  แผนการเรียนพิเศษกีฬา 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 

ท21101 ภาษาไทย 60 1.5 ท21102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 60 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 60 1.5 
ส21101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว21142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส21102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ21101 สุขศึกษา 20 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ21103 พลศึกษา 20 0.5 พ21102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ21104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ21103 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ21102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง21101 การงานอาชีพ 40 1.0 ศ21104 ดนตรีและนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค21211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค21212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 
ว20201 เริ่มต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 20 0.5 ว20202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 20 0.5 
จ20201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

จ20202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

อ21209 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 20 0.5 อ21210 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 20 0.5 
ว21241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 20 0.5 

พ20212 วิทยาศาสตร์การกี า 
2 20 0.5 

พ20211 วิทยาศาสตร์การกี า 
1 20 0.5 พ20216 ฟุตบอล 2/ 20 0.5 
พ20215 ฟุตบอล 1/ 20 0.5 พ20222 วอลเลย์บอล 2     
พ20221 วอลเลย์บอล 1           

            
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

ลูกเสือ-เนตรนารี 20   ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   

รวม 670 15.0 รวม 650 14.5 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  2  แผนการเรียนพิเศษกีฬา 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 

ท22101 ภาษาไทย 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 60 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 60 1.5 
ส22101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว22142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส22102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ22101 สุขศึกษา 20 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ22103 พลศึกษา 20 0.5 พ22102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ22104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ22103 ดนตรีและนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ22102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง22101 การงานอาชีพ 40 1.0 ศ22104 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค22211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค22212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 
ว22241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 2  20 0.5 

จ20204 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

จ20203 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 อ22210 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 20 0.5 
อ22209 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 20 0.5 I20202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ 
40 1.0 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและ  40 1.0 พ20218 ฟุตบอล 4/ 20 0.5 
พ20217 ฟุตบอล 3/ 20 0.5 พ20224 วอลเลย์บอล 4     
พ20223 วอลเลย์บอล 3           

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนารี 20   ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   

รวม 670 15.0 รวม 650 14.5 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  3  แผนการเรียนพิเศษกีฬา 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 

ท23101 ภาษาไทย 60 1.5 ท23102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 60 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 60 1.5 
ส23101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว23142 วิทยาการค านวณ 3  40 1.0 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส23102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ23101 สุขศึกษา 20 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ23103 พลศึกษา 20 0.5 พ23102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ23104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ23103 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ23102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง23101 การงานอาชีพ 40 1.0 ศ23104 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค23211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค23212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 
อ23209 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 20 0.5 อ23210 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 20 0.5 
ว22241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 2 20 0.5 

จ20206 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

จ20205 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

พ20214 วิทยาศาสตร์การกี า 
4 20 0.5 

พ20213 วิทยาศาสตร์การกี า 
3 20 0.5 พ20220 ฟุตบอล 6/ 20 0.5 
พ20219 ฟุตบอล 5/ 20 0.5 พ20226 วอลเลย์บอล 6     
พ20225 วอลเลย์บอล 5           

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนารี 20   ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
I20203 การน าองค์ความรู้ไปใช้ 20         

รวม 670 14.5 รวม 630 14.0 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 

ท21101 ภาษาไทย 60 1.5 ท21102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 60 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 60 1.5 
ส21101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว21142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส21102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ21101 สุขศึกษา 20 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ21103 พลศึกษา 20 0.5 พ21102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ21104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ21103 ดนตรีและนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ21102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง21101 การงานอาชีพ 40 1.0 ศ21104 ดนตรีและนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค21211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค21212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 
ว20201 เริ่มต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 20 0.5 ว20202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 20 0.5 
ว21241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 20 0.5 อ21210 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 20 0.5 
อ21209 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 20 0.5 จ20202 ภาษาจีนเพ่ือการ

สื่อสาร 
20 0.5 

จ20201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนารี 20   ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   

รวม 630 14.0 รวม 610 13.5 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  2  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
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รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 
ท22101 ภาษาไทย 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 60 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 60 1.5 
ส22101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว22142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส22102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ22101 สุขศึกษา 20 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ22103 พลศึกษา 20 0.5 พ22102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ22104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ22103 ดนตรีและนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ22102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง22101 การงานอาชีพ 40 1.0 ศ22104 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค22211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค22212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 
ว22241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 2  20 0.5 อ22210 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 20 0.5 

อ22209 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 20 0.5 
จ20204 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

จ20203 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

I20202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 40 1.0 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและ  40 1.0       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

ลูกเสือ-เนตรนารี 20   ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   

รวม 650 14.5 รวม 630 14.0 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  3  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
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รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 
ท23101 ภาษาไทย 60 1.5 ท23102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 60 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 60 1.5 
ส23101 สังคมศึกษา  60 1.5 ว23142 วิทยาการค านวณ 3  40 1.0 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส23102 สังคมศึกษา  60 1.5 
พ23101 สุขศึกษา 20 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ23103 พลศึกษา 20 0.5 พ23102 สุขศึกษา 20 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 20 0.5 พ23104 พลศึกษา 20 0.5 
ศ23103 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 ศ23102 ทัศนศิลป์ 20 0.5 
ง23101 การงานอาชีพ 40 1.0 ศ23104 ดนตรี และนาฎศิลป์ 20 0.5 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค23211 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 ค23212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 1.0 

ว20205  แรงและการเคลื่อนที่ 20 0.5 
ว20206 เชื้อเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม 20 0.5 

ว23241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 3 20 0.5 อ23210 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 20 0.5 

อ23209 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 20 0.5 
จ20206 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

จ20205 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนารี 20   ลูกเสือ-เนตรนารี 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
I20203 การน าองค์ความรู้ไปใช้ 20         

รวม 650 14.0 รวม 610 13.5 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  4  แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
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รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 

ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท31102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว31142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 40 1.0 

ส31101 สังคมศึกษา 40 1.0 
พ31102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

พ31101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 20 0.5 
ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
ง31101 การงานอาชีพ 20 0.5       
อ31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 
ค30298 โครงงานคณิตศาสตร์ 20 0.5 ค30299 โครงงานคณิตศาสตร์ 20 0.5 
ว30271 ฟิสิกส์ 1 80 2.0 ว30272  ฟิสิกส์ 2 80 2.0 
ว30261 เคมี 1 60 1.5 ว30262 เคมี 2 60 1.5 
ว30251 ชีววิทยา 1 60 1.5 ว30252 ชีววิทยา 2 60 1.5 
ว30291 เทคนิคปฏิบัติการ 1 40 1.0 ว30292 เทคนิคปฏิบัติการ 2 40 1.0 
ว30296 ฟิสิกส์สัปยุทธ์ 20 0.5 ว30281 โลก ดาราศาสตร์ 1 40 1.0 
อ31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 20 0.5 ง30262 โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ 40 1.0 
อ31207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 1 40 1.0 อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 20 0.5 
ว31241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 20 0.5 

อ31208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 2 40 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   

กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   

รวม 750 17.0 รวม 730 16.5 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  5  แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 

ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท32102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว32142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 

ส32103 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 
พ32102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

พ32101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 20 0.5 
ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
ง32101 การงานอาชีพ 20 0.5       
อ32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม     ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 
ค30291 คณิตศาสตร์ พสวท. 60 1.5 ค30292 คณิตศาสตร์ พสวท. 20 0.5 
ว30273 ฟิสิกส์ 3 20 0.5 ว30274 ฟิสิกส์ 4 80 2.0 
ว30263 เคมี 3 80 2.0 ว30264 เคมี 4 60 1.5 
ว30253 ชีววิทยา 3 60 1.5 ว30254 ชีววิทยา 4 60 1.5 

ว30293 ระเบียบวิธีวิจัย 60 1.5 
ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
1 40 1.0 

อ32205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 40 1.0 ว30282 โลก ดาราศาสตร์ 2 40 1.0 
อ32207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 3 20 0.5 อ32206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 20 0.5 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ 40 1.0 

อ32208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 4 40 1.0 

 40 1.0 
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 40 1.0 

      
ว32241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 2 20 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   

รวม 790 18.0 รวม 790 18.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี 6   แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 

ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 40 1.0 ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  40 1.0 

ส33101สังคมศึกษา 40 1.0 
ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
1 40 1.0 

พ33101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
2 60 1.5 

ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ว33142 วิทยาการค านวณ 3 40 1.0 
ง33101 การงานอาชีพ 20 0.5 ส33102 สังคมศึกษา 40 1.0 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
พ33102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

      ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 20 0.5 
      อ33102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  60 1.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม     
ท30209 หลักภาษาไทย 20 0.5 ว30243 การเขียนโปรแกรม 60 1.5 
ท30227 ภาษาวิเคราะห์
เชื่อมโยง 20 0.5 อ33206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 40 1.0 

ว30275 ฟิสิกส์ 5 80 2.0 
อ33208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 6 20 0.5 

ว30265 เคมี 5 60 1.5  40 1.0 
ว30255 ชีววิทยา 5 60 1.5       
ว30295 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
2 40 1.0       
อ33205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 20 0.5       
อ33207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 5 40 1.0       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
I30203 การน าองค์ความรู้ไปใช้ 20         
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รวม 750 16.5 รวม 610 13.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  4  แผนการเรียน English Program 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. รายวิชาพ้ืนฐาน ชม นก. 

ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท31102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 40 1.0 ว31142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 
ส31101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 40 1.0 
พ31101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

พ31102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 20 0.5 
ง31101 การงานอาชีพ 20 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30211 การพูด 40 1.0 ท30201 วรรณกรรมท้องถิ่น 40 1.0 
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 
ส30281 สิ่งแวดล้อม 40 1.0 ว30243 การเขียนโปรแกรม 40 1.0 
ว30242 ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซด์ 40 1.0 

ง30241 ช่างประดิษฐ์ของ
ช าร่วย 40 1.0 

อ31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 20 0.5 อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 20 0.5 
อ31207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 1 40 1.0 

อ31208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 2 40 1.0 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาต่อ 1 40 1.0 

อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาต่อ 2 40 1.0 

อ31221 English Grammar 1 40 1.0 อ31222 English Grammar 2 40 1.0 
อ30281 English Writing 1 40 1.0 อ31232 English Writing 2 40 1.0 

      
ว31241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 20 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   

รวม 690 15.5 รวม 690 15.5 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  5  แผนการเรียน English Program 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท32102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30121วิทยาศาสตร์กายภาพ1 40 1.0 ว32142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 
พ32101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

พ32102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 20 0.5 
ง32101 การงานอาชีพ 20 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30213 การเขียน  

40 1.0 
ท30205 การอ่านและพิจารณา
  40 1.0 

ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 
ส30284 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 40 1.0 อ32206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 20 0.5 

อ32205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 20 0.5 
อ32208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 4 40 1.0 

อ32207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 3 40 1.0 

อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาต่อ 4 40 1.0 

อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาต่อ 3 40 1.0 อ32222 English Grammar 4 40 1.0 
อ32221 English Grammar 3 40 1.0 อ32232 English Writing 4 40 1.0 

อ32231 English Writing 3 40 1.0 
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 40 1.0 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและ  40 1.0 
ว32241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 2 20 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
รวม 730 16.5 รวม 690 15.5 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี 6   แผนการเรียน English Program 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 
ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 

ว33142 วิทยาการค านวณ 3 40 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 40 1.0 

ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
2 60 1.5 ส33102 สังคมศึกษา 40 1.0 

ส33101 สังคมศึกษา 40 1.0 
พ33102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

พ33101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 20 0.5 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
ง33101 การงานอาชีพ 20 0.5    
อ33101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0    
รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30209 หลักภาษาไทย 20 0.5 ท30207 ประวัติวรรณคดี 40 1.0 
ท30227 ภาษาวิเคราะห์
เชื่อมโยง 20 0.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  60 1.5 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  60 1.5 ส30243  เศรษฐกิจพอเพียง 40 1.0 
ส30261 โลกร่วมสมัย 40 1.0 ว30246 โปรแกรมกราฟิก 40 1.0 
ว30244 โปรแกรมเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน 40 1.0 ว30211 ชีวภาพเพ่ิมเติม 20 0.5 
อ33205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 20 0.5 ว30221 กายภาพเพ่ิมเติม 1 20 0.5 
อ33207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 5 40 1.0 ว30222 กายภาพเพ่ิมเติม 2 20 0.5 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาต่อ 5 40 1.0 อ33206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 20 0.5 

อ33221 English Grammar 5 40 1.0 
อ33208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 6 40 1.0 

อ33231 English Writing 5 40 1.0 
อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาต่อ 6 40 1.0 

   อ33222 English Grammar 6 40 1.0 
   อ33232 English Writing 6 40 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20  
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ชมรม 20   ชมรม 20  
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10  
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20  
I30203 การน าองค์ความรู้ไปใช้ 20        

รวม 770 17.0 รวม 730 16.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  4  แผนการเรียน าษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท31102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 40 1.0 ว31142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 
ส31101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 40 1.0 
พ31101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

พ31102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 20 0.5 
ง31101 การงานอาชีพ 20 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30211 การพูด 40 1.0 ท30201 วรรณกรรมท้องถิ่น 40 1.0 
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 
ส30281 สิ่งแวดล้อม 40 1.0 ว30243 การเขียนโปรแกรม 40 1.0 
ว30242  ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซดื 40 1.0 

ง30241 ช่างประดิษฐ์ของ
ช าร่วย 40 1.0 

อ31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 20 0.5 อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 20 0.5 
อ31207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 1 40 1.0 

อ31208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 2 40 1.0 

อ31203 English for Tourism  40 1.0 อ31204 English for Tourism 40 1.0 
จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

      
ว31241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 20 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   

รวม 630 14.0 รวม 630 14.0 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  5  แผนการเรียน าษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

 



59 
 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท32102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40 1.0 ว32142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 

20 0.5 
พ32102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 20 0.5 
ง32101 การงานอาชีพ 20 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30213 การเขียน  

40 1.0 
ท30205 การอ่านและพิจารณา
  40 1.0 

ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 

ส30284 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 40 1.0 
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 40 1.0 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและ  40 1.0 อ32206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 20 0.5 

อ32205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 20 0.5 
อ32208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 4 40 1.0 

อ32207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 3 40 1.0 อ32204 English for Tourism 40 1.0 

อ32203 English for Tourism  40 1.0 
จ30204 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

จ30203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 
ว32241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 2 20 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   

รวม 670 15.0 รวม 630 14.0 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี 6   แผนการเรียน าษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว33142 วิทยาการค านวณ 3 

40 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 40 1.0 

ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 60 1.5 ส33102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส33101 สังคมศึกษา 

40 1.0 
พ33102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 10 0.5 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 20 0.5 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
ง33101 การงานอาชีพ 20 0.5    
อ33101 ภาษาอังกฤษ 20 1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30209 หลักภาษาไทย 20 0.5 ท30207 ประวัติวรรณคดี 40 1.0 
ท30227 ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง 20 0.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  60 1.5 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  60 1.5 ส30243  เศรษฐกิจพอเพียง 40 1.0 
ส30261 โลกร่วมสมัย 40 1.0 พ30206 เทเบิลเทนนิส 20 0.5 
พ30205 ศิลปะป้องกันตัว 20 0.5 อ33206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 20 0.5 

อ33205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 20 0.5 
อ33208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 6 40 1.0 

อ33207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 5 40 1.0 

อ33204 การอ่านภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม 40 1.0 

อ33203 การอ่านภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม 40 1.0 

จ30206 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

จ30205 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 ว30246 โปรแกรมกราฟิก 40 1.0 
ว30244 โปรแกรมเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน 40 1.0 ว30211 ชีวภาพเพ่ิมเติม 20 0.5 

   ว30221 กายภาพเพ่ิมเติม 1 20 0.5 
   ว30222 กายภาพเพ่ิมเติม 2 20 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
I30203 การน าองค์ความรู้ไปใช้ 20         
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รวม 700 16.0 รวม 690 15.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  4  แผนการเรียน าษา รั่งเศส 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท31102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 40 1.0 ว31142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 
ส31101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 40 1.0 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 

20 0.5 
พ31102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 20 0.5 
ง31101 การงานอาชีพ 20 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30211 การพูด 40 1.0 ท30201 วรรณกรรมท้องถิ่น 40 1.0 
ค31203 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ค31204 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ส30281 สิ่งแวดล้อม 40 1.0 ส30241 อาเซียนศึกษา 40 1.0 
ว30242 ออกแบบและพัฒนาเว็บ
ไซด์ 40 1.0 

ว30243 การเขียนโปรแกรม 
40 1.0 

อ31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 20 0.5 
ง30241 ช่างประดิษฐ์ของ
ช าร่วย 40 1.0 

อ31207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 1 40 1.0 

อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 
20 0.5 

 31201 ภาษา รั่งเศส 120 3.0 
อ31208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 2 40 1.0 

ว31241 ออกแบบและเทคโนโลยี 
1 

20 0.5  31202 ภาษา รั่งเศส 120 3.0 

      
ว31241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 

20 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
รวม 650 14.5 รวม 570 15.5 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  5  แผนการเรียน าษา รั่งเศส 

 



63 
 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท32102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40 1.0 ว32142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
พ32102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 20 0.5 
ง32101 การงานอาชีพ 20 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     

ท30213 การเขียน  40 1.0 
ค32204 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ส30227 ประวัติสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 40 1.0 

ส30284 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 40 1.0 พ30203 เปตอง 20 0.5 
อ32205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 20 0.5 อ32206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 20 0.5 
อ32207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 3 40 1.0 

อ32208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 4 40 1.0 

 32201 ภาษา รั่งเศส 120 3.0  32202 ภาษา รั่งเศส 120 3.0 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์  40 1.0 

I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 40 1.0 

ว32241 ออกแบบและเทคโนโลยี 
2 20 0.5       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
รวม 710 16.0 รวม 650 14.5 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี 6   แผนการเรียน าษา รั่งเศส 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว33142 วิทยาการค านวณ 3 

40 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 40 1.0 

ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 60 1.5 ส33102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส33101 สังคมศึกษา 

40 1.0 
พ33102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 20 0.5 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
ง33101 การงานอาชีพ 20 0.5       
อ33101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30209 หลักภาษาไทย 20 0.5 ท30207 ประวัติวรรณคดี 40 1.0 

ท30227 ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง 20 0.5 
ค33204 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ค33203 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ส30243  เศรษฐกิจพอเพียง 
40 1.0 

พ30205 ศิลปะป้องกันตัว 20 0.5 ว30211 ชีวภาพเพ่ิมเติม 20 0.5 
อ33205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 20 0.5 ว30221 กายภาพเพ่ิมเติม 1 20 0.5 
อ33207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 5 40 1.0 ว30222 กายภาพเพ่ิมเติม 2 20 0.5 
 33201 ภาษา รั่งเศส 120 3.0 อ33206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 20 0.5 
ส30261 โลกร่วมสมัย 40 1.0 อ33208 ภาษาอังกฤษอ่าน

วิเคราะห์ 6 
40 1.0 

       33202 ภาษา รั่งเศส 120 3.0 
      พ30206 เทเบิลเทนนิส 20 0.5 
      
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
I30203 การน าองค์ความรู้ไปใช้ 20         
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รวม 710 15.5 รวม 670 15.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  4  แผนการเรียน าษาจีน 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท31102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 40 1.0 ว31142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 
ส31101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 40 1.0 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
พ31102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 20 0.5 
ง31101 การงานอาชีพ 20 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       
      

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30211 การพูด 40 1.0 ท30201 วรรณกรรมท้องถิ่น 40 1.0 
ค31203 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ค31204 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ส30281 สิ่งแวดล้อม 40 1.0 ส30241 อาเซียนศึกษา 40 1.0 
ว30242 ออกแบบและพัฒนาเว็บ
ไซด์ 40 1.0 ว30243 การเขียนโปรแกรม 40 1.0 

อ31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 20 0.5 
ง30241 ช่างประดิษฐ์ของ
ช าร่วย 40 1.0 

อ31207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 1 40 1.0 อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 20 0.5 

จ31201 ภาษาจีน 120 3.0 
อ31208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 2 40 1.0 

จ30211 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 40 1.0 จ31202 ภาษาจีน 120 3.0 
จ31231 ภาษาจีนธุรกิจ 1 20 0.5 จ30212 ภาษาจีนฟัง-พูด 2 40 1.0 
      จ31232 ภาษาจีนธุรกิจ 2 20 0.5 

      
ว31241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 20 0.5 

      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รวม 710 16.0 รวม 710 17.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  5  แผนการเรียนจีน 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท32102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40 1.0 ว32142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
พ32102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 20 0.5 
ง32101 การงานอาชีพ 20 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     

ท30213 การเขียน  40 1.0 
ค32204 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ส30227 ประวัติสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 40 1.0 

ส30284 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 40 1.0 พ30203 เปตอง 20 0.5 
อ32205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 20 0.5 อ32206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 20 0.5 
อ32207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 3 40 1.0 

อ32208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 4 40 1.0 

จ32201 ภาษาจีน 120 3.0 จ32202 ภาษาจีน 120 3.0 
จ30213 ภาษาจีนฟัง-พูด 3 40 1.0 จ30221 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1 40 1.0 
จ32231 ภาษาจีนธุรกิจ 3 20 0.5 จ32232 ภาษาจีนธุรกิจ 4  20 0.5 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและ  40 1.0 
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ   40 1.0 

ว32241ออกแบบและเทคโนโลยี 
2 20 0.5       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   

รวม 770 17.5 รวม 710 16.0 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี 6   แผนการเรียนจีน 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 
ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 

ว33142 วิทยาการค านวณ 3 40 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 40 1.0 

ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 60 1.5 ส33102 สังคมศึกษา 40 1.0 

ส33101 สังคมศึกษา 40 1.0 
พ33102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 20 0.5 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
ง33101 การงานอาชีพ 20 0.5    
อ33101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม    
ท30209 หลักภาษาไทย 20 0.5 ท30207 ประวัติวรรณคดี 40 1.0 

ท30227 ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง 20 0.5 
ค33204 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ค33203 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 ส30243 เศรษฐกิจพอเพียง 40 1.0 
ส30261 โลกร่วมสมัย 40 1.0 พ30206 เทเบิลเทนนิส 20 0.5 
พ30205 ศิลปะป้องกันตัว 20 0.5 ว30211 ชีวภาพเพ่ิมเติม 20 0.5 
อ33205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 20 0.5 ว30221 กายภาพเพ่ิมเติม 1 20 0.5 
อ33207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 5 40 1.0 ว30222 กายภาพเพ่ิมเติม 2 20 0.5 
จ33201 ภาษาจีน 120 3.0 อ33206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 20 0.5 
จ30222 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2  

40 1.0 
อ33208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 6 40 1.0 

จ32231 ภาษาจีนธุรกิจ 5 20 0.5 จ30223 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 3 40 1.0 

   
จ33206 ภาษาจีนเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 4 120 3.0 

   จ32232 ภาษาจีนธุรกิจ 6 20 0.5 
      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
I30203 การน าองค์ความรู้ไปใช้ 20         

รวม 770 17.0 รวม 730 16.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  4  แผนการเรียน าษาอังกฤษ-สังคม 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 
ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท31102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 40 1.0 ว31142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 
ส31101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 40 1.0 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
พ31102 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 20 0.5 

ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 20 0.5 
ง31101 การงานอาชีพ 20 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30211 การพูด 40 1.0 ท30201 วรรณกรรมท้องถิ่น 40 1.0 
ค31203 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ค31204 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ส30281 สิ่งแวดล้อม 40 1.0 ส30241 อาเซียนศึกษา 40 1.0 
ส30225 วัฒนธรรมท้องถิ่น 40 1.0 ส30226 การปกครองท้องถิ่น 40 1.0 
พ30201 แบดมินตัน 1 20 0.5 พ30202 แบดมินตัน 2 20 0.5 
ว30242 ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ 40 1.0 ว30243 การเขียนโปรแกรม 40 1.0 

ง30241 ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย 40 1.0 
ง30271 ธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ 40 1.0 

อ31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 20 0.5 อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 20 0.5 
อ31207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 1 40 1.0 

อ31208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 2 40 1.0 

อ31203 English for Tourism  40 1.0 อ31204 English for Tourism 40 1.0 

จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 
จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 20 0.5 

      
ว31241 ออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 20 0.5 

      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   



72 
 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   

รวม 690 15.5 รวม 690 15.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  5  แผนการเรียน าษาอังกฤษ-สังคม 



73 
 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท32102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40 1.0 ว32142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 20 0.5 
ง32101 การงานอาชีพ 20 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30213 การเขียน  40 1.0 ท30205 การอ่านและพิจารณา  40 1.0 
ท30202 ภาษากับวัฒนธรรม 40 1.0 ท30210 การแต่งค าประพันธ์ 40 1.0 
ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ค32204 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ส30284 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 40 1.0 
ส30227 ประวัติสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 40 1.0 

พ30203 เปตอง 20 0.5 พ30204 ฟุตซอล 20 0.5 
อ32205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 20 0.5 อ32206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 20 0.5 
อ32207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 3 40 1.0 

อ32208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 4 40 1.0 

อ32203 English for Tourism  40 1.0 อ32204 English for Tourism  40 1.0 
จ30203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 จ30204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์  40 1.0 

I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 40 1.0 

ว32241 ออกแบบและเทคโนโลยี 
2 

20 0.5 
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   

รวม 710 16.0 รวม 670 15.0 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี 6   แผนการเรียน าษาอังกฤษ-สังคม 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 
ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 

ว33142 วิทยาการค านวณ 3 40 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 40 1.0 

ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 60 1.5 ส33102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส33101 สังคมศึกษา 40 1.0 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 20 0.5 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
ง33101 การงานอาชีพ 20 0.5    
อ33101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม   
ท30209 หลักภาษาไทย 20 0.5 ท30207 ประวัติวรรณคดี 40 1.0 

ท30227 ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง 20 0.5 
ค33204  คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ค33203 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ส30224 กฎหมายที่ประชาชน
ควรรู้ 40 1.0 

ส30261 โลกร่วมสมัย 40 1.0 ส30243 เศรษฐกิจพอเพียง 40 1.0 
พ30205 ศิลปะป้องกันตัว 20 0.5 พ30206 เทเบิลเทนนิส 20 0.5 
ว30246 โปรแกรมกราฟิก 40 1.0 อ33206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 20 0.5 

อ33205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 20 0.5 
อ33208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 6 40 1.0 

อ33207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 5 40 1.0 

อ33204 การอ่านภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม 40 1.0 

อ33203 การอ่านภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม 40 1.0 จ30206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 
จ30205 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 ว30211 ชีวภาพเพ่ิมเติม 20 0.5 
   ว30221 กายภาพเพ่ิมเติม 1 20 0.5 
   ว30222 กายภาพเพ่ิมเติม 2 20 0.5 
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
I30203 การน าองค์ความรู้ไปใช้ 20         

รวม 690 15.0 รวม 650 14.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 
ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท31102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว31142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส31101 สังคมศึกษา 40 1.0 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 20 0.5 
ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
ง31101 การงานอาชีพ 20 0.5       
อ31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 
ว30271 ฟิสิกส์ 1 80 2.0 ว30272  ฟิสิกส์ 2 40 2.0 
ว30261 เคมี 1 60 1.5 ว30262 เคมี 2 60 1.5 
ว30251 ชีววิทยา 1 60 1.5 ว30252 ชีววิทยา 2 60 1.5 
อ31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 20 0.5 ว30281 โลก ดาราศาสตร์ 1 40 1.0 
อ31207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 1 40 1.0 

ว30242 ออกแบบและพัฒนาเว็บ
ไซด์ 40 1.0 

จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 20 0.5 
ว31241 ออกแบบและเทคโนโลยี 
1 20 0.5 

อ31208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 2 40 1.0 

      จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   

รวม 690 15.5 รวม 650 15.5 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  5  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท32102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว32142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 20 0.5 
ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
ง32101 การงานอาชีพ 20 0.5       
อ32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 
ว30273 ฟิสิกส์ 3 80 2.0 ว30274 ฟิสิกส์ 4 40 2.0 
ว30263 เคมี 3 60 1.5 ว30264 เคมี 4 60 1.5 
ว30253 ชีววิทยา 3 60 1.5 ว30254 ชีววิทยา 4 60 1.5 
อ32205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 20 0.5 ว30282 โลก ดาราศาสตร์ 2 40 1.0 
อ32207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 3 40 1.0 อ32206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 20 0.5 

จ30203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 
อ32208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 4 40 1.0 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ 40 1.0 จ30204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 

      
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 40 1.0 

      
ว32241 ออกแบบและเทคโนโลยี 
2 20 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   

รวม 750 17.0 รวม 710 17.0 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี 6   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 



78 
 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 40 1.0 ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  40 1.0 
ส33101สังคมศึกษา 40 1.0 ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40 1.0 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 60 1.5 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ว33142 วิทยาการค านวณ 3 40 1.0 
ง33101 การงานอาชีพ 20 0.5 ส33102 สังคมศึกษา 40 1.0 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
      ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 20 0.5 
      อ33102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  60 1.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 
ท30209 หลักภาษาไทย 20 0.5 ว30243 การเขียนโปรแกรม 40 1.0 
ท30227 ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง 20 0.5 อ33206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 20 0.5 

ว30275 ฟิสิกส์ 5 80 2.0 
อ33208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 6 40 1.0 

ว30265 เคมี 5 60 1.5 จ30206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 
ว30255 ชีววิทยา 5 60 1.5    
อ33205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 20 0.5       
อ33207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 5 40 1.0       
จ30205 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
I30203 การน าองค์ความรู้ไปใช้ 20         
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
รวม 730 16.0   630 14.0 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท31102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว31142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส31101 สังคมศึกษา 40 1.0 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 20 0.5 
ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
ง31101 การงานอาชีพ 20 0.5       
อ31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม    
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 
ว30271 ฟิสิกส์ 1 80 2.0 ว30272  ฟิสิกส์ 2 80 2.0 
ว30261 เคมี 1 60 1.5 ว30262 เคมี 2 60 1.5 
ว30251 ชีววิทยา 1 60 1.5 ว30252 ชีววิทยา 2 60 1.5 
อ31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 20 0.5 ว30281 โลก ดาราศาสตร์ 1 40 1.0 
อ31207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 1 40 1.0 อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 20 0.5 
จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

20 0.5 
อ31208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 2 40 1.0 

พ30211 วิทยาศาสตร์การกี า 1 40 1.0 จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 
พ30217 ฟุตบอล/พ30223 
วอลเลย์บอล 80 2.0 พ30212 วิทยาศาสตร์การกี า 2 40 1.0 

      
พ30218 ฟุตบอล/พ30224 
วอลเลย์บอล 80 2.0 

      
ว31241 ออกแบบและเทคโนโลยี 
1 20 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
รวม 790 18.0 รวม 790 18.0 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  5  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท32102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว32142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 20 0.5 
ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
ง32101 การงานอาชีพ 20 0.5       
อ32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม    
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 
ว30273 ฟิสิกส์ 3 80 2.0 ว30274 ฟิสิกส์ 4 80 2.0 
ว30263 เคมี 3 60 1.5 ว30264 เคมี 4 60 1.5 
ว30253 ชีววิทยา 3 60 1.5 ว30254 ชีววิทยา 4 60 1.5 
จ30203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 ว30282 โลก ดาราศาสตร์ 2 40 1.0 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ 40 1.0 จ30204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 

พ30213 วิทยาศาสตร์การกี า 3 40 1.0 
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 40 1.0 

พ30219 ฟุตบอล/พ30225 
วอลเลย์บอล 80 2.0 

พ30220 ฟุตบอล/พ30226 
วอลเลย์บอล 80 2.0 

      
ว32241 ออกแบบและเทคโนโลยี 
2 20 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   

รวม 810 18.5 รวม 770 17.5 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี 6   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 40 1.0 ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  40 1.0 
ส33101สังคมศึกษา 40 1.0 ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40 1.0 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 60 1.5 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ว33142 วิทยาการค านวณ 3 40 1.0 
ง33101 การงานอาชีพ 20 0.5 ส33102 สังคมศึกษา 40 1.0 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
      ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 20 0.5 
      อ33102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม    
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  60 1.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 
ท30209 หลักภาษาไทย 20 0.5 ว30246 โปรมแกรมกราฟิก 20 0.5 
ท30227 ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง 20 0.5 จ30206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 

ว30275 ฟิสิกส์ 5 80 2.0 
พ30222 ฟุตบอล/พ30228 
วอลเลย์บอล 80 2.0 

ว30265 เคมี 5 60 1.5 พ30233 มวยไทย 40 1.0 
ว30255 ชีววิทยา 5 60 1.5    
จ30205 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5       
พ30221 ฟุตบอล/พ30227 
วอลเลย์บอล 80 2.0       
            

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
I30203 การน าองค์ความรู้ไปใช้ 20         

รวม 750 16.5 รวม 670 15.0 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  4  แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท31102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 40 1.0 ว31142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 
ส31101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 40 1.0 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 20 0.5 
ง31101 การงานอาชีพ 20 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30211 การพูด 40 1.0 ท30201 วรรณกรรมท้องถิ่น 40 1.0 
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 
ว30242 โปรแกรมการสร้าง
เว็บไซต์ 40 1.0 ว30243 การเขียนโปรแกรม 40 1.0 
อ31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 20 0.5 ง30241 ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย 40 1.0 
อ31207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 1 40 1.0 อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 20 0.5 
อ31203 English for Tourism 

40 1.0 
อ31208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 2 40 1.0 

จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 อ31204 English for Tourism 40 1.0 
พ30233 คาราเต้ขั้นสูง  40 1.0 จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 
พ30229 บาสเกตบอล 40 1.0 พ30234 คาราเต้ขั้นมืออาชีพ 40 1.0 
พ30211 วิทยาศาสตร์การกี า 1 40 1.0 พ30212 วิทยาศาสตร์การกี า 2 40 1.0 
พ30217 ฟุตบอล/พ30223 
วอลเลย์บอล 80 2.0 

พ30218 ฟุตบอล/พ30224 
วอลเลย์บอล 80 2.0 

      
ว31241 ออกแบบและเทคโนโลยี 
1 20 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
รวม 790 18.0 รวม 790 18.0 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี  5  แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 
ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท32102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40 1.0 ว32142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 20 0.5 
ง32101 การงานอาชีพ 20 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม     
ท30213 การเขียน  40 1.0 ท30205 การอ่านและพิจารณา  40 1.0 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 1.5 
พ30230 แอโรบิกแดนซ์ 40 1.0 พ30231 เซปักตะกร้อ  40 1.0 
พ30235 เทควันโดพ้ืนฐาน 20 0.5 พ30236 เทควันโดขั้นสูง 20 0.5 
อ32205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 20 0.5 อ32206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 20 0.5 
อ32207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 3 40 1.0 

อ32208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 4 40 1.0 

อ32203 English for Tourism  40 1.0 อ32204 English for Tourism 40 1.0 
จ30203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 จ30204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและ  40 1.0 
I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 40 1.0 

พ30213 วิทยาศาสตร์การกี า 3 40 1.0 
พ30220 ฟุตบอล/พ30226 
วอลเลย์บอล 80 2.0 

พ30219 ฟุตบอล/พ30225 
วอลเลย์บอล 80 2.0 

ว32241 ออกแบบและเทคโนโลยี 
2 20 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   

รวม 810 18.5 รวม 770 17.5 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี 6   แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 
ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 

ว33142 วิทยาการค านวณ 3 40 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 40 1.0 

ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 60 1.5 ส33102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส33101สังคมศึกษา 40 1.0 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 20 0.5 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
ง33101 การงานอาชีพ 20 0.5       
อ33101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0    
      

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม   
ท30209 หลักภาษาไทย 40 0.5 ท30207 ประวัติวรรณคดี 40 1.0 
ท30227 ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง 40 0.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  60 1.5 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  60 1.5 ว30211 ชีวภาพเพ่ิมเติม 20 0.5 
พ30237 มวยไทย  40 1.0 ว30221 กายภาพเพ่ิมเติม 1 20 0.5 
ว30244 โปรแกรมเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน 40 1.0 ว30222 กายภาพเพ่ิมเติม 2 20 0.5 
อ33205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 20 0.5 ว30246 โปรแกรมกราฟิก 40 1.0 
อ33207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 5 40 1.0 อ33206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 20 0.5 

จ30205 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 
อ33208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 6 40 1.0 

พ30221 ฟุตบอล/พ30227 
วอลเลย์บอล 80 2.0 

จ30206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
20 0.5 

   
พ30222 ฟุตบอล/พ30228 
วอลเลย์บอล 80 2.0 

      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
I30203 การน าองค์ความรู้ไปใช้ 20         

รวม 790 16.5 รวม 670 15.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี 4   แผนการเรียน าษาอังกฤษ- ุรกิจ 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 
ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท31102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 40 1.0 ว31142 วิทยาการค านวณ 1 40 1.0 
ส31101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 40 1.0 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
ศ31101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ศ31102 ศิลปะ(นาฎศิลป์) 20 0.5 
ง31101 การงานอาชีพ 20 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม    
ท30211 การพูด 40 1.0 ท30201 วรรณกรรมท้องถิ่น 40 1.0 
ค31203 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ค31204 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ส30281 สิ่งแวดล้อม 40 1.0 ส30241 อาเซียนศึกษา 40 1.0 
ส30225 วัฒนธรรมท้องถิ่น 40 1.0 ส30226 การปกครองท้องถิ่น 40 1.0 
พ30201 แบดมินตัน 1 20 0.5 พ30202 แบดมินตัน 2 20 0.5 
ง30272 การจัดการธุรกิจ 1 80 2.0 ง30273 การจัดการธุรกิจ 2 80 2.0 
อ31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 20 0.5 อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 20 0.5 
อ31207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 1 40 1.0 

อ31208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 2 40 1.0 

อ31203 English for Tourism  40 1.0 อ31204 English for Tourism 40 1.0 
จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 

      
ว31241 ออกแบบและเทคโนโลยี 
1 20 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   

รวม 690 15.5 รวม 690 15.5 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี 5   แผนการเรียน าษาอังกฤษ- ุรกิจ 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 

ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท32102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว30121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40 1.0 ว32142 วิทยาการค านวณ 2 40 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 40 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 ส32104 ประวัติศาสตร์ 40 1.0 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
ศ32101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรี) 20 0.5 
ง32101 การงานอาชีพ 20 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม   
ท30213 การเขียน  40 1.0 ท30205 การอ่านและพิจารณา  40 1.0 
ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 

ค32204 คณิตศาสตร์เพ่ือการศึกษา
ต่อ 20 0.5 

ส30284 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 40 1.0 
ส30227 ประวัติสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 40 1.0 

ง30274 การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 1 80 2.0 

ง30275 การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 2 80 2.0 

พ30203 เปตอง 20 0.5 พ30204 ฟุตซอล 20 0.5 
อ32205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 80 0.5 อ32206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 20 0.5 
อ32207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 3 80 1.0 

อ32208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 4 40 1.0 

อ32203 English for Tourism  80 1.0 อ32204 English for Tourism  40 1.0 
จ30203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 80 0.5 จ30204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์  80 1.0 

I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ 40 1.0 

      ว32241 ออกแบบและเทคโนโลยี 2 20 0.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
รวม 970 16.5 รวม 730 16.5 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมั ยมศึกษาป ท่ี 6   แผนการเรียน าษาอังกฤษ- ุรกิจ 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. รายวิชาพ้ืนฐาน คาบ นก. 
ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 

ว33142 วิทยาการค านวณ 3 40 1.0 
ว30131 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 40 1.0 

ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 60 1.5 ส33102 สังคมศึกษา 40 1.0 
ส33101 สังคมศึกษา 40 1.0 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 20 0.5 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 20 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 
ง33101 การงานอาชีพ 20 0.5    
อ33101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม   

ท30209 หลักภาษาไทย 20 0.5 
ส30224 กฎหมายที่ประชาชน
ควรรู้ 40 1.0 

ท30227 ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง 20 0.5 ส30243 เศรษฐกิจพอเพียง 40 1.0 
ค33203 คณิตศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาต่อ 20 0.5 พ30206 เทเบิลเทนนิส 20 0.5 

ส30261 โลกร่วมสมัย 40 1.0 
ง30277 การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 4 80 2.0 

พ30205 ศิลปะป้องกันตัว 20 0.5 ง30278 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 40 1.0 
ง30276 การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 3 80 2.0 อ33206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 20 0.5 

อ33205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 20 0.5 
อ33208 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 6 40 1.0 

อ33207 ภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ 5 40 1.0 

อ33204 การอ่านภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม 40 1.0 

อ33203 การอ่านภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม 40 1.0 จ30206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 
จ30205 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 20 0.5 ว30211 ชีวภาพเพ่ิมเติม 20 0.5 
   ว30221 กายภาพเพ่ิมเติม 1 20 0.5 
   ว30222 กายภาพเพ่ิมเติม 2 20 0.5 
      
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
แนะแนว 20   แนะแนว 20   
ชมรม 20   ชมรม 20   
กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   กิจกรรมเพ่ือสังคม  10   
กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   กิจกรรมพิทักษ์ความดี 20   
I30203 การน าองค์ความรู้ไปใช้ 20         
รวม 730 16.0 รวม 710 16.0 

 
8. แหล่งเรียนรู้  ูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ห้องสมุด  มีขนาด 560 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 49,444 เล่ม การสืบค้น
หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบบาร์โค้ดและโปรแกรมห้องสมุด จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปี
การศึกษา 2563 เฉลี่ย 1,050 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 42.21 ของนักเรียนทั้งหมด 

 2) ห้องปฏิบัติการ   
      หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน   18  ห้อง 
      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน    7   ห้อง 
      หอ้งปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน    2   ห้อง 
      ห้องอ่ืน     จ านวน     -   ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์จ านวน 333 เครื่อง 
      ใช้เพื่อการเรียนการสอน       200     เครื่อง 
      ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   60      เครื่อง 
      จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตปีการศึกษา 2563    1,500    คน
ต่อวันคิดเป็นร้อยละ  60.31  ของนักเรียนทั้งหมด 
      ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  จ านวน    70   เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ ายในโรงเรยีน  
     (ข้อมูลจากการรายงานตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จ านวนครั้ง 
ห้องสมุดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สืบค้นข้อมูล  40 
ห้องสมุดคณิตศาสตร์ สืบค้นข้อมูล โครงงาน 40 
ห้องแนะแนว วิทยากรแนะแนวการศึกษา, ปรึกษาครูม, กยศ. 40 
ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 40 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูล, กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  40 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงงาน, กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 40 
ห้องปฏิบัติการเคมี กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมี, วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  40 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์, โครงงาน 40 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา, โครงงาน 40 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จ านวนครั้ง 
ห้องศูนย์วิชาโลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ 

กิจกรรมดูสุริยุปราคา, การเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์,   40 

ห้องเรียนพิเศษ MP กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 40 
ห้องสมุด HUB  สืบค้นข้อมูล 40 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 40 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา รั่งเศส กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษา รั่งเศส 40 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ น กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ น 40 
ห้องเรียนดนตรี  ึกซ้อมดนตรีสากล, ดนตรีไทย 40 
ห้องเรียนนาฎศิลป์  ึกซ้อมการแสดง, กิจกรรมการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ 40 
ห้องปฏิบัติการศิลปะ กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ 40 
ห้องเรียนคหกรรม กิจกรรมการเรียนรู้การ ึกทักษะอาชีพ 40 
ห้องเรียนการงานอาชีพ กิจกรรมการเรียนรู้การสอนวิชาการงานอาชีพ, การ ึก

ทักษะอาชีพ 
40 

ศูนย์ TO BE NUMMBER ONE กิจกรรมศูนย์ TO BE NUMMBER ONE  40 
สนามฟุตซอลโรงเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา,

ออกก าลังกาย 
40 

สนามฟุตบอลโรงเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา,
ออกก าลังกาย 

40 

สนามแบดมินตันโรงเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา,
ออกก าลังกาย 

40 

สนามตระกร้อ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา,
ออกก าลังกาย 

40 

สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา,
ออกก าลังกาย 

40 

สนามวอลเล่ย์บอลในร่ม กิจกรรมการแข่งขันกี าวอลเล่ย์บอล, ออกก าลังกาย  40 
ห้องพระพุทธศาสนา กิจกรรมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 40 
ห้องเรียนภาษาไทย กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 40 
หอประชุมอาคารศรีจุ าลักษณ์ กิจกรรมสอนเสริม O-NET , GAT, PAT 20 
หอประชุมอาคาร 109 ปี ประชุม, น าเสนอผลงาน  20 
ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ,กิจกรรม

โครงงาน  
40 
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 5) แหล่งเรียนรู้ ายนอกโรงเรียน 
(ข้อมูลจากการรายงานตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563) 
เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CO-VID 19 ในระหว่างปีการศึกษา 2563 โรงเรียน 

สุโขทัยวิทยาคมจึงระงับการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ ูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียนใน 

ปีการศึกษาที่รายงาน 
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หัวข้อเรื่อง จ านวนครั้ง 

นายกิตติพงษ์  โฆษิตวรกิจ
กุล 

อิสระ ฟิสิกส์ 1 

นายวสวัตติ   อินทรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี 1 
นายอนวัฒน์  พ่ึงสมบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา 1 
นางสมหมาย  เข็มคง ข้าราชการครูเกษียณอายุ

ราชการ 
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

20 

นางนิโลต์บล  ศรีสุโข ข้าราชการครูเกษียณอายุ
ราชการ 

โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

20 

 
9. ผลการประเมินคุณ าพ ายในตามมาตร านการศึกษา ของโรงเรียน ป การศึกษา 2563 
    โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง     การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
   

มาตร านการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น าน ระดับคุณ าพ 
มาตร านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
                  1.1 ผลสัมฤทธิ ทางวิชาการของผู้เรียน 
                  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

มาตร านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตร านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินคุณ าพมาตร านการศึกษาโดยรวม ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1    แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาระดับ 
                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
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มาตร าน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตร านที ่ 1  คุณ าพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤท ิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 

70.00 75.29 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็และแก้ปัญหา ระดับ ดีเลิศ   

75.00 82.38 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับ ดเีลิศ   75.00 87.68 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร  

85.00 89.00 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

     5)  มีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60.00 75.14 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 80.00 90.85 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
สรุป าพรวม มาตร านที่ 1.1 ด้านผลสัมฤท ิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

74.17 83.39 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดบั 
ยอดเยี่ยม 

80.00 89.15 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

     2)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ ยอดเยี่ยม 80.00 90.78 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
     3)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ระดับยอดเยีย่ม 

90.00 98.44 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับ ยอดเยี่ยม 95.00 98.17 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
สรุป าพรวม มาตร านที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
  

86.25 94.13 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตร านที่ 1 คุณ าพของผู้เรียน 80.21 88.76 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ระดับคุณ าพ 
ยอดเย่ียม 

มาตร านที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  การมีเป้าหมาย  วสิัยทัศน ์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
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มาตร าน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตาม
หลักสตูรสถานศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการ
เรียนรู้   

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการ
และการจัดการเรยีนรู้   

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

สรุป าพรวม มาตร านที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
ตามเป้าหมาย 
ระดับคุณ าพ 

ยอดเย่ียม  

มาตร านที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ระดับ ยอดเยี่ยม 

90.00 92.00 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการ
เรียนรู้      ระดับ ยอดเยีย่ม 

90.00 98.81 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับ ยอดเยี่ยม 90.00 98.35 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

4.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน ระดับ ยอดเยีย่ม 

90.00 96.72 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ ระดับ ยอดเยี่ยม 

90.00 100.00 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

สรุป าพรวม มาตร านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

90.00 97.18 

สูงกว่า
เป้าหมาย

ระดับคุณ าพ 
ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินใน าพรวมของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 พบว่า มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เมื่อพิจารณาประเด็นพิจารณา พบว่า มี
ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา   
1. จุดเด่น 
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 1.1 มาตร านที่ 1 คุณ าพผู้เรียน . 
  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ได้แก่ 
มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ มีความสามารถในด้านกี า มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่
ดี ความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปะ ความสามรถในการใช้สื่อเทคโนโลยี มีลักษณะที่พึงประสงค์ 
สามารถด ารงชีวติเป็นพลเมืองที่ดี และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 1.2 มาตร านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการอย่างมีระบบ
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือ
ให้ผลการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการด าเนิน
แผนปฏิบัติการโรงเรียน มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การ
น าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างตอ่เนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง   ทุก  ายมีส่วนร่วม 
การวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อม     ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  จัดระบบการจัดหาการ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 1.3 มาตร านที่ 3 กระบวนการจดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความ
จ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการ ึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู         ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนา การเรียนรู้ ครูและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้   
2. จุดที่ควรพัฒนา 
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 2.1 มาตร านที่ 1 คุณ าพผู้เรียน  
 ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะด้านวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ในระดับสูงขึ้น พัฒนา
ผู้เรียนด้านความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาให้มีระดับสูงขึ้น พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้กับผู้เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 2.2 มาตร านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 การพัฒนาการบริหารงานระบบจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ การบริหารงานนิเทศติดตามผลการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวิจัยในชั้นเรียน  
 2.3 มาตร านที่ 3 กระบวนการจดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรม    ทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การ
ประเมินผลงานวิชาการในระดับต่าง  
3. แผนพัฒนาคุณ าพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 3.1 มาตร านที่ 1 คุณ าพผู้เรียน  
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active learning สู่การพัฒนาผู้เรียน 
ด้านการคิด แก้ปัญหา  
 แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 3.2 มาตร านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาการบริหารงานระบบจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดท า
แผนปฏิบัติการโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ การนิเทศการเรียนการสอน
และการพัฒนางานวิจัย 
 3.3 มาตร านที่ 3 กระบวนการจดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ส่งเสริมการเข้าร่วมการประเมินผลงานด้านวิชาการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
10. ผลการประเมินคุณ าพ ายนอก รอบสาม 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้น าน 
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การศึกษาขั้นพื้น าน : มั ยมศึกษา 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณ าพ 

กลุ่มตังบ่งชี้พื้น าน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.52 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ 
              พึงประสงค์ 

10.00 9.46 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีการใ  รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.36 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 10.00 9.24 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.50 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่ 
              เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 
              การพัฒนาสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน  
              โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.63 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  
              ปณิธาน/พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ 
              จัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ 
                ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ 
                ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ 
                ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ 
                พัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว 
                ทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 87.71 ดี 
 

 
 
 

 

การศึกษาขั้นพื้น าน : มั ยมศึกษา 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณ าพ 

     ได้รับการรับรองมาตร านการศึกษา สรุประดับคุณภาพ จ านวนตัวบ่งชี ้
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     ได้รับการรับรองมาตร านการศึกษา กรณีขอปรับผลการ
ประเมิน ตัวบ่งชี้.... 

ดีมาก 11 

     ไม่ได้รับการรับรองมาตร านการศึกษา เนื่องจาก................. ดี 1 
พอใช้ 1 

ต้องปรับปรุง - 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน - 

 
11. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณ าพ ายในและ ายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณ าพ 

 ายในของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
  คุณภาพผู้เรียน – ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการท างาน สามารถ 

ท างานเป็นทีมได้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ทั้งนี้เกิดจากความพยายามของโรงเรียนมีความตระหนัก
และพยายาม ึกและปลูก ัง โดยให้ผู้เรียนมีกิจกรรมกระบวนการกลุ่มด้านการเรียน การเล่น การ
ท างาน 

        ด้านการเรียนการสอน – โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพราะโรงเรียนมีครูพอเพียง และคุณครูทุกคนสอนตรงตามความถนัด 
ตามสาขาวิชา ท าให้ผู้เรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคน นอกจากนี้ครูมีความ
สามัคคี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการท างานสนใจค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 

  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา – ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และมีความสามารถใน 
การบริหารจัดการการบริหารโดยการกระจายอ านาจให้คระกรรมการ  ายต่าง มีส่วนร่วม เป็นที่
ยอมรับของครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ – โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน มี 
เครือข่ายชุมชน ศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง และได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรส่วน
ท้องถิ่นและส่วนราชการต่าง เป็นอย่างดี มีแหล่งเรียนรู้ภายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ชุมชน
ศรัทธาต่อโรงเรียนเป็นที่เชื่อถือของชุมชน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
  คุณภาพด้านผู้เรียน – การพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น และ 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออกมากข้ึน 
  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา – จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูด้าน 

ต่าง  จัดท าจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้มากข้ึน พัฒนา
คุณภาพเชิงระบบโดยใช้วงจรครอบคลุมคุณภาพ (TQA) 

  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ – พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
ชุมชน สร้างสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ิมข้ึน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  แนวทางการพัฒนาในอนาคต – พัฒนาผู้รีเยนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
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คิดสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สามารถใช้ระบบ IT ช่วยในกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริม
การท าวิจัย นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้สามารถประกันคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณ าพ ายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายที่ดี มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยและ 

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง แจ่มใส ดูแลตนเอง หลีกเลี่ยง
จากสิ่งมอมเมาและอบายมุข มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการ 
เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ และผู้ปกครอง บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ท ากิจกรรมจิตอาสา และเป็นนักเรียน
ที่ดีของโรงเรียน เรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอจากการอ่าน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคม ผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ นักเรียนมีวินัย ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนดี กี า
เด่นตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นโครงการพิเศษของสถานศึกษา 

 2. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มุ่งม่ัน ทุ่มเท เสียสละ มีความสามารถทางวิชาการ 
และบริหารจัดการ มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารชัดเจน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน สถานศึกษามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และมีความสวยงาม 
มีแผนการด าเนินงานประจ าปีตามมาตรการที่น ามาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดย
ใช้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินคุณภาพภายใน ไป
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ 
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 3. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทุกคนโดยเฉลี่ย 63 ชั่วโมง/คน/ปี มีการประชุมครูเพ่ือ 
วางแผนและด าเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ท าให้ครูทุกคนมีความสามารถก าหนดเป้าหมายที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อใช้วางแผน
จัดการเรียนรู้ มีความสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ บรรยากาศ
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เต็ม
ศักยภาพ บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีกิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนและใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินอย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน น าผลการ
ประเมินไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

 4. สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษา จดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดระบบ 
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บริหารงานสารสนเทศ ด าเนินงานตามแผน มีการติดตามตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายใน โดย
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัด มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสน 

เทศ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนจากการดู การฟัง การลงมือปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์  สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ และการณ์คิดแบบองค์รวม ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ มีคุณภาพระดับพอใช้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคุณภาพระดับปรับปรุง เนื่องจากผู้เรียนมีระดับสติปัญญาที่แตกต่างกัน ท าให้
การคิดวิเคราะห์และการรับรู้มีความแตกต่างกัน ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม สื่อและกระบวนการสอนที่
แตกต่างกัน การสร้างสื่อที่เป็นรูปธรรมชัดเจนท าได้ยาก 

2. ครูบางส่วนไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลและไม่มีการน าข้อมูล 
มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน ยังไม่มีการออกแบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งไม่ได้วิเคราะห์ผลการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือน ามาสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนและครูส่วนหนึ่งยังใช้กระบวนการ
สอนไม่หลากหลายและไม่ได้เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้การออกแบบการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณ ์ และวิ ีการประกัน 
คุณ าพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
    1) สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญในการเรียนและ 

การทดสอบระดับชาติ ควรน าผลการทดสอบระดับชาติ มาวิเคราะห์และน ามาใช้ในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระยะเวลา 2 ปี 

    2) ผู้เรียนควรได้รับการ ึกปฏิบัติจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพ่ือ ึกให้ผู้เรียนมีทักษะทางการคิดค านวณ เกิด
ทักษะกระบวนการที่จะน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ระยะเวลา 2 ปี 

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ไม่มี 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    1) ครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของผู้เรียนแล้ว 

แบ่งผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งสอนซ่อมเสริมให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
สภาพปัญหาของเด็กแต่ละกลุ่มระยะเวลา 1 ปี 

 2) ครูควรพัฒนาสื่อการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ที่มีเนื้อหาตรงกับกลุ่ม 
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สาระทุกกลุ่มสาระ น าความรูที่ได้รับมาปฏิบัติอย่างจริงจังและสอนโดยการทดลองในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มากขึ้น 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการคิด โดยการ ึกการอ่าน การฟัง การสรุปประเด็น
จากการเรียนรู้  ึกการน าเสนอด้วยวาจาและแนวทางการสรุป การเขียนรายงาน ระยะเวลา 1 ปี 

    4. ด้านการประกันคุณ าพ ายใน 
    ไม่มี 
   12. สรุปส าพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
 1. มีการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษาครบถ้วน 
 2. มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน 
 3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของ 

สถานศึกษา ตลอดจนมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง 

 4. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
 5. โรงเรียนจัดโครงสร้างบริหารงานครอบคลุมทั้ง 4   าย คือ ด้านงบประมาณ  

ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านบริหารทั่วไป 
 6. โรงเรียนมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของ 

โรงเรียนครบทุกองค์ประกอบ 
 7. โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ ครบทั้ง 8 องค์ประกอบ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
ปรัชญา 
  
 “ใช้ความรู้ คู่คุณธรรม น าปัญญา พัฒนาสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ก่อเกิดมาตรฐานสากล”    
หลักค ากล่าวนี้ โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรมประกอบกับสติปัญญา ไหวพริบที่
ชาญฉลาดน าไปคิดค้นคว้าสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองและประเทศชาติให้รุ่งเรืองสถาพร มีมาตรฐาน
เทียบเท่าระดับสากล 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 
           เป็นเลิศแห่งการเรียนรู้ 

 
พันธกิจ 
 1. พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศและมีความสามารถเฉพาะทาง (เหมาะสมตามศักยภาพ
นักเรียน) 
 2.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
นักเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 6. สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่าย ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนด ีมีความสุข มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม  
บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 

2. คร ูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและ 
ประเมินผลที่มีคุณภาพ  ที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 
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6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8. ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัด 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

จุดเน้น 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นท าเป็น มีเหตุผล สามารถวางแผนจัดการสู่ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ และแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครอง 

ในระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและ 

ศิลปะ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียน 

เป็นส าคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ การ 

วิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลมีระบบการ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริม
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

9. สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน 
  
กลยุทธ์โรงเรียน 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม 

มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
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ค่านิยม 12 ประการ 
 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่ายกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลสมีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นของโรงเรียน เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วย 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 9. มีภาวะผู้น า 
 10. มุ่งม่ันเพื่อความเป็นเลิศ 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  

นักเรียนมีวินัย 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
เรียนดี-กีฬาเด่น 
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มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ/มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
  ตัวบ่งช้ีย่อย 

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

ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
  ตัวบ่งช้ีย่อย 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
       ตัวบ่งชี้ย่อย 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม 
   หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
   จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
         ตัวบ่งชี้ย่อย 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา 
   ผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
   ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  



รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

1.  โครงการ โครงการสสงเสรนมนพกเรทยนสผสความเปปนเลนศ (กลยสมสาระภาษาตสางประเทศ)

1. เพพพอใหหนนกเรรยนมรผลสนมฤทธธธทาง

การเรรยนวธชาภาษาตตางประเทศดรขขขน

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรเจตคตธทรพดรตตอการ

เรรยนวธชาภาษาตตางประเทศ

3. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหฝฝกฝนการใชห

ภาษาตตางประเทศใหหเหมาะสมกนบวนย

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม 

เขหารตวมการสอบแขตงขนน

1.  กธจกรรม กธจกรรมแขตงขนนเพชร

ยอดมงกสฎ

พธจารณาทรพ 

1.1

1. เพพพอใหหนนกเรรยนมรผลสนมฤทธธธทาง

การเรรยนวธชาภาษาตตางประเทศดรขขขน

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรเจตคตธทรพดรตตอการ

เรรยนวธชาภาษาตตางประเทศ

3. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหฝฝกฝนการใชห

ภาษาตตางประเทศใหหเหมาะสมกนบวนย

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม 

เขหารตวมการสอบแขตงขนน

2.  กธจกรรม กธจกรรมการแขตงขนน

ทนกษะดหานภาษาตตางประเทศ

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

2.  โครงการ โครงการพพฒนานพกเรทยน (กลยสมสาระภาษาตสางประเทศ)

1. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนแสดงออกไดห

อยตางเตตมทรพตามความสามารถและ

ความถนนดทางทนกษะของภาษา

อนงกฤษ ภาษาจรน ภาษาฝรนพงเศส และ

ภาษาญรพปสปน

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความรรห ความเขหา

ใจในขนบธรรมเนรยมประเพณร

วนฒนธรรมของประเทศเจหาของภาษา

3. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนมรเจตคตธทรพดร

ตตอวธชาภาษาอนงกฤษภาษาจรน ภาษา

ฝรนพงเศส และภาษาญรพปสปน

4. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนสามารถนนา

ความรรหทรพไดหรนบมาบรรณาการใชหในชรวธต

ประจนาวนนไดห

5. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนรรหจนกการทนา

งานรตวมกนนเปปนหมรตคณะ มรความ

สามนคคร มรนขนาใจ รรหจนกการใหหความชตวย

เหลพอซขพงกนนและกนน

นนกเรรยนเขหารตวมกธจกรรมจนานวนรหอย

ละ 90

1.  กธจกรรม กธจกรรมจนดคตายภาษา

ตตางประเทศ English Camp 

ประจนาปป 2564

พธจารณาทรพ 

1.1

1. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนแสดงออกไดห

อยตางเตตมทรพตามความสามารถและ

ความถนนดทางทนกษะของภาษา

อนงกฤษ ภาษาจรน ภาษาฝรนพงเศส และ

ภาษาญรพปสปน

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความรรห ความเขหา

ใจในขนบธรรมเนรยมประเพณร

นนกเรรยนเขหารตวมกธจกรรมจนานวนรหอย

ละ 90

2.  กธจกรรม กธจกรรมเดตกรรหภาษา 

9/2564  ภาษาอนงกฤษ ฝรนพงเศส 

จรน และญรพปสปน

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

วนฒนธรรมของประเทศเจหาของภาษา

3. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนมรเจตคตธทรพดร

ตตอวธชาภาษาอนงกฤษภาษาจรน ภาษา

ฝรนพงเศส และภาษาญรพปสปน

4. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนสามารถนนา

ความรรหทรพไดหรนบมาบรรณาการใชหในชรวธต

ประจนาวนนไดห

5. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนรรหจนกการทนา

งานรตวมกนนเปปนหมรตคณะ มรความ

สามนคคร มรนขนาใจ รรหจนกการใหหความชตวย

เหลพอซขพงกนนและกนน

1. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนแสดงออกไดห

อยตางเตตมทรพตามความสามารถและ

ความถนนดทางทนกษะของภาษา

อนงกฤษ ภาษาจรน ภาษาฝรนพงเศส และ

ภาษาญรพปสปน

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความรรห ความเขหา

ใจในขนบธรรมเนรยมประเพณร

วนฒนธรรมของประเทศเจหาของภาษา

3. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนมรเจตคตธทรพดร

ตตอวธชาภาษาอนงกฤษภาษาจรน ภาษา

ฝรนพงเศส และภาษาญรพปสปน

4. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนสามารถนนา

ความรรหทรพไดหรนบมาบรรณาการใชหในชรวธต

ประจนาวนนไดห

5. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนรรหจนกการทนา

นนกเรรยนเขหารตวมกธจกรรมจนานวนรหอย

ละ 90

3.  กธจกรรม กธจกรรมวนนครธสตตมาส พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

งานรตวมกนนเปปนหมรตคณะ มรความ

สามนคคร มรนขนาใจ รรหจนกการใหหความชตวย

เหลพอซขพงกนนและกนน

1. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนแสดงออกไดห

อยตางเตตมทรพตามความสามารถและ

ความถนนดทางทนกษะของภาษา

อนงกฤษ ภาษาจรน ภาษาฝรนพงเศส และ

ภาษาญรพปสปน

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความรรห ความเขหา

ใจในขนบธรรมเนรยมประเพณร

วนฒนธรรมของประเทศเจหาของภาษา

3. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนมรเจตคตธทรพดร

ตตอวธชาภาษาอนงกฤษภาษาจรน ภาษา

ฝรนพงเศส และภาษาญรพปสปน

4. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนสามารถนนา

ความรรหทรพไดหรนบมาบรรณาการใชหในชรวธต

ประจนาวนนไดห

5. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนรรหจนกการทนา

งานรตวมกนนเปปนหมรตคณะ มรความ

สามนคคร มรนขนาใจ รรหจนกการใหหความชตวย

เหลพอซขพงกนนและกนน

นนกเรรยนเขหารตวมกธจกรรมจนานวนรหอย

ละ 90

4.  กธจกรรม กธจกรรมวนนตรสษจรน พธจารณาทรพ 

1.1

1. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนแสดงออกไดห

อยตางเตตมทรพตามความสามารถและ

ความถนนดทางทนกษะของภาษา

อนงกฤษ ภาษาจรน ภาษาฝรนพงเศส และ

ภาษาญรพปสปน

นนกเรรยนเขหารตวมกธจกรรมจนานวนรหอย

ละ 90

5.  กธจกรรม กธจกรรม คตายจธตอาสา 

ภาษาจรน

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความรรห ความเขหา

ใจในขนบธรรมเนรยมประเพณร

วนฒนธรรมของประเทศเจหาของภาษา

3. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนมรเจตคตธทรพดร

ตตอวธชาภาษาอนงกฤษภาษาจรน ภาษา

ฝรนพงเศส และภาษาญรพปสปน

4. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนสามารถนนา

ความรรหทรพไดหรนบมาบรรณาการใชหในชรวธต

ประจนาวนนไดห

5. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนรรหจนกการทนา

งานรตวมกนนเปปนหมรตคณะ มรความ

สามนคคร มรนขนาใจ รรหจนกการใหหความชตวย

เหลพอซขพงกนนและกนน

1. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนแสดงออกไดห

อยตางเตตมทรพตามความสามารถและ

ความถนนดทางทนกษะของภาษา

อนงกฤษ ภาษาจรน ภาษาฝรนพงเศส และ

ภาษาญรพปสปน

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความรรห ความเขหา

ใจในขนบธรรมเนรยมประเพณร

วนฒนธรรมของประเทศเจหาของภาษา

3. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนมรเจตคตธทรพดร

ตตอวธชาภาษาอนงกฤษภาษาจรน ภาษา

ฝรนพงเศส และภาษาญรพปสปน

4. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนสามารถนนา

ความรรหทรพไดหรนบมาบรรณาการใชหในชรวธต

นนกเรรยนเขหารตวมกธจกรรมจนานวนรหอย

ละ 90

6.  กธจกรรม กธจกรรมคตาย 

Japanese Camp ประจนาปป 2564

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ประจนาวนนไดห

5. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนรรหจนกการทนา

งานรตวมกนนเปปนหมรตคณะ มรความ

สามนคคร มรนขนาใจ รรหจนกการใหหความชตวย

เหลพอซขพงกนนและกนน

1. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนแสดงออกไดห

อยตางเตตมทรพตามความสามารถและ

ความถนนดทางทนกษะของภาษา

อนงกฤษ ภาษาจรน ภาษาฝรนพงเศส และ

ภาษาญรพปสปน

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความรรห ความเขหา

ใจในขนบธรรมเนรยมประเพณร

วนฒนธรรมของประเทศเจหาของภาษา

3. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนมรเจตคตธทรพดร

ตตอวธชาภาษาอนงกฤษภาษาจรน ภาษา

ฝรนพงเศส และภาษาญรพปสปน

4. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนสามารถนนา

ความรรหทรพไดหรนบมาบรรณาการใชหในชรวธต

ประจนาวนนไดห

5. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนรรหจนกการทนา

งานรตวมกนนเปปนหมรตคณะ มรความ

สามนคคร มรนขนาใจ รรหจนกการใหหความชตวย

เหลพอซขพงกนนและกนน

นนกเรรยนเขหารตวมกธจกรรมจนานวนรหอย

ละ 90

7.  กธจกรรม กธจกรรม สอบวนด

ระดนบความรรหฝรนพงเศส Delf

พธจารณาทรพ 

1.1

1. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนแสดงออกไดห

อยตางเตตมทรพตามความสามารถและ

ความถนนดทางทนกษะของภาษา

นนกเรรยนเขหารตวมกธจกรรมจนานวนรหอย

ละ 90

8.  กธจกรรม กธจกรมคตายพนฒนา

ภาษาฝรนพงเศสสรตมาตรฐาน CECRL

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

อนงกฤษ ภาษาจรน ภาษาฝรนพงเศส และ

ภาษาญรพปสปน

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความรรห ความเขหา

ใจในขนบธรรมเนรยมประเพณร

วนฒนธรรมของประเทศเจหาของภาษา

3. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนมรเจตคตธทรพดร

ตตอวธชาภาษาอนงกฤษภาษาจรน ภาษา

ฝรนพงเศส และภาษาญรพปสปน

4. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนสามารถนนา

ความรรหทรพไดหรนบมาบรรณาการใชหในชรวธต

ประจนาวนนไดห

5. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนรรหจนกการทนา

งานรตวมกนนเปปนหมรตคณะ มรความ

สามนคคร มรนขนาใจ รรหจนกการใหหความชตวย

เหลพอซขพงกนนและกนน

1. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนแสดงออกไดห

อยตางเตตมทรพตามความสามารถและ

ความถนนดทางทนกษะของภาษา

อนงกฤษ ภาษาจรน ภาษาฝรนพงเศส และ

ภาษาญรพปสปน

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความรรห ความเขหา

ใจในขนบธรรมเนรยมประเพณร

วนฒนธรรมของประเทศเจหาของภาษา

3. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนมรเจตคตธทรพดร

ตตอวธชาภาษาอนงกฤษภาษาจรน ภาษา

ฝรนพงเศส และภาษาญรพปสปน

นนกเรรยนเขหารตวมกธจกรรมจนานวนรหอย

ละ 90

9.  กธจกรรม กธจกรรมคตาย 

Chinese Camp ประจนาปป 2564

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

4. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนสามารถนนา

ความรรหทรพไดหรนบมาบรรณาการใชหในชรวธต

ประจนาวนนไดห

5. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนรรหจนกการทนา

งานรตวมกนนเปปนหมรตคณะ มรความ

สามนคคร มรนขนาใจ รรหจนกการใหหความชตวย

เหลพอซขพงกนนและกนน

1. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนแสดงออกไดห

อยตางเตตมทรพตามความสามารถและ

ความถนนดทางทนกษะของภาษา

อนงกฤษ ภาษาจรน ภาษาฝรนพงเศส และ

ภาษาญรพปสปน

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความรรห ความเขหา

ใจในขนบธรรมเนรยมประเพณร

วนฒนธรรมของประเทศเจหาของภาษา

3. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนมรเจตคตธทรพดร

ตตอวธชาภาษาอนงกฤษภาษาจรน ภาษา

ฝรนพงเศส และภาษาญรพปสปน

4. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนสามารถนนา

ความรรหทรพไดหรนบมาบรรณาการใชหในชรวธต

ประจนาวนนไดห

5. เพพพอพนฒนาใหหนนกเรรยนรรหจนกการทนา

งานรตวมกนนเปปนหมรตคณะ มรความ

สามนคคร มรนขนาใจ รรหจนกการใหหความชตวย

เหลพอซขพงกนนและกนน

นนกเรรยนเขหารตวมกธจกรรมจนานวนรหอย

ละ 90

10.  กธจกรรม กธจกรรม สรรหา 

พนฒนา และปรนบปรสงสพพอและ

อสปกรณตการจนดการเรรยนการสอน

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

3.  โครงการ โครงการสสงเสรนมและพพฒนานพกเรทยนหผองเรทยนพนเศษวนทยาศาสตรธ-คณนตศาสตรธ ม.ตผน

เพพพอปรนบปรสงพนฒนาหหองเรรยน และจนด

ซพขออสปกรณตในการจนดการเรรยนการ

สอน สนาหรนบนนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษ

วธทยาศาสตรต-คณธตศาสตรต ม.ตหน

หหองเรรยน สนาหรนบนนกเรรยนหหองเรรยน

พธเศษวธทยาศาสตรต-คณธตศาสตรต ม.

ตหน จนานวน 6 หหอง ไดหรนบการปรนบ

ปรสง

1.  กธจกรรม ปรนบปรสงหหองเรรยน

สนาหรนบนนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษ

วธทยาศาสตรต-คณธตศาสตรต ม.ตหน

พธจารณาทรพ 

1.1

เพพพอปลรกฝฝงความรนบผธดชอบตตอตนเอง

และสนงคม เปปดโอกาสใหหไดหเรรยนรรหจาก

สถานทรพจรธง

นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยาศาสตรต

คณธตศาสตรต ม.3 เขหารตวมกธจกรรม

รหอยละ 80

2.  กธจกรรม คตายเรรยนรรหวธทยา

ศาสตรต คณธตศาสตรต เทคโนโลยร

และสธพงแวดลหอม ม.3

พธจารณาทรพ 

1.2

เพพพอพนฒนาผลสนมฤทธธธทางวธชาการ จนด

ประสบการณตสตงเสรธมนนกเรรยนสรตความ

เปปนเลธศ

นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยาศาสตรต

คณธตศาสตรต ม.1 –ม.3 ทสกคน ไดห

เรรยนรรหในระบบ Self-Learning 

Online Courses

3.  กธจกรรม Self-Learning 

Online Courses

พธจารณาทรพ 

1.1

เพพพอสตงเสรธมใหหนนกเรรยนหหองเรรยน

พธเศษวธทยาศาสตรตคณธตศาสตรต ม.ตหน 

มรสพพออสปกรณต พรหอมสนาหรนบคหนควหา

ดหวยตนเอง และอนานวยความสะดวก

ในการจนดการเรรยนการสอน

หหองเรรยน สนาหรนบนนกเรรยนหหองเรรยน

พธเศษวธทยาศาสตรต-คณธตศาสตรต ม.

ตหน จนานวน 6 หหอง มรคอมพธวเตอรต 

ปรธขนเตอรต อนานวยความสะดวกใน

การจนดการเรรยนรรห

4.  กธจกรรม จนดซพขอคอมพธวเตอรต 

ปรธขนเตอรต และอสปกรณตเชพพอมตตอ 

สนาหรนบหหองเรรยนพธเศษ GP ม.ตหน

พธจารณาทรพ 

1.1

เพพพอจนดประสบการณตสตงเสรธมนนกเรรยน

สรตความเปปนเลธศ

นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยาศาสตรต

คณธตศาสตรต ม.ตหน รหอยละ 80 มร

อสปกรณตในการเรรยนรรหเรพพองหสตนยนตต

พพขนฐาน

5.  กธจกรรม กธจกรรมสตงเสรธมผรห

เรรยนสรตความเปปนเลธศดหานหสตนยนตต

พธจารณาทรพ 

1.1

เพพพอปลรกฝฝงความรนบผธดชอบตตอตนเอง

และสนงคม เปปดโอกาสใหหไดหเรรยนรรหจาก

สถานทรพจรธง

นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยาศาสตรต

คณธตศาสตรต ม.1 เขหารตวมกธจกรรม

รหอยละ 80

6.  กธจกรรม คตายเรรยนรรหวธทยา

ศาสตรต คณธตศาสตรต เทคโนโลยร

และสธพงแวดลหอม ม.1

พธจารณาทรพ 

1.2

เพพพอปลรกฝฝงความรนบผธดชอบตตอตนเอง

และสนงคม เปปดโอกาสใหหไดหเรรยนรรหจาก

นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยาศาสตรต

คณธตศาสตรต ม.2 เขหารตวมกธจกรรม 

7.  กธจกรรม คตายเรรยนรรหวธทยา

ศาสตรต คณธตศาสตรต เทคโนโลยร

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

สถานทรพจรธง รหอยละ 80และสธพงแวดลหอม ม.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

4.  โครงการ โครงการพพฒนาการเรทยนรผผกลยสมสาระการเรทยนรผผวนทยาศาสตรธและเทคโนโลยท

1.เพพพออนานวยความสะดวกในการ

ดนาเนธนกธจกรรมดหานตตาง ๆ 

2.เพพพอใหหงานนนขนสะดวกรวดเรตว เกธด

ความคลตองตนว

3.จนดชพขอวนสดส อสปกรณตสนานนกงาน ทรพจนา

เปปนเพพพอใหหครรนนามาใชหใหหเกธด

ประโยชนตสรงสสดและมร

ครรสามารถจนดการเรรยนการสอนใหหมร

ประสธทธธภาพการเรรยนรรหไดหสรงสสด

1.  กธจกรรม กธจกรรมซตอมสพพอ วนสดส 

อสปกรณต ครสภนณฑต

พธจารณาทรพ 

1.1

1.เพพพออนานวยความสะดวกในการ

ดนาเนธนกธจกรรมดหานตตาง ๆ 

2.เพพพอใหหงานนนขนสะดวกรวดเรตว เกธด

ความคลตองตนว

3.จนดชพขอวนสดส อสปกรณตสนานนกงาน ทรพจนา

เปปนเพพพอใหหครรนนามาใชหใหหเกธด

ประโยชนตสรงสสดและมร

ครรสามารถจนดการเรรยนการสอนใหหมร

ประสธทธธภาพการเรรยนรรหไดหสรงสสด

2.  กธจกรรม จนดซพขอสพพอ อสปกรณตสาร

เคมรทรพใชหในการเรรยนการสอน 

ม.1-ม.6

พธจารณาทรพ 

1.2

1.เพพพออนานวยความสะดวกในการ

ดนาเนธนกธจกรรมดหานตตาง ๆ 

2.เพพพอใหหงานนนขนสะดวกรวดเรตว เกธด

ความคลตองตนว

3.จนดชพขอวนสดส อสปกรณตสนานนกงาน ทรพจนา

เปปนเพพพอใหหครรนนามาใชหใหหเกธด

ประโยชนตสรงสสดและมร

ครรสามารถจนดการเรรยนการสอนใหหมร

ประสธทธธภาพการเรรยนรรหไดหสรงสสด

3.  กธจกรรม กธจกรรมพนฒนางาน

ธสรการเเละสารบนญ

พธจารณาทรพ 

2.3

1.เพพพออนานวยความสะดวกในการ

ดนาเนธนกธจกรรมดหานตตาง ๆ 

2.เพพพอใหหงานนนขนสะดวกรวดเรตว เกธด

ความคลตองตนว

ครรสามารถจนดการเรรยนการสอนใหหมร

ประสธทธธภาพการเรรยนรรหไดหสรงสสด

4.  กธจกรรม ปรนบปรสงหหองปฏธบนตธ

การชรววธทยาชนขน 4 ตขก 6 กลสตมสาระ

การเรรยนรรหวธทยาศาสตรต

พธจารณาทรพ 

3.3
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

3.จนดชพขอวนสดส อสปกรณตสนานนกงาน ทรพจนา

เปปนเพพพอใหหครรนนามาใชหใหหเกธด

ประโยชนตสรงสสดและมร

1.เพพพออนานวยความสะดวกในการ

ดนาเนธนกธจกรรมดหานตตาง ๆ 

2.เพพพอใหหงานนนขนสะดวกรวดเรตว เกธด

ความคลตองตนว

3.จนดชพขอวนสดส อสปกรณตสนานนกงาน ทรพจนา

เปปนเพพพอใหหครรนนามาใชหใหหเกธด

ประโยชนตสรงสสดและมร

ครรสามารถจนดการเรรยนการสอนใหหมร

ประสธทธธภาพการเรรยนรรหไดหสรงสสด

5.  กธจกรรม ศขกษาดรงานเพพพอเพธพม

ประสธทธธธภาพกลสตมสาระการเรรยนรรหวธ

ทยาศาสตรตเเละเทคโนโลยร

พธจารณาทรพ 

3.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

5.  โครงการ โครงการสสงเสรนมนพกเรทยนสผสความเปปนเลนศ

1.เพพพอสตงเสรธมนนกเรรยนใหหมรทนกษะใน

การแสวงหาความรรหดหวยตนเอง รนกการ

เรรยนรรห และสนสกกนบการเรรยนรรหดหวยตน

เอง

2.เพพพอใหหนนกเรรยนมรทนศนคตธและเจตคตธ

ทรพดรทางดหานวธทยาศาสตรต นนา

ประสบการณตตรงไปประยสกตตใชหใน

การดนาเนธนชรวธต และพนฒนาตน

เองอยตางตตอเนพพอง

นนกเรรยนรหอยละ 80 ของนนกเรรยนทนขง

หมดทรพเขหารตวมกธจกรรมสนปดาหตวธทยา

ศาสตรต

1.  กธจกรรม กธจกรรมสนปดาหตวธทยา

ศาสตรตภายนอกเเละภายใน

โรงเรรยน

พธจารณาทรพ 

1.1

1.เพพพอสตงเสรธมนนกเรรยนใหหมรทนกษะใน

การแสวงหาความรรหดหวยตนเอง รนกการ

เรรยนรรห และสนสกกนบการเรรยนรรหดหวยตน

เอง

2.เพพพอใหหนนกเรรยนมรทนศนคตธและเจตคตธ

ทรพดรทางดหานวธทยาศาสตรต นนา

ประสบการณตตรงไปประยสกตตใชหใน

การดนาเนธนชรวธต และพนฒนาตน

เองอยตางตตอเนพพอง

นนกเรรยนรหอยละ 80 ของนนกเรรยนทนขง

หมดทรพเขหารตวมกธจกรรมสนปดาหตวธทยา

ศาสตรต

2.  กธจกรรม กธจกรรมคตายวธทยา

ศาสตรตทนศนศขกษาเเหลตงเรรยนรรห

พธจารณาทรพ 

3.5

1.เพพพอสตงเสรธมนนกเรรยนใหหมรทนกษะใน

การแสวงหาความรรหดหวยตนเอง รนกการ

เรรยนรรห และสนสกกนบการเรรยนรรหดหวยตน

เอง

2.เพพพอใหหนนกเรรยนมรทนศนคตธและเจตคตธ

ทรพดรทางดหานวธทยาศาสตรต นนา

ประสบการณตตรงไปประยสกตตใชหใน

นนกเรรยนรหอยละ 80 ของนนกเรรยนทนขง

หมดทรพเขหารตวมกธจกรรมสนปดาหตวธทยา

ศาสตรต

3.  กธจกรรม กธจกรรมเเขตงขนนศธลป

หนตถกรรมนนกเรรยนปปการศขกษา 

2564

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

การดนาเนธนชรวธต และพนฒนาตน

เองอยตางตตอเนพพอง

6.  โครงการ โครงการหลพกพพฒนานพกเรทยน(วนทยาศาสตรธและเทคโนโลยท)

เพพพอสรหางความสนใจทางการเรรยนของ

ผรหเรรยนในวธชาวธทยาศาสตรตนรขใหหเกธด

ความกระตพอรพอรหนใฝปศขกษา

นนกเรรยนเขหารตวมโครงการพนฒนาผล

การเรรยนวธทยาศาสตรตผตานเกณฑตไมต

นหอยกวตา 70%

1.  กธจกรรม กธจกรรม สตงเสรธม

พนฒนาผรหเรรยนโดยประสบการณตการ

บรธการทางวธชาการ “เจรยรนนยเพชร

อธนทนธล”

พธจารณาทรพ 

1.1

7.  โครงการ โครงการพพฒนาการเรทยนรผผกลยสมสาระการเรทยนรผผการงานอาชทพ

1. เพพพอพนฒนาผลสนมฤทธธธทางการเรรยน

วธชาการงานอาชรพใหหสรงขขขนมสตงสรตความ

เปปนสากล

2. เพพพอพนฒนาสพพอการเรรยนการสอนใหห

มรประสธทธธภาพและเพรยงพอ

3. เพพพอพนฒนาทนกษะและกระบวนการ

จนดการเรรยนการสอนของบสคลากรใหหมร

ประสธทธธภาพและเตตมศนกยภาพ

1. นนกเรรยนมรผลสนมฤทธธธในรายวธชาทรพ

อยรตในกลสตมสาระการงานอาชรพ 3.00 

ขขขนไปรหอยละ 80

2. มรสพพอการเรรยนการสอนทรพมร

คสณภาพและประสธทธธภาพและเพรยง 

รหอยละ 100

1.  กธจกรรม พนฒนาผลสนมฤทธธธทาง

การเรรยนกลสตมสาระการเรรยนรรหการ

งานอาชรพ

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

8.  โครงการ โครงการ  สสงเสรนมนพกเรทยนสผสความเปปนเลนศดผานหยสนยนตธ

1. เพพพอสตงเสรธมและพนฒนาผรหเรรยนทรพมร

ความสนใจและความถนนดดหานหสตน

ยนตตใหหมรความรรหและอสปกรณตทรพพรหอม

สนาหรนบการเขหารตวมการแขตงขนน

รายการตตาง ๆ

2.  เพพพอสตงเสรธมและพนฒนาผรหเรรยนทรพมร

ความสนใจและความถนนดดหานหสตน

ยนตตไดหแสดงศนกยภาพโดยการเขหารตวม

รายการแขตงขนนตตาง ๆ

1. ผรหเรรยนทรพมรความสามารถดหานหสตน

ยนตตเขหารตวมการแขตงขนนรายการแขตง

ขนนตตาง ๆ อยตางนหอย 3 รายการ

1.  กธจกรรม กธจกรรมการเขหารตวม

การแขตงขนน WRO

พธจารณาทรพ 

1.1

1. เพพพอสตงเสรธมและพนฒนาผรหเรรยนทรพมร

ความสนใจและความถนนดดหานหสตน

ยนตตใหหมรความรรหและอสปกรณตทรพพรหอม

สนาหรนบการเขหารตวมการแขตงขนน

รายการตตาง ๆ

2.  เพพพอสตงเสรธมและพนฒนาผรหเรรยนทรพมร

ความสนใจและความถนนดดหานหสตน

ยนตตไดหแสดงศนกยภาพโดยการเขหารตวม

รายการแขตงขนนตตาง ๆ

1. ผรหเรรยนทรพมรความสามารถดหานหสตน

ยนตตเขหารตวมการแขตงขนนรายการแขตง

ขนนตตาง ๆ อยตางนหอย 3 รายการ

2.  กธจกรรม สตงเสรธมนนกเรรยนสรต

ความเปปนเลธศ

พธจารณาทรพ 

1.1

1. เพพพอสตงเสรธมและพนฒนาผรหเรรยนทรพมร

ความสนใจและความถนนดดหานหสตน

ยนตตใหหมรความรรหและอสปกรณตทรพพรหอม

สนาหรนบการเขหารตวมการแขตงขนน

รายการตตาง ๆ

2.  เพพพอสตงเสรธมและพนฒนาผรหเรรยนทรพมร

ความสนใจและความถนนดดหานหสตน

1. ผรหเรรยนทรพมรความสามารถดหานหสตน

ยนตตเขหารตวมการแขตงขนนรายการแขตง

ขนนตตาง ๆ อยตางนหอย 3 รายการ

3.  กธจกรรม กธจกรรมการแขตงขนน 

46ICT

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ยนตตไดหแสดงศนกยภาพโดยการเขหารตวม

รายการแขตงขนนตตาง ๆ

1. เพพพอสตงเสรธมและพนฒนาผรหเรรยนทรพมร

ความสนใจและความถนนดดหานหสตน

ยนตตใหหมรความรรหและอสปกรณตทรพพรหอม

สนาหรนบการเขหารตวมการแขตงขนน

รายการตตาง ๆ

2.  เพพพอสตงเสรธมและพนฒนาผรหเรรยนทรพมร

ความสนใจและความถนนดดหานหสตน

ยนตตไดหแสดงศนกยภาพโดยการเขหารตวม

รายการแขตงขนนตตาง ๆ

1. ผรหเรรยนทรพมรความสามารถดหานหสตน

ยนตตเขหารตวมการแขตงขนนรายการแขตง

ขนนตตาง ๆ อยตางนหอย 3 รายการ

4.  กธจกรรม กธจกรรมการเรรยนรรหหสตน

ยนตต

พธจารณาทรพ 

1.1

9.  โครงการ ใหผโอกาสทางการศศกษาแกสนพกเรทยน

1  เพพพอเปปนการสตงเสรธมสนนบสนสนใหห

นนกเรรยนประสบความสนาเรตจในการ

ศขกษา

2  เพพพอเปปนการกระจายโอกาสใหหนนก

เรรยนทรพดหอยโอกาสไดหศขกษาเลตาเรรยน

3  เพพพอเปปนขวนญกนาลนงใจใหหนนกเรรยนทรพ

เรรยนดร หรพอนนกเรรยนทรพขาดแคลนทสน

ทรนพยต

นนกเรรยนทรพเรรยนดรแตตขาดแคลนทสน

ทรนพยตไดหรนบการจนดสรรทสนการศขกษา

ไมตนหอยกวตา  150  คน

1.  กธจกรรม มอบทสนการศขกษา พธจารณาทรพ 

3.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

10.  โครงการ พพฒนานพกเรทยน กลยสมสาระการเรทยนรผผสพงคมศศกษา ศาสนา และวพฒนธรรม

1 เพพพอใหหนนกเรรยนไดหศขกษาแหลตงเรรยน

รรหจากโครงการอนนเนพพองมาจากพระ

ราชดนารธ

2. เพพพอสรหางโลกทนศนตใหหแกตนนกเรรยนไดห

ศขกษาเรรยนรรหจรธงตามแหลตงเรรยนรรห

ตตางๆ ทรพครรจนดใหห

3. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหมรสตวนรตวมใน

กธจกรรมวนนสนาคนญของชาตธ ศาสนา

และพระมหากษนตรธยต

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหปฏธบนตธตามหนหาทรพ

ของชาวพสทธ

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบความรรหความ

เขหาใจในหลนกกฎหมายทรพเกรพยวขหองใน

ชรวธตประจนาวนน

6. นนกเรรยนทรพเขหารตวมโครงการสามารถ

นนาความรรหทรพไดหรนบไปประยสกตตใชหในชรวธต

ประจนาวนนไดห

7. นนกเรรยนทรพเขหารตวมโครงการสามารถ

นนาความรรหเกรพยวกนบกฎหมายไปใชหใน

การเรรยนและชรวธตประจนาวนน

8. เพพพอใหหเกธดความรตวมมพอและการ

เรรยนรรหระหวตางโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม กนบศาลจนงหวนด

9. เพพพอใหหนนกเรรยนเปปนผรหมรความรรหและ

ทนกษะทรพจนาเปปนตามหลนกสรตรสนงคม

1. นนกเรรยนไดหศขกษาแหลตงเรรยนรรหทรพ

เกรพยวขหองกนบโครางการอนนเนพพองมา

จากพระราชดนารธ

2. นนกเรรยนทสกคนทนากธจกรรมวนน

สนาคนญเกรพยวกนบชาตธ  ศาสนา พระ

มหากษนตรธยตฯ  

3. นนกเรรยนทนาบสญตนกบาตร รนกษาศรล 

ปฏธบนตธธรรมตามแนวทางแหตงพระ

พสทธศาสนา

4. นนกเรรยนทสกคนไดหเรรยนรรหเกรพยวกนบ

ความสนาคนญจากปปายนธเทศ

5. นนกเรรยนทสกคนมรผลการเรรยนรรห

และทนกษะตามหลนกสรตรสนงคมศขกษา

6. สพพอ วนสดส และครสภนณฑตทรพชนารสดไดห

รนบการดรแลและซตอมแซมใหหอยรตใน

สภาพทรพสามารถใชหงานไดห

1.  กธจกรรม คตายสนงคมศขกษาฯ 

เรรยนรรหงานสพบสานพระราชดนารธ

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ศขกษา ควบครตกนบการมรคสณธรรม และ

อยรตรตวมกนนในโรงเรรยน ชสมชน สนงคมไดห

อยตางเปปนสสข

10. เพพพอซตอม บนารสง สพพอและครสภนณฑตทรพ

ชนารสดเสรยหายใหหใชหงานไดหดร

11. เพพพอสนนบสนสนการเรรยนการสอน

ใหหเกธดประสธทธธภาพสรงสสด บรรลสตาม

วนตถสประสงคต

2.1 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาวอลเลยตบอลหญธงบนพพขน

ฐานของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง

2.2 เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาวอลเลยตบอล

หญธงใหหนนกเรรยนในโครงการ

2.3 เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

การเลตนกรฬาวอลเลยตบอลหญธงใหหดรขขขน

- นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา

วอลเลยตบอลหญธง จนานวน 24 คน

2.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬา

โรงเรรยนกรฬาแหตงประเทศไทย

พธจารณาทรพ 

1.2

2.1 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาวอลเลยตบอลหญธงบนพพขน

ฐานของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง

2.2 เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาวอลเลยตบอล

หญธงใหหนนกเรรยนในโครงการ

- นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา

วอลเลยตบอลหญธง จนานวน 12 คน

3.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬายสวชน

วอลเลยตบอล เอสโคลตา รสตนอายสไมต

เกธน 16 ปป

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

2.3 เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

การเลตนกรฬาวอลเลยตบอลหญธงใหหดรขขขน

1. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหศขกษาแหลตงเรรยน

รรหจากโครงการอนนเนพพองมาจากพระ

ราชดนารธ

2. เพพพอสรหางโลกทนศนตใหหแกตนนกเรรยนไดห

ศขกษาเรรยนรรหจรธงตามแหลตงเรรยนรรห

ตตางๆ ทรพครรจนดใหห

3. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหมรสตวนรตวมใน

กธจกรรมวนนสนาคนญของชาตธ ศาสนา

และพระมหากษนตรธยต

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหปฏธบนตธตามหนหาทรพ

ของชาวพสทธ

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบความรรหความ

เขหาใจในหลนกกฎหมายทรพเกรพยวขหองใน

ชรวธตประจนาวนน

6. นนกเรรยนทรพเขหารตวมโครงการสามารถ

นนาความรรหทรพไดหรนบไปประยสกตตใชหในชรวธต

ประจนาวนนไดห

7. นนกเรรยนทรพเขหารตวมโครงการสามารถ

นนาความรรหเกรพยวกนบกฎหมายไปใชหใน

การเรรยนและชรวธตประจนาวนน

8. เพพพอใหหเกธดความรตวมมพอและการ

เรรยนรรหระหวตางโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม กนบศาลจนงหวนด

9. เพพพอใหหนนกเรรยนเปปนผรหมรความรรหและ

1. นนกเรรยนไดหศขกษาแหลตงเรรยนรรหทรพ

เกรพยวขหองกนบโครางการอนนเนพพองมา

จากพระราชดนารธ

2. นนกเรรยนทสกคนทนากธจกรรมวนน

สนาคนญเกรพยวกนบชาตธ  ศาสนา พระ

มหากษนตรธยตฯ  

3. นนกเรรยนทนาบสญตนกบาตร รนกษาศรล 

ปฏธบนตธธรรมตามแนวทางแหตงพระ

พสทธศาสนา

4. นนกเรรยนทสกคนไดหเรรยนรรหเกรพยวกนบ

ความสนาคนญจากปปายนธเทศ

5. นนกเรรยนทสกคนมรผลการเรรยนรรห

และทนกษะตามหลนกสรตรสนงคมศขกษา

6. สพพอ วนสดส และครสภนณฑตทรพชนารสดไดห

รนบการดรแลและซตอมแซมใหหอยรตใน

สภาพทรพสามารถใชหงานไดห

4.  กธจกรรม สตงเสรธมการเรรยนรรหทาง

ดหานกฎหมาย

พธจารณาทรพ 

1.1, 2.5
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ทนกษะทรพจนาเปปนตามหลนกสรตรสนงคม

ศขกษา ควบครตกนบการมรคสณธรรม และ

อยรตรตวมกนนในโรงเรรยน ชสมชน สนงคมไดห

อยตางเปปนสสข

10. เพพพอซตอม บนารสง สพพอและครสภนณฑตทรพ

ชนารสดเสรยหายใหหใชหงานไดหดร

11. เพพพอสนนบสนสนการเรรยนการสอน

ใหหเกธดประสธทธธภาพสรงสสด บรรลสตาม

วนตถสประสงคต

2.1 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาวอลเลยตบอลหญธงบนพพขน

ฐานของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง

2.2 เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาวอลเลยตบอล

หญธงใหหนนกเรรยนในโครงการ

2.3 เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

การเลตนกรฬาวอลเลยตบอลหญธงใหหดรขขขน

- นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา

วอลเลยตบอลหญธง จนานวน 12 คน

5.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬา

วอลเลยตบอลเยาวชน กฟภ (PEA) 

รสตนอายสไมตเกธน 18 ปป

พธจารณาทรพ 

1.2

2.1 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาวอลเลยตบอลหญธงบนพพขน

ฐานของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง

2.2 เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาวอลเลยตบอล

- นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา

วอลเลยตบอลหญธง จนานวน 55 คน

6.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬา

วอลเลยตบอลกรฬาธนาคารโรงเรรยน 

ธนาคารออมสธน

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

หญธงใหหนนกเรรยนในโครงการ

2.3 เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

การเลตนกรฬาวอลเลยตบอลหญธงใหหดรขขขน

1. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหศขกษาแหลตงเรรยน

รรหจากโครงการอนนเนพพองมาจากพระ

ราชดนารธ

2. เพพพอสรหางโลกทนศนตใหหแกตนนกเรรยนไดห

ศขกษาเรรยนรรหจรธงตามแหลตงเรรยนรรห

ตตางๆ ทรพครรจนดใหห

3. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหมรสตวนรตวมใน

กธจกรรมวนนสนาคนญของชาตธ ศาสนา

และพระมหากษนตรธยต

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหปฏธบนตธตามหนหาทรพ

ของชาวพสทธ

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบความรรหความ

เขหาใจในหลนกกฎหมายทรพเกรพยวขหองใน

ชรวธตประจนาวนน

6. นนกเรรยนทรพเขหารตวมโครงการสามารถ

นนาความรรหทรพไดหรนบไปประยสกตตใชหในชรวธต

ประจนาวนนไดห

7. นนกเรรยนทรพเขหารตวมโครงการสามารถ

นนาความรรหเกรพยวกนบกฎหมายไปใชหใน

การเรรยนและชรวธตประจนาวนน

8. เพพพอใหหเกธดความรตวมมพอและการ

เรรยนรรหระหวตางโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม กนบศาลจนงหวนด

1. นนกเรรยนไดหศขกษาแหลตงเรรยนรรหทรพ

เกรพยวขหองกนบโครางการอนนเนพพองมา

จากพระราชดนารธ

2. นนกเรรยนทสกคนทนากธจกรรมวนน

สนาคนญเกรพยวกนบชาตธ  ศาสนา พระ

มหากษนตรธยตฯ  

3. นนกเรรยนทนาบสญตนกบาตร รนกษาศรล 

ปฏธบนตธธรรมตามแนวทางแหตงพระ

พสทธศาสนา

4. นนกเรรยนทสกคนไดหเรรยนรรหเกรพยวกนบ

ความสนาคนญจากปปายนธเทศ

5. นนกเรรยนทสกคนมรผลการเรรยนรรห

และทนกษะตามหลนกสรตรสนงคมศขกษา

6. สพพอ วนสดส และครสภนณฑตทรพชนารสดไดห

รนบการดรแลและซตอมแซมใหหอยรตใน

สภาพทรพสามารถใชหงานไดห

7.  กธจกรรม สนปดาหตสนงคมศขกษา 

ศาสนา และวนฒนธรรม

พธจารณาทรพ 

1.1, 1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

9. เพพพอใหหนนกเรรยนเปปนผรหมรความรรหและ

ทนกษะทรพจนาเปปนตามหลนกสรตรสนงคม

ศขกษา ควบครตกนบการมรคสณธรรม และ

อยรตรตวมกนนในโรงเรรยน ชสมชน สนงคมไดห

อยตางเปปนสสข

10. เพพพอซตอม บนารสง สพพอและครสภนณฑตทรพ

ชนารสดเสรยหายใหหใชหงานไดหดร

11. เพพพอสนนบสนสนการเรรยนการสอน

ใหหเกธดประสธทธธภาพสรงสสด บรรลสตาม

วนตถสประสงคต

1. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหศขกษาแหลตงเรรยน

รรหจากโครงการอนนเนพพองมาจากพระ

ราชดนารธ

2. เพพพอสรหางโลกทนศนตใหหแกตนนกเรรยนไดห

ศขกษาเรรยนรรหจรธงตามแหลตงเรรยนรรห

ตตางๆ ทรพครรจนดใหห

3. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหมรสตวนรตวมใน

กธจกรรมวนนสนาคนญของชาตธ ศาสนา

และพระมหากษนตรธยต

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหปฏธบนตธตามหนหาทรพ

ของชาวพสทธ

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบความรรหความ

เขหาใจในหลนกกฎหมายทรพเกรพยวขหองใน

ชรวธตประจนาวนน

6. นนกเรรยนทรพเขหารตวมโครงการสามารถ

นนาความรรหทรพไดหรนบไปประยสกตตใชหในชรวธต

1. นนกเรรยนไดหศขกษาแหลตงเรรยนรรหทรพ

เกรพยวขหองกนบโครางการอนนเนพพองมา

จากพระราชดนารธ

2. นนกเรรยนทสกคนทนากธจกรรมวนน

สนาคนญเกรพยวกนบชาตธ  ศาสนา พระ

มหากษนตรธยตฯ  

3. นนกเรรยนทนาบสญตนกบาตร รนกษาศรล 

ปฏธบนตธธรรมตามแนวทางแหตงพระ

พสทธศาสนา

4. นนกเรรยนทสกคนไดหเรรยนรรหเกรพยวกนบ

ความสนาคนญจากปปายนธเทศ

5. นนกเรรยนทสกคนมรผลการเรรยนรรห

และทนกษะตามหลนกสรตรสนงคมศขกษา

6. สพพอ วนสดส และครสภนณฑตทรพชนารสดไดห

รนบการดรแลและซตอมแซมใหหอยรตใน

สภาพทรพสามารถใชหงานไดห

8.  กธจกรรม เสรธมสรหางคสณธรรม

จรธยธรรม

พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ประจนาวนนไดห

7. นนกเรรยนทรพเขหารตวมโครงการสามารถ

นนาความรรหเกรพยวกนบกฎหมายไปใชหใน

การเรรยนและชรวธตประจนาวนน

8. เพพพอใหหเกธดความรตวมมพอและการ

เรรยนรรหระหวตางโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม กนบศาลจนงหวนด

9. เพพพอใหหนนกเรรยนเปปนผรหมรความรรหและ

ทนกษะทรพจนาเปปนตามหลนกสรตรสนงคม

ศขกษา ควบครตกนบการมรคสณธรรม และ

อยรตรตวมกนนในโรงเรรยน ชสมชน สนงคมไดห

อยตางเปปนสสข

10. เพพพอซตอม บนารสง สพพอและครสภนณฑตทรพ

ชนารสดเสรยหายใหหใชหงานไดหดร

11. เพพพอสนนบสนสนการเรรยนการสอน

ใหหเกธดประสธทธธภาพสรงสสด บรรลสตาม

วนตถสประสงคต

2.1 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาวอลเลยตบอลหญธงบนพพขน

ฐานของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง

2.2 เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาวอลเลยตบอล

หญธงใหหนนกเรรยนในโครงการ

2.3 เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

- นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา

วอลเลยตบอลหญธง จนานวน 12 คน

9.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬา

เยาวชนแหตงชาตธ รสตนอายสไมตเกธน 17 

ปป

พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

การเลตนกรฬาวอลเลยตบอลหญธงใหหดรขขขน

1. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหศขกษาแหลตงเรรยน

รรหจากโครงการอนนเนพพองมาจากพระ

ราชดนารธ

2. เพพพอสรหางโลกทนศนตใหหแกตนนกเรรยนไดห

ศขกษาเรรยนรรหจรธงตามแหลตงเรรยนรรห

ตตางๆ ทรพครรจนดใหห

3. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหมรสตวนรตวมใน

กธจกรรมวนนสนาคนญของชาตธ ศาสนา

และพระมหากษนตรธยต

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหปฏธบนตธตามหนหาทรพ

ของชาวพสทธ

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบความรรหความ

เขหาใจในหลนกกฎหมายทรพเกรพยวขหองใน

ชรวธตประจนาวนน

6. นนกเรรยนทรพเขหารตวมโครงการสามารถ

นนาความรรหทรพไดหรนบไปประยสกตตใชหในชรวธต

ประจนาวนนไดห

7. นนกเรรยนทรพเขหารตวมโครงการสามารถ

นนาความรรหเกรพยวกนบกฎหมายไปใชหใน

การเรรยนและชรวธตประจนาวนน

8. เพพพอใหหเกธดความรตวมมพอและการ

เรรยนรรหระหวตางโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม กนบศาลจนงหวนด

9. เพพพอใหหนนกเรรยนเปปนผรหมรความรรหและ

ทนกษะทรพจนาเปปนตามหลนกสรตรสนงคม

1. นนกเรรยนไดหศขกษาแหลตงเรรยนรรหทรพ

เกรพยวขหองกนบโครางการอนนเนพพองมา

จากพระราชดนารธ

2. นนกเรรยนทสกคนทนากธจกรรมวนน

สนาคนญเกรพยวกนบชาตธ  ศาสนา พระ

มหากษนตรธยตฯ  

3. นนกเรรยนทนาบสญตนกบาตร รนกษาศรล 

ปฏธบนตธธรรมตามแนวทางแหตงพระ

พสทธศาสนา

4. นนกเรรยนทสกคนไดหเรรยนรรหเกรพยวกนบ

ความสนาคนญจากปปายนธเทศ

5. นนกเรรยนทสกคนมรผลการเรรยนรรห

และทนกษะตามหลนกสรตรสนงคมศขกษา

6. สพพอ วนสดส และครสภนณฑตทรพชนารสดไดห

รนบการดรแลและซตอมแซมใหหอยรตใน

สภาพทรพสามารถใชหงานไดห

10.  กธจกรรม ซตอมบนารสงสพพอ วนสดส 

ครสภนณฑตทรพใชหในการจนดกธจกรรมการ

เรรยนการสอน

พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ศขกษา ควบครตกนบการมรคสณธรรม และ

อยรตรตวมกนนในโรงเรรยน ชสมชน สนงคมไดห

อยตางเปปนสสข

10. เพพพอซตอม บนารสง สพพอและครสภนณฑตทรพ

ชนารสดเสรยหายใหหใชหงานไดหดร

11. เพพพอสนนบสนสนการเรรยนการสอน

ใหหเกธดประสธทธธภาพสรงสสด บรรลสตาม

วนตถสประสงคต

2.1 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาวอลเลยตบอลหญธงบนพพขน

ฐานของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง

2.2 เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาวอลเลยตบอล

หญธงใหหนนกเรรยนในโครงการ

2.3 เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

การเลตนกรฬาวอลเลยตบอลหญธงใหหดรขขขน

- นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา

วอลเลยตบอลหญธง จนานวน 12 คน

11.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬานนก

เรรยน นนกศขกษา แหตงชาตธ

พธจารณาทรพ 

1.2

2.1 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาวอลเลยตบอลหญธงบนพพขน

ฐานของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง

2.2 เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาวอลเลยตบอล

หญธงใหหนนกเรรยนในโครงการ

- นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา

วอลเลยตบอลหญธง จนานวน 12 คน

12.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬา

วอลเลยตบอลยสวชน อายธโนะโมะ

โตตะ รสตนอายสไมตเกธน 14 ปป

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

2.3 เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

การเลตนกรฬาวอลเลยตบอลหญธงใหหดรขขขน

15:4006/11/2021

หนนา  26 / 157ระบบตตดตามแผนปฏตบบตตการและงบประมาณ



รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

11.  โครงการ พพฒนาการเรทยนรผผโครงการหผองเรทยนกทฬา

1. เพพพอใหหนนกเรรยนโครงการหหองเรรยน

กรฬาไดหรนบโภชนาการทรพครบถหวน

2. เพพพอใหหมรวนสดสฝฝกกรฬาและอสปกรณต

กรฬาทรพมรประสธทธธภาพ

3. เพพพอใหหการดนาเนธนการเกรพยวกนบ

นขนามนนเชพขอเพลธง ซขพงเปปนยานพาหนะ

ของทางราชการเปปนไปดหวยความ

เรรยบรหอย

4.เพพพอใหหเกธดการใชหวนสดส อสปกรณต 

โครงการหหองเรรยนกรฬาอยตางมร

ประสธทธธภาพ

- นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา 

จนานวน 160 คน ไดหรนบโภชนาการ

อยตางสมบรรณต 100%

- มรวนสดส อสปกรณต ประกอบการทนา

งานอยตางมรคสณภาพและเพรยงพอ 

100 %

- มรนขนามนนเชพขอเพลธงสนาหรนบยาน

พาหนะของทางราชการเพรยงพอ 

100%

1.  กธจกรรม พนฒนาการเรรยนรรห

โครงการหหองเรรยนกรฬา

พธจารณาทรพ 

1.2

1. เพพพอใหหนนกเรรยนโครงการหหองเรรยน

กรฬาไดหรนบโภชนาการทรพครบถหวน

2. เพพพอใหหมรวนสดสฝฝกกรฬาและอสปกรณต

กรฬาทรพมรประสธทธธภาพ

3. เพพพอใหหการดนาเนธนการเกรพยวกนบ

นขนามนนเชพขอเพลธง ซขพงเปปนยานพาหนะ

ของทางราชการเปปนไปดหวยความ

เรรยบรหอย

4.เพพพอใหหเกธดการใชหวนสดส อสปกรณต 

โครงการหหองเรรยนกรฬาอยตางมร

ประสธทธธภาพ

- นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา 

จนานวน 160 คน ไดหรนบโภชนาการ

อยตางสมบรรณต 100%

- มรวนสดส อสปกรณต ประกอบการทนา

งานอยตางมรคสณภาพและเพรยงพอ 

100 %

- มรนขนามนนเชพขอเพลธงสนาหรนบยาน

พาหนะของทางราชการเพรยงพอ 

100%

2.  กธจกรรม จนดซพขอนขนามนนเชพขอเพลธง พธจารณาทรพ 

2.1

1. เพพพอใหหนนกเรรยนโครงการหหองเรรยน

กรฬาไดหรนบโภชนาการทรพครบถหวน

2. เพพพอใหหมรวนสดสฝฝกกรฬาและอสปกรณต

- นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา 

จนานวน 160 คน ไดหรนบโภชนาการ

อยตางสมบรรณต 100%

3.  กธจกรรม จนดซพขอวนสดสสนานนกงาน

โครงการหหองเรรยนกรฬา

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

กรฬาทรพมรประสธทธธภาพ

3. เพพพอใหหการดนาเนธนการเกรพยวกนบ

นขนามนนเชพขอเพลธง ซขพงเปปนยานพาหนะ

ของทางราชการเปปนไปดหวยความ

เรรยบรหอย

4.เพพพอใหหเกธดการใชหวนสดส อสปกรณต 

โครงการหหองเรรยนกรฬาอยตางมร

ประสธทธธภาพ

- มรวนสดส อสปกรณต ประกอบการทนา

งานอยตางมรคสณภาพและเพรยงพอ 

100 %

- มรนขนามนนเชพขอเพลธงสนาหรนบยาน

พาหนะของทางราชการเพรยงพอ 

100%

1. เพพพอใหหนนกเรรยนโครงการหหองเรรยน

กรฬาไดหรนบโภชนาการทรพครบถหวน

2. เพพพอใหหมรวนสดสฝฝกกรฬาและอสปกรณต

กรฬาทรพมรประสธทธธภาพ

3. เพพพอใหหการดนาเนธนการเกรพยวกนบ

นขนามนนเชพขอเพลธง ซขพงเปปนยานพาหนะ

ของทางราชการเปปนไปดหวยความ

เรรยบรหอย

4.เพพพอใหหเกธดการใชหวนสดส อสปกรณต 

โครงการหหองเรรยนกรฬาอยตางมร

ประสธทธธภาพ

- นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา 

จนานวน 160 คน ไดหรนบโภชนาการ

อยตางสมบรรณต 100%

- มรวนสดส อสปกรณต ประกอบการทนา

งานอยตางมรคสณภาพและเพรยงพอ 

100 %

- มรนขนามนนเชพขอเพลธงสนาหรนบยาน

พาหนะของทางราชการเพรยงพอ 

100%

4.  กธจกรรม จนดซพขอวนสดสซนกผหา

สนาหรนบนนกเรรยนโครงการหหองเรรยน

กรฬา

พธจารณาทรพ 

2.1, 2.5
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

12.  โครงการ โครงการพพฒนานพกเรทยนดผานการงานอาชทพ

1. เพพพอเปปนการสตงเสรธมใหหนนกเรรยนไดห

ฝฝกประสบการณตอาชรพทรพนนกเรรยนถนนด

สนใจเหมาะสมกนบศนกยภาพของตน

เอง

2. เพพพอใหหผรหเรรยนไดหรนบประสบการณต

ตรงจากการฝฝกอาชรพ

3. เพพพอใหหนนกเรรยนมรจธตสนานขกในการ

ดรแลรนกษาสธพงแวดลหอมและรรหจนกการนนา

วนสดสเหลพอใชหมาประยสกตตใชหใหหเกธด

ประโยชนตตามหลนกปรนชญาเศรษฐกธจ

พอเพรยง

1. รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6  มรประสบการณตใน

งานอาชรพทรพถนนดสนใจและเหมาะสม

กนบศนกยภาพของตนเอง

2 รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6 ไดหรนบประสบการณต

ตรงจากการฝฝกอาชรพ

3. รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6  มรจธตสนานขกในการ

ดรแลรนกษาสธพงแวดลหอมและรรหจนกการ

นนาวนสดสเหลพอใชหมาประยสกตตใชหใหหเกธด

ประโยชนตตามหลนกปรนชญาเศรษฐกธจ

พอเพรยง

1.  กธจกรรม การอบรมเชธงปฏธบนตธ

การ ดหานอาชรพ สนาหรนบนนกเรรยนชนขน

มนธยมศขกษาปปทรพ 1

พธจารณาทรพ 

1.1

1 เพพพอใหหนนกเรรยนมรคสณลนกษณะอนนพขง

ประสงคต

2 เพพพอปลรกฝฝงใหหพสทธบสตร  มรความ

กตนญญรกตเวทรตตอบธดามารดา  และครร

อาจารยต

3 เพพพอเตรรยม ความพรหอมใหห นนกเรรยน

สามารถอยรตกนบผรหอพพนไดหอยตางมรความสสข

ยอมรนบกฎระเบรยบและขหอบนงคนบของ

โรงเรรยน

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสก

คน

2.  กธจกรรม พนฒนาคสณลนกษณะอนน

พขงประสงคตและคตานธยมทรพดร

พธจารณาทรพ 

1.1, 1.2

15:4006/11/2021

หนนา  29 / 157ระบบตตดตามแผนปฏตบบตตการและงบประมาณ



รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

4 เพพพอฝฝกจธตใจใหหมรสตธรรหเทตาทนนอารมณต 

และสามารถปรนบตนวกนบการเปลรพยน

แปลงไดห

1 เพพพอใหหนนกเรรยนมรคสณลนกษณะอนนพขง

ประสงคต

2 เพพพอปลรกฝฝงใหหพสทธบสตร  มรความ

กตนญญรกตเวทรตตอบธดามารดา  และครร

อาจารยต

3 เพพพอเตรรยม ความพรหอมใหห นนกเรรยน

สามารถอยรตกนบผรหอพพนไดหอยตางมรความสสข

ยอมรนบกฎระเบรยบและขหอบนงคนบของ

โรงเรรยน

4 เพพพอฝฝกจธตใจใหหมรสตธรรหเทตาทนนอารมณต 

และสามารถปรนบตนวกนบการเปลรพยน

แปลงไดห

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสก

คน

3.  กธจกรรม พนฒนาบสคลธกภาพของ

นนกเรรยน

พธจารณาทรพ 

1.1, 1.2

1. เพพพอเปปนการสตงเสรธมใหหนนกเรรยนไดห

ฝฝกประสบการณตอาชรพทรพนนกเรรยนถนนด

สนใจเหมาะสมกนบศนกยภาพของตน

เอง

2. เพพพอใหหผรหเรรยนไดหรนบประสบการณต

ตรงจากการฝฝกอาชรพ

3. เพพพอใหหนนกเรรยนมรจธตสนานขกในการ

ดรแลรนกษาสธพงแวดลหอมและรรหจนกการนนา

วนสดสเหลพอใชหมาประยสกตตใชหใหหเกธด

ประโยชนตตามหลนกปรนชญาเศรษฐกธจ

พอเพรยง

1. รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6  มรประสบการณตใน

งานอาชรพทรพถนนดสนใจและเหมาะสม

กนบศนกยภาพของตนเอง

2 รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6 ไดหรนบประสบการณต

ตรงจากการฝฝกอาชรพ

3. รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

4.  กธจกรรม การอบรมเชธงปฏธบนตธ

การ ดหานอาชรพ สนาหรนบนนกเรรยนชนขน

มนธยมศขกษาปปทรพ 2

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ศขกษาปปทรพ 1-6  มรจธตสนานขกในการ

ดรแลรนกษาสธพงแวดลหอมและรรหจนกการ

นนาวนสดสเหลพอใชหมาประยสกตตใชหใหหเกธด

ประโยชนตตามหลนกปรนชญาเศรษฐกธจ

พอเพรยง

1. เพพพอเปปนการสตงเสรธมใหหนนกเรรยนไดห

ฝฝกประสบการณตอาชรพทรพนนกเรรยนถนนด

สนใจเหมาะสมกนบศนกยภาพของตน

เอง

2. เพพพอใหหผรหเรรยนไดหรนบประสบการณต

ตรงจากการฝฝกอาชรพ

3. เพพพอใหหนนกเรรยนมรจธตสนานขกในการ

ดรแลรนกษาสธพงแวดลหอมและรรหจนกการนนา

วนสดสเหลพอใชหมาประยสกตตใชหใหหเกธด

ประโยชนตตามหลนกปรนชญาเศรษฐกธจ

พอเพรยง

1. รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6  มรประสบการณตใน

งานอาชรพทรพถนนดสนใจและเหมาะสม

กนบศนกยภาพของตนเอง

2 รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6 ไดหรนบประสบการณต

ตรงจากการฝฝกอาชรพ

3. รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6  มรจธตสนานขกในการ

ดรแลรนกษาสธพงแวดลหอมและรรหจนกการ

นนาวนสดสเหลพอใชหมาประยสกตตใชหใหหเกธด

ประโยชนตตามหลนกปรนชญาเศรษฐกธจ

พอเพรยง

5.  กธจกรรม การอบรมเชธงปฏธบนตธ

การ ดหานอาชรพ สนาหรนบนนกเรรยนชนขน

มนธยมศขกษาปปทรพ 3

พธจารณาทรพ 

1.1

1 เพพพอเตรรยมความพรหอมนนกเรรยน

ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 1

2 เพพพอเตรรยมความพรหอมนนกเรรยนใหห

สามารถอยรตรตวมกนบผรหอพพนไดหอยตางมร

ความสสข มรความรนกความศรนทธา

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสก

คน

6.  กธจกรรม กธจกรรมปฐมนธเทศนนก

เรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 1

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

โรงเรรยนอยตางเหนรพยวแนตน และยอม

รนบกฎระเบรยบ ขหอบนงคนบของโรงเรรยน

1 เพพพอเตรรยมความพรหอมนนกเรรยน

ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 4

2 เพพพอเตรรยมความพรหอมนนกเรรยนใหห

สามารถอยรตรตวมกนบผรหอพพนไดหอยตางมร

ความสสข มรความรนกความศรนทธา

โรงเรรยนอยตางเหนรพยวแนตน และยอม

รนบกฎระเบรยบ ขหอบนงคนบของโรงเรรยน

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสก

คน

7.  กธจกรรม กธจกรรมปฐมนธเทศนนก

เรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 4

พธจารณาทรพ 

1.2

1. เพพพอเปปนการสตงเสรธมใหหนนกเรรยนไดห

ฝฝกประสบการณตอาชรพทรพนนกเรรยนถนนด

สนใจเหมาะสมกนบศนกยภาพของตน

เอง

2. เพพพอใหหผรหเรรยนไดหรนบประสบการณต

ตรงจากการฝฝกอาชรพ

3. เพพพอใหหนนกเรรยนมรจธตสนานขกในการ

ดรแลรนกษาสธพงแวดลหอมและรรหจนกการนนา

วนสดสเหลพอใชหมาประยสกตตใชหใหหเกธด

ประโยชนตตามหลนกปรนชญาเศรษฐกธจ

พอเพรยง

1. รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6  มรประสบการณตใน

งานอาชรพทรพถนนดสนใจและเหมาะสม

กนบศนกยภาพของตนเอง

2 รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6 ไดหรนบประสบการณต

ตรงจากการฝฝกอาชรพ

3. รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6  มรจธตสนานขกในการ

ดรแลรนกษาสธพงแวดลหอมและรรหจนกการ

นนาวนสดสเหลพอใชหมาประยสกตตใชหใหหเกธด

ประโยชนตตามหลนกปรนชญาเศรษฐกธจ

พอเพรยง

8.  กธจกรรม การอบรมเชธงปฏธบนตธ

การ ดหานอาชรพ สนาหรนบนนกเรรยนชนขน

มนธยมศขกษาปปทรพ 4

พธจารณาทรพ 

1.1

1. เพพพอเปปนการสตงเสรธมใหหนนกเรรยนไดห 1. รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน9.  กธจกรรม การอบรมเชธงปฏธบนตธ พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ฝฝกประสบการณตอาชรพทรพนนกเรรยนถนนด

สนใจเหมาะสมกนบศนกยภาพของตน

เอง

2. เพพพอใหหผรหเรรยนไดหรนบประสบการณต

ตรงจากการฝฝกอาชรพ

3. เพพพอใหหนนกเรรยนมรจธตสนานขกในการ

ดรแลรนกษาสธพงแวดลหอมและรรหจนกการนนา

วนสดสเหลพอใชหมาประยสกตตใชหใหหเกธด

ประโยชนตตามหลนกปรนชญาเศรษฐกธจ

พอเพรยง

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6  มรประสบการณตใน

งานอาชรพทรพถนนดสนใจและเหมาะสม

กนบศนกยภาพของตนเอง

2 รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6 ไดหรนบประสบการณต

ตรงจากการฝฝกอาชรพ

3. รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6  มรจธตสนานขกในการ

ดรแลรนกษาสธพงแวดลหอมและรรหจนกการ

นนาวนสดสเหลพอใชหมาประยสกตตใชหใหหเกธด

ประโยชนตตามหลนกปรนชญาเศรษฐกธจ

พอเพรยง

การ ดหานอาชรพ สนาหรนบนนกเรรยนชนขน

มนธยมศขกษาปปทรพ 5

1.1

1  เพพพอใหหนนกเรรยนเหตนความสนาคนญ

ของการเรรยน

2  เพพพอเสรธมสรหางขวนญและกาลนงใจใหห

กนบนนกเรรยนทรพสนาเรตจการศขกษา

3 เพพพอใหหนนกเรรยนเกธดความภาคภรมธใจ

ในความสนาเรตจ

4  เพพพอเสรธมสรหางความสนมพนนธตอนนดร

งามระหวตางครรกนบนนกเรรยน

5  เพพพอใหหนนกเรรยนเกธดทนศนคตธทรพดรตตอ

โรงเรรยน

6  เพพพอสรหางแรงจรงใจใหหแกตนนกเรรยน

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสก

คน

10.  กธจกรรม ปฝจฉธมนธเทศนนกเรรยน

ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 3

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

รสตนตตอไป

1.  เพพพอมสตงสรตความมรระเบรยบวธนนย ของ

นนกเรรยน

2.  เพพพอสรหางบรรยากาศใหหเกธดความ

สนานขกในการกตนญญรกตเวทรตตอผรหมรพระ

คสณ 

3.  เพพพอใหหนนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

6 ไดหมรความรนกสามนคครในหมรตคณะ

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสก

คน

11.  กธจกรรม ปฝจฉธมนธเทศนนกเรรยน

ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 6

พธจารณาทรพ 

1.2

1. เพพพอเปปนการสตงเสรธมใหหนนกเรรยนไดห

ฝฝกประสบการณตอาชรพทรพนนกเรรยนถนนด

สนใจเหมาะสมกนบศนกยภาพของตน

เอง

2. เพพพอใหหผรหเรรยนไดหรนบประสบการณต

ตรงจากการฝฝกอาชรพ

3. เพพพอใหหนนกเรรยนมรจธตสนานขกในการ

ดรแลรนกษาสธพงแวดลหอมและรรหจนกการนนา

วนสดสเหลพอใชหมาประยสกตตใชหใหหเกธด

ประโยชนตตามหลนกปรนชญาเศรษฐกธจ

พอเพรยง

1. รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6  มรประสบการณตใน

งานอาชรพทรพถนนดสนใจและเหมาะสม

กนบศนกยภาพของตนเอง

2. รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6 ไดหรนบประสบการณต

ตรงจากการฝฝกอาชรพ

3. รหอยละ 50 ของนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 1-6  มรจธตสนานขกในการ

ดรแลรนกษาสธพงแวดลหอมและรรหจนกการ

นนาวนสดสเหลพอใชหมาประยสกตตใชหใหหเกธด

ประโยชนตตามหลนกปรนชญาเศรษฐกธจ

พอเพรยง

12.  กธจกรรม การอบรมเชธงปฏธบนตธ

การ ดหานอาชรพ สนาหรนบนนกเรรยนชนขน

มนธยมศขกษาปปทรพ 6

พธจารณาทรพ 

1.1

1. เพพพอใหหนนกเรรยนชนขน ม.1 สพบทอด

ความเปปนชาวพสทธ

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสก

คน

13.  กธจกรรม การแสดงตนเปปน

พสทธมามกะนนกเรรยนระดนบชนขนมนธยม

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

2. เพพพอใหหนนกเรรยนชนขน ม.1 ไดหรนาลขกอยรต

เสมอวตาตนเปปนพสทธศาสนธกชน

3. เพพพอปลรกฝฝงนธสนยนนกเรรยน ม.1 ใหห

มนพนคงในพระพสทธศาสนาสพบไป

ศขกษาปปทรพ 1

1 เพพพอใหหนนกเรรยนมรคสณลนกษณะอนนพขง

ประสงคต

2 เพพพอปลรกฝฝงใหหพสทธบสตร  มรความ

กตนญญรกตเวทรตตอบธดามารดา  และครร

อาจารยต

3 เพพพอเตรรยม ความพรหอมใหห นนกเรรยน

สามารถอยรตกนบผรหอพพนไดหอยตางมรความสสข

ยอมรนบกฎระเบรยบและขหอบนงคนบของ

โรงเรรยน

4 เพพพอฝฝกจธตใจใหหมรสตธรรหเทตาทนนอารมณต 

และสามารถปรนบตนวกนบการเปลรพยน

แปลงไดห

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสก

คน

14.  กธจกรรม งานสตงเสรธมคสณธรรม  

จรธยธรรมและวธนนยนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม นนกเรรยนระดนบชนขน

มนธยมศขกษาปปทรพ 2

พธจารณาทรพ 

1.2

1.  เพพพอปลรกฝฝงใหหพสทธบสตรมรความ

กตนญญรกตเวทรตตอบธดามารดา และครร

บาอาจารยต พนฒนาจธตและปลรก                    

ฝฝงจรธยธรรม คสณธรรม และศรลธรรม 

ตามหลนกพสทธศาสนา

2. เพพพอฝฝกจธตใหหมรสตธรรหเทตาทนนอารมณต 

รรหจนกควบคสมอารมณตของตนเองและ

แสดงออกทางดหานอารมณตไดห

อยตางเหมาะสม ทนาใหหสามารถปรนบตนว

รนบความเปลรพยนแปลงอยตางรวดเรตวไดห

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสก

คน

15.  กธจกรรม งานสตงเสรธมคสณธรรม  

จรธยธรรมและวธนนยนนกเรรยนโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม นนกเรรยนระดนบชนขน

มนธยมศขกษาปปทรพ 4

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

13.  โครงการ โครงการพพฒนานพกเรทยนดผานคอมพนวเตอรธ

1. เพพพอเปปนการเสรธมทนกษะทางดหาน

คอมพธวเตอรตใหหกนบนนกเรรยน 

2. เพพพอสตงเสรธมใหหครรและนนกเรรยน

สามารถนนาทนกษะดหานคอมพธวเตอรตไป

ใชหเพพพอพนฒนาการเรรยนรรหของนนกเรรยน

และการจนดการเรรยนรรหของคณะครร

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม  

จนานวน 80 คน

1.  กธจกรรม การอบรมเสรธมทนกษะ

ทางคอมพธวเตอรต

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

14.  โครงการ โครงการ สสงเสรนมกนจกรรมนพกเรทยน(กนจการนพกเรทยน)

1. เพพพอชตวยใหหเยาวชนไดหรนบการพนฒนา

ศนกยภาพทางรตางกาย  จธตใจ สนงคม

และสตธปฝญญาใหหนนกเรรยนแสดงออก

ในทางทรพถรกตหอง

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรศรลธรรมเปปน

พลเมพองดร มรความรนบผธดชอบ ชตวย

สรหางสรรคต

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม 

100 %

1.  กธจกรรม กธจกรรมพธเศษ พธจารณาทรพ 

1.1

1. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหแสดงถขงความ

เคารพนอบนหอมและระลขกถขงพระบสญ

คสณของครร 

2. เพพพอสรหางความสนมพนนธตทรพดรระหวตาง

ครร อาจารยตกนบลรกศธษยต

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม 

100 %

2.  กธจกรรม กธจกรรมไหวหครร พธจารณาทรพ 

1.2

1. เพพพอพนฒนากธจกรรมการเรรยนการ

สอนใหหผรหเรรยนมรคสณธรรม จรธยธรรม 

เปปนคนดรของสนงคม

2. เพพพอพนฒนานนกเรรยน เรพพอง  การกธน  

อยรต  ดร  ฟฝง  ใหหเปปน

3. เพพพอพนฒนานนกเรรยนใหหมร

คสณลนกษณะอนนพขงประสงคต

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม 

100 %

3.  กธจกรรม โรงเรรยนวธธรพสทธ (

โรงเรรยนดรไมตมรอบายมสข)

พธจารณาทรพ 

1.2

1. เพพพอชตวยใหหเยาวชนไดหรนบการพนฒนา

ศนกยภาพทางรตางกาย  จธตใจ สนงคม

และสตธปฝญญาใหหนนกเรรยนแสดงออก

ในทางทรพถรกตหอง

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรศรลธรรมเปปน

พลเมพองดร มรความรนบผธดชอบ ชตวย

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม 

100 %

4.  กธจกรรม สตงเสรธมประชาธธปไตย

การเลพอกตนขงสมาชธกสภานนกเรรยน

และคณะกรรมการนนกเรรยน

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

สรหางสรรคต

15.  โครงการ โครงการสสงเสรนมนพกเรทยนสผสความเปปนเลนศดผานการงานอาชทพ

1.เพพพอสตงเสรธมและพนฒนาผรหเรรยนทรพมร

ความสนใจและความถนนดดหานการ

งานอาชรพใหหมรความเปปนเลธศ

2. เพพพอใหหนนกเรรยนทรพมรความสามารถ

ทางดหานการงานอาชรพ ไดหมรโอกาสเขหา

รตวมการแขตงขนนในระดนบตตาง ๆ

ผรหเรรยนทรพมรความสามารถดหานการงาน

อาชรพเขหารตวมการแขตงขนนศธลป

หนตถกรรมนนกเรรยนระดนบเขตพพขนทรพ

รายการแขตงขนนเกรพยวกนบหสตนยนตตไดห

รนบรางวนลระดนบเหรรยญทอง คธดเปปน

รหอยละ 80 ของจนานวนรายการทรพเขหา

รตวมแขตงขนน

1.  กธจกรรม กธจกรรมแขตงขนนทาง

วธชาการกลสตมสาระการเรรยนรรหการ

งานอาชรพ

พธจารณาทรพ 

1.1

16.  โครงการ สนพบสนยนการจพดการเรทยนการสอนสดาหรพบนพกเรทยน เพพทอพพฒนาทพกษะทางภาษาตสางประเทศ

1. โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม มร

บสคลากรผรหมรความเชรพยวชาญในการ

จนดการเรรยนการสอนภาษาตตาง

ประเทศอยตางเพรยงพอ

2. โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม มร

บรรยากาศในการจนดการเรรยนรรหทรพเอพขอ

ตตอการพนฒนาทนกษะทางภาษาตตาง

ประเทศไดหอยตางเตตมประสธทธธภาพ

มรครรตตางชาตธชาวจรนรนบผธดชอบสอน

รายวธชาภาษาจรนเพรยงพอและมร

ประสธทธธภาพ

1.  กธจกรรม จหางครรตตางชาตธชาวจรน พธจารณาทรพ 

1.1, 2.4
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

17.  โครงการ โครงการ งานระบบดผแลชสวยเหลพอนพกเรทยน(กนจการนพกเรทยน)

1.  วธเคราะหตปฝญหานนกเรรยนราย

บสคคลเพพพอหาแนวทางการใหหความ

ชตวยเหลพอตามความเหมาะสม  และ

มสตงเนหนการคนดกรองตตอไป

2.  เพพพอชตวยเหลพอ  นนกเรรยนทรพประสบ

ปฝญหาตตางๆ  และปฝญหาพธเศษ

3.  ดนาเนธนการดหานเอกสาร  

สารสนเทศ  ในดหานการประสานงาน

กนบบสคคลตตางๆ เพพพอจนดเกตบไวหเปปน

ขหอมรล  และใหหบรธการอยตางมร

ประสธทธธภาพ

4.  เพพพอชตวยเหลพอนนกเรรยนทรพมรฐานะ

ยากจนมรอาหารกลางวนนรนบประทาน 

และคตาพาหนะเดธนทาง

5.  เพพพอใหหครรทรพปรขกษาและผรหปกครอง

ไดหพบปะพรดคสยถขงปฝญหาตตางๆทนขงดหาน

การเรรยน  ความประพฤตธของ  นนก

เรรยน  และหาแนวทางในการดนาเนธน

การแกหไขตตอไป

คณะครร ผรหปกครอง และนนกเรรยน 

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสกทตาน

1.  กธจกรรม กธจกรรมเยรพยมบหานนนก

เรรยน

พธจารณาทรพ 

1.2

1.  วธเคราะหตปฝญหานนกเรรยนราย

บสคคลเพพพอหาแนวทางการใหหความ

ชตวยเหลพอตามความเหมาะสม  และ

มสตงเนหนการคนดกรองตตอไป

2.  เพพพอชตวยเหลพอ  นนกเรรยนทรพประสบ

ปฝญหาตตางๆ  และปฝญหาพธเศษ

คณะครร ผรหปกครอง และนนกเรรยน 

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสกทตาน

2.  กธจกรรม กธจกรรมพนฒนางาน

ตธดตามนนกเรรยน ขาด ลา มาสาย 

โดดเรรยน

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

3.  ดนาเนธนการดหานเอกสาร  

สารสนเทศ  ในดหานการประสานงาน

กนบบสคคลตตางๆ เพพพอจนดเกตบไวหเปปน

ขหอมรล  และใหหบรธการอยตางมร

ประสธทธธภาพ

4.  เพพพอชตวยเหลพอนนกเรรยนทรพมรฐานะ

ยากจนมรอาหารกลางวนนรนบประทาน 

และคตาพาหนะเดธนทาง

5.  เพพพอใหหครรทรพปรขกษาและผรหปกครอง

ไดหพบปะพรดคสยถขงปฝญหาตตางๆทนขงดหาน

การเรรยน  ความประพฤตธของ  นนก

เรรยน  และหาแนวทางในการดนาเนธน

การแกหไขตตอไป

1.  วธเคราะหตปฝญหานนกเรรยนราย

บสคคลเพพพอหาแนวทางการใหหความ

ชตวยเหลพอตามความเหมาะสม  และ

มสตงเนหนการคนดกรองตตอไป

2.  เพพพอชตวยเหลพอ  นนกเรรยนทรพประสบ

ปฝญหาตตางๆ  และปฝญหาพธเศษ

3.  ดนาเนธนการดหานเอกสาร  

สารสนเทศ  ในดหานการประสานงาน

กนบบสคคลตตางๆ เพพพอจนดเกตบไวหเปปน

ขหอมรล  และใหหบรธการอยตางมร

ประสธทธธภาพ

4.  เพพพอชตวยเหลพอนนกเรรยนทรพมรฐานะ

ยากจนมรอาหารกลางวนนรนบประทาน 

คณะครร ผรหปกครอง และนนกเรรยน 

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสกทตาน

3.  กธจกรรม ประชสมเครพอขตายผรห

ปกครอง

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

และคตาพาหนะเดธนทาง

5.  เพพพอใหหครรทรพปรขกษาและผรหปกครอง

ไดหพบปะพรดคสยถขงปฝญหาตตางๆทนขงดหาน

การเรรยน  ความประพฤตธของ  นนก

เรรยน  และหาแนวทางในการดนาเนธน

การแกหไขตตอไป

1 วธเคราะหตปฝญหานนกเรรยนรายบสคคล

เพพพอหาแนวทางการใหหความชตวยเหลพอ

ตามความเหมาะสม  และมสตงเนหนการ

คนดกรองตตอไป

2 เพพพอชตวยเหลพอ  นนกเรรยนทรพประสบ

ปฝญหาตตางๆ  และปฝญหาพธเศษ

3 ดนาเนธนการดหานเอกสาร  

สารสนเทศ  ในดหานการประสานงาน

กนบบสคคลตตางๆ เพพพอจนดเกตบไวหเปปน

ขหอมรล  และใหหบรธการอยตางมร

ประสธทธธภาพ

4 เพพพอชตวยเหลพอนนกเรรยนทรพมรฐานะยาก

จนมรอาหารกลางวนนรนบประทาน และ

คตาพาหนะเดธนทาง

5 เพพพอใหหครรทรพปรขกษาและผรหปกครองไดห

พบปะพรดคสยถขงปฝญหาตตางๆทนขงดหาน

การเรรยน  ความประพฤตธของ  นนก

เรรยน  และหาแนวทางในการดนาเนธน

การแกหไขตตอไป

คณะครร ผรหปกครอง และนนกเรรยน 

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสกทตาน

4.  กธจกรรม งานจนดการเอกสาร

และสนานนกงานฝปายปกครอง

พธจารณาทรพ 

1.2

1 วธเคราะหตปฝญหานนกเรรยนรายบสคคล คณะครร ผรหปกครอง และนนกเรรยน 5.  กธจกรรม งานประชสมผรหปกครอง พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

เพพพอหาแนวทางการใหหความชตวยเหลพอ

ตามความเหมาะสม  และมสตงเนหนการ

คนดกรองตตอไป

2 เพพพอชตวยเหลพอ  นนกเรรยนทรพประสบ

ปฝญหาตตางๆ  และปฝญหาพธเศษ

3 ดนาเนธนการดหานเอกสาร  

สารสนเทศ  ในดหานการประสานงาน

กนบบสคคลตตางๆ เพพพอจนดเกตบไวหเปปน

ขหอมรล  และใหหบรธการอยตางมร

ประสธทธธภาพ

4 เพพพอชตวยเหลพอนนกเรรยนทรพมรฐานะยาก

จนมรอาหารกลางวนนรนบประทาน และ

คตาพาหนะเดธนทาง

5 เพพพอใหหครรทรพปรขกษาและผรหปกครองไดห

พบปะพรดคสยถขงปฝญหาตตางๆทนขงดหาน

การเรรยน  ความประพฤตธของ  นนก

เรรยน  และหาแนวทางในการดนาเนธน

การแกหไขตตอไป

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสกทตานนนกเรรยน 1.2

1.  วธเคราะหตปฝญหานนกเรรยนราย

บสคคลเพพพอหาแนวทางการใหหความ

ชตวยเหลพอตามความเหมาะสม  และ

มสตงเนหนการคนดกรองตตอไป

2.  เพพพอชตวยเหลพอ  นนกเรรยนทรพประสบ

ปฝญหาตตางๆ  และปฝญหาพธเศษ

3.  ดนาเนธนการดหานเอกสาร  

สารสนเทศ  ในดหานการประสานงาน

คณะครร ผรหปกครอง และนนกเรรยน 

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสกทตาน

6.  กธจกรรม เงธนอสดหนสนปฝจจนยพพขน

ฐาน

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

กนบบสคคลตตางๆ เพพพอจนดเกตบไวหเปปน

ขหอมรล  และใหหบรธการอยตางมร

ประสธทธธภาพ

4.  เพพพอชตวยเหลพอนนกเรรยนทรพมรฐานะ

ยากจนมรอาหารกลางวนนรนบประทาน 

และคตาพาหนะเดธนทาง

5.  เพพพอใหหครรทรพปรขกษาและผรหปกครอง

ไดหพบปะพรดคสยถขงปฝญหาตตางๆทนขงดหาน

การเรรยน  ความประพฤตธของ  นนก

เรรยน  และหาแนวทางในการดนาเนธน

การแกหไขตตอไป
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

18.  โครงการ ฝฝกนพกศศกษาวนชาทหารภาคปกตน และ ภาคสนาม / อบรม

เพพพอใหหนนกเรรยนทรพสนใจในการเรรยนนนก

ศขกษาวธชาทหารไดหเรรยนตามทรพนนกเรรยน

ตหองการ

โรงเรรยนมรนนกศขกษาวธชาทหาร เพธพม ปป

ละ  100 - 150 นาย

1.  กธจกรรม ฝฝกนนกศขกษาวธชาทหาร

ภาคปกตธและภาคสนาม/ อบรม

พธจารณาทรพ 

3.1

1.  เพพพอเปปนแหลตงเรรยนรรหใหหกนบนนก

เรรยน  ครรและผรหปกครอง

2.  เพพพอสนนบสนสนเยาวชนใหหจนด

กธจกรรมสรหางสรรคต

3.  เพพพอเผยแพรตความรรห  เกรพยวกนบการ

ปปองกนนและแกหไขปฝญหายาเสพตธด

4.  เพพพอใหหนนกเรรยนใชหเวลาวตางใหหเปปน

ประโยชนตและมรรายไดหระหวตางเรรยน

1. นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

ทสกคน

2. นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

ทรพเปปนคณะกรรมการชมรมงาน TO 

BE NUMBER ONE จนานวน 30 คน

2.  กธจกรรม งานปปองกนนและแกหไข

ปฝญหายาเสพตธด

พธจารณาทรพ 

1.2

1. เพพพอเปปนแหลตงเรรยนรรหใหหกนบนนกเรรยน  

ครรและผรหปกครอง

2. เพพพอสนนบสนสนเยาวชนใหหจนด

กธจกรรมสรหางสรรคต

3. เพพพอเผยแพรตความรรห  เกรพยวกนบการ

ปปองกนนและแกหไขปฝญหายาเสพตธด

4. เพพพอใหหนนกเรรยนใชหเวลาวตางใหหเปปน

ประโยชนตและมรรายไดหระหวตางเรรยน

1. นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

ทสกคน

2. นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

ทรพเปปนคณะกรรมการชมรมงาน TO 

BE NUMBER ONE จนานวน 30 คน

3.  กธจกรรม หนขพงตนารวจหนขพง

โรงเรรยน

พธจารณาทรพ 

1.2

1. เพพพอปปองกนนและแกหไขปฝญหายาเสพ

ตธดในสถานศขกษา

2. เพพพอใหหนนกเรรยนรรหและตระหนนกถขง

พธษภนยของยาเสพตธดใหหโทษ 

3. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถหาวธธรการ

ปฏธเสธหลรกเลรพยงยาเสพตธดใหหโทษทสก

1. นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

ทสกคน

2. นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

ทรพเปปนคณะกรรมการชมรมงาน TO 

BE NUMBER ONE จนานวน 30 คน

4.  กธจกรรม งานTO BE NUMBER 

ONE

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ชนธด

4. เพพพอใหหนนกเรรยนเหตนคสณคตาของตน

เอง และรนกษาชรวธตชพพอเสรยงของวงศต

ตระกรลไวห

5. เพพพอใหหนนกเรรยนใชหเวลาวตางใหหเปปน

ประโยชนต หรพอทนากธจกรรมสรหางสรรคต 

ใหหมรสสขภาพจธตทรพแขตงแรง 

6. เพพพอสตงเสรธมใหหบสคลากรภายในและ

ภายนอกเขหามามรสตวนรตวมในการ

ดนาเนธนงานปปองกนนและแกหไขปฝญหายา

เสพตธดในสถานศขกษา

19.  โครงการ ทพศนศศกษาแหลสงเรทยนรผผ  ณ  จพงหวพดอยตรดนตถธ  ระดพบชพชนมพธยมศศกษาปปททท  4

1  เพพพอใหหผรหเรรยนไดหเรรยนรรหจาก

ประสบการณตตรง

2  เพพพอใหหนนกเรรยนตระหนนกถขงความ

สนาคนญของแหลตงเรรยนรรห

3  เพพพอใหหนนกเรรยนกระตพอรพอรหนตตอ

การจนดกธจกรรมการเรรยนการสอน

4  เพพพอใหหนนกเรรยนรรหจนกการนนาความรรห

จากแหลตงเรรยนรรหมาประยสกตตใชหเพพพอใหห

เกธดประโยชนตและแกหปฝญหาในชรวธต

ประจนาวนน

5  เพพพอใหหผรหเรรยนมรเจตคตธทรพดรตตอการ

ศขกษานอกสถานทรพ

นนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ  4 และ

ครรประจนาชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ  4  ไดห

ออกไปศขกษาแหลตงเรรยนรรห ณ จนงหวนด

อสตรดธตถต

1.  กธจกรรม กธจกรรมทรพ  1  

ทนศนศขกษาแหลตงเรรยนรรห  ณ  

จนงหวนดอสตรดธตถต  ระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ  4

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

20.  โครงการ โครงการ สสงเสรนมสวพสดนภาพและความปลอดภพย (กนจการนพกเรทยน)

1  เพพพอกตอใหหเกธดสวนสดธภาพและความ

ปลอดภนยในสถานศขกษา

2  เพพพอใชหในการปฏธบนตธงานดหานความ

ปลอดภนยในสถานศขกษา

บสคลากร  นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคมทสกคนไดหรนบความปลอดภนย

ในสถานศขกษา

1.  กธจกรรม งานเวรยามประจนาวนน พธจารณาทรพ 

1.2

1.  เพพพอกตอใหหเกธดสวนสดธภาพและความ

ปลอดภนยในสถานศขกษา

2.  เพพพอใชหในการปฏธบนตธงานดหานความ

ปลอดภนยในสถานศขกษา

บสคลากร  นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคมทสกคนไดหรนบความปลอดภนย

ในสถานศขกษา

2.  กธจกรรม งานพนฒนาการจราจร

และความปลอดภนยของนนกเรรยน

พธจารณาทรพ 

1.2

1.  เพพพอกตอใหหเกธดสวนสดธภาพและความ

ปลอดภนยในสถานศขกษา

2.  เพพพอใชหในการปฏธบนตธงานดหานความ

ปลอดภนยในสถานศขกษา

บสคลากร  นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคมทสกคนไดหรนบความปลอดภนย

ในสถานศขกษา

3.  กธจกรรม งานสารวนตรนนกเรรยน พธจารณาทรพ 

1.2

1.  เพพพอกตอใหหเกธดสวนสดธภาพและความ

ปลอดภนยในสถานศขกษา

2.  เพพพอใชหในการปฏธบนตธงานดหานความ

ปลอดภนยในสถานศขกษา

บสคลากร  นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคมทสกคนไดหรนบความปลอดภนย

ในสถานศขกษา

4.  กธจกรรม การปปองกนนระงนบ

อนคครภนยและซหอมแผนอพยพหนรไฟ

เบพของตหน

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

21.  โครงการ ศศกษาดผงานแหลสงเรทยนรผผ ระดพบชพชนมพธมศศกษาปปททท 2

1. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความรรหจาก

ประสบการณตตรง

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรจธตสนานขกทรพดรตตอ 

สถาบนนชาตธ และพระมหากษนตรธยต

3. เพพพอใหหนนกเรรยนทรรรหจนกปรนบ

พฤตธกรรมของตนใหหเขหากนบหมรตคณะ

และสธพงแวดลหอม

4. เพพพอใหหนนกเรรยนรนกและหวงแหน

ทรนพยากรทางธรรมชาตธ  ของ

ประเทศชาตธ

1. นนกเรรยน ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

2 จนานวน 420 คน 

2. คณะครรระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

2  จนานวน 24 คน

1.  กธจกรรม ทนศนศขกษาตามแหลตง

เรรยนรรหนอกสถานศขกษา จนงหวนด

นครสวรรคต

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

22.  โครงการ โครงการสสงเสรนมนพกเรทยนสผสความเปปนเลนศ (กทฬาฟยตบอลชาย) โครงการหผองเรทยนกทฬา

1 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาฟสตบอลชาย บนพพขนฐาน

ของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง 2 

เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาฟสตบอลชายใหห

นนกเรรยนในโครงการ

3 เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

การเลตนกรฬาฟสตบอลชายใหหดรขขขน

นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา

ฟสตบอลชาย จนานวน 105 คน

1.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬา

โรงเรรยนกรฬาแหตงประเทศไทย

พธจารณาทรพ 

1.2

1 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาฟสตบอลชาย บนพพขนฐาน

ของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง 2 

เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาฟสตบอลชายใหห

นนกเรรยนในโครงการ

3 เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

การเลตนกรฬาฟสตบอลชายใหหดรขขขน

นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา

ฟสตบอลชาย จนานวน 105 คน

2.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬา

ฟสตบอลไทยเดนมารตค รสตนอายสไมต

เกธน 15 ปป

พธจารณาทรพ 

1.2

1 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาฟสตบอลชาย บนพพขนฐาน

ของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง 2 

นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา

ฟสตบอลชาย จนานวน 105 คน

3.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬา

วอลเลยตบอลกรฬาธนาคารโรงเรรยน 

ธนาคารออมสธน

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาฟสตบอลชายใหห

นนกเรรยนในโครงการ

3 เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

การเลตนกรฬาฟสตบอลชายใหหดรขขขน

1 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาฟสตบอลชาย บนพพขนฐาน

ของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง 2 

เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาฟสตบอลชายใหห

นนกเรรยนในโครงการ

3 เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

การเลตนกรฬาฟสตบอลชายใหหดรขขขน

นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา

ฟสตบอลชาย จนานวน 105 คน

4.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬา

ฟสตบอล king power cup

พธจารณาทรพ 

1.2

1 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาฟสตบอลชาย บนพพขนฐาน

ของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง 2 

เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาฟสตบอลชายใหห

นนกเรรยนในโครงการ

3 เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

การเลตนกรฬาฟสตบอลชายใหหดรขขขน

นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา

ฟสตบอลชาย จนานวน 105 คน

5.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬา

เยาวชนแหตงชาตธ รสตนอายสไมตเกธน 17 

ปป

พธจารณาทรพ 

1.2

1 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา6.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬานนก พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาฟสตบอลชาย บนพพขนฐาน

ของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง 2 

เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาฟสตบอลชายใหห

นนกเรรยนในโครงการ

3 เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

การเลตนกรฬาฟสตบอลชายใหหดรขขขน

ฟสตบอลชาย จนานวน 105 คนเรรยน นนกศขกษา แหตงชาตธ 1.2

1. เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาฟสตบอลชาย บนพพขนฐาน

ของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง

2. เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาฟสตบอลชายใหห

นนกเรรยนในโครงการ

3. เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

การเลตนกรฬาฟสตบอลชายใหหดรขขขน

นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา

ฟสตบอลชาย จนานวน 105 คน

7.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬา

ฟสตบอลไพรมธเตอรต คนพ

พธจารณาทรพ 

1.2

1. เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสน ใหหนนก

เรรยนหหองเรรยนกรฬา มรความเปปนเลธศ

ทางดหานกรฬาฟสตบอลชาย บนพพขนฐาน

ของวธทยาศาสตรตการกรฬาและ

โภชนาการทรพถรกตหอง

2. เพพพอเสรธมสรหางทนกษะและ

ประสบการณตดหานกรฬาฟสตบอลชายใหห

นนกเรรยนโครงการหหองเรรยนกรฬา

ฟสตบอลชาย จนานวน 105 คน

8.  กธจกรรม ชหาง จรเนรยรต คนฟ รสตน

อายสไมตเกธน 13 ปป

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

นนกเรรยนในโครงการ

3. เพพพอพนฒนา ปรนบปรสงแกหไข ทนกษะ

การเลตนกรฬาฟสตบอลชายใหหดรขขขน
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

23.  โครงการ โครงการสสงเสรนมนพกเรทยนสผสความเปปนเลนศ (EP)

1.เพพพอพนฒนาใหหผรหเรรยนในหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) ไดห

แสดงออกอยตางเตตมทรพตามความ

สามารถและความถนนดทางทนกษะของ

ภาษา (Skills & Talents)

2.เพพพอพนฒนาใหหผรหเรรยนในหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) สามารถนนาความ

รรหทรพไดหรนบมาบรรณาการใชหในชรวธตประจนา

วนนไดห (Integrated Learning)

3 เพพพอพนฒนาใหหผรหเรรยนในหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) รรหจนกการทนางาน

รตวมกนนเปปนหมรตคณะ มรความสามนคคร มร

นขนาใจ รรหจนกการใหหความชตวยเหลพอซขพง

กนนและกนน (Group Process)

1นนกเรรยนในหหองเรรยนพธเศษโดยใชห

ภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ (English 

Program)   ระดนบชนขน ม.1 – ม.6 

จนานวน 25 คน เขหารตวมการแขตงขนน

ทนกษะวธชาการโครงการ EP/MEP 

เขตภาคเหนพอ (The Tenth 

Northern Region EP/MEP Open 

House)

2 นนกเรรยนในหหองเรรยนพธเศษโดยใชห

ภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ (English 

Program)  จนานวน 10 คน เขหารตวม

การแขตงขนนทนกษะภาษาอนงกฤษ

1.  กธจกรรม การแขตงขนนทนกษะ

วธชาการโครงการ EP/MEP เขต

ภาคเหนพอ (The Northern 

Region EP/MEP Open House) 

ปปการศขกษา 2564

พธจารณาทรพ 

1.1

1.เพพพอพนฒนาใหหผรหเรรยนในหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) ไดห

แสดงออกอยตางเตตมทรพตามความ

สามารถและความถนนดทางทนกษะของ

ภาษา (Skills & Talents)

2.เพพพอพนฒนาใหหผรหเรรยนในหหองเรรยน

นนกเรรยนในหหองเรรยนพธเศษโดยใชห

ภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ (English 

Program)  จนานวน 10 คน เขหารตวม

การแขตงขนนทนกษะภาษาอนงกฤษ

2.  กธจกรรม การแขตงขนนทนกษะ

ภาษาตตางประเทศ

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) สามารถนนาความ

รรหทรพไดหรนบมาบรรณาการใชหในชรวธตประจนา

วนนไดห (Integrated Learning)

3 เพพพอพนฒนาใหหผรหเรรยนในหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) รรหจนกการทนางาน

รตวมกนนเปปนหมรตคณะ มรความสามนคคร มร

นขนาใจ รรหจนกการใหหความชตวยเหลพอซขพง

กนนและกนน (Group Process)

24.  โครงการ โครงการสสงเสรนมนพกเรทยนสผสความเปปนเลนศ(ภาษาไทย)

1. เพพพอสตงเสรธมผรหเรรยนไดหฝฝกทนกษะดหาน

ภาษาไทย

2. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหแสดงศนกยภาพ

และผลงาน รวมทนขงคนดเลพอกเปปนตนว

แทนเขตพพขนทรพการศขกษา เขหรตวมแขตง

ขนนในงานศธลปหนตถกรรมนนกเรรยน

3. เพพพอสตงเสรธมใหหนนกเรรยนทรพมรความ

สามารถไดหมรโอกาสแสดงความ

สามารถและสรหางชพพอเสรยงใหหแกต

โรงเรรยนและวงศตตระกรล

สตงนนกเรรยนเขหาแขตงขนนในงานศธลป

หนตถกรรมนนกเรรยนในระดนบเขตพพขนทรพ

การศขกษา

1.  กธจกรรม แขตงขนนงานศธลป

หนตถกรรมนนกเรรยน

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

25.  โครงการ โครงการพพฒนานพกเรทยน (EP)

1 เพพพอพนฒนาใหหผรหเรรยนในหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) ไดห

แสดงออกอยตางเตตมทรพตามความ

สามารถและความถนนดทางทนกษะของ

ภาษา (Skills & Talents)

2.เพพพอใหหผรหเรรยนในหหองเรรยนพธเศษโดย

ใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ (English 

Program) มรความรรห ความเขหาใจใน

ขนบธรรมเนรยมประเพณรวนฒนธรรม

ของประเทศเจหาของภาษา (Cross 

Culture Communication)

3 เพพพอพนฒนาใหหผรหเรรยนในหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) มรเจตคตธทรพดรตตอ

วธชาภาษาตตางประเทศและชาวตตาง

ประเทศ (Positive Attitude)

4 เพพพอพนฒนาใหหผรหเรรยนในหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) สามารถนนาความ

รรหทรพไดหรนบมาบรรณาการใชหในชรวธตประจนา

วนนไดห (Integrated Learning)

นนกเรรยนในโครงการหหองเรรยนพธเศษ 

English Program ระดนบชนขน ม.1 – 

ม.6 เขหารตวมกธจกรรมเขหาคตายภาษา

อนงกฤษ นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษ EP 

(EP Camp)

1.  กธจกรรม กธจกรรมคตายภาษา

อนงกฤษนนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษ EP 

(EP Camp)

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

5 เพพพอพนฒนาใหหผรหเรรยนในหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) รรหจนกการทนางาน

รตวมกนนเปปนหมรตคณะ มรความสามนคคร มร

นขนาใจ รรหจนกการใหหความชตวยเหลพอซขพง

กนนและกนน (Group Process)

6 เพพพอใหหผรหเรรยนในหหองเรรยนพธเศษโดย

ใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ (English 

Program) รรหระดนบความสามารถของ

ตนเองในการใชหภาษาอนงกฤษทนขง 4 

ทนกษะไดหแกต ทนกษะการพรด การฟฝง 

การอตานและการเขรยน (CEFR)

1. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถศขกษาคหน

ควหาและแสวงหาความรรหในเรพพองทรพตน

เองสนใจดหวยการศขกษาคหนควหาแบบ

เดรพยวหรพอกลสตมไดห

2. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถนนาเสนอผล

งานการศขกษาในรรปแบบของการ

รายงานปากเปลตา การเขรยนรายงาน

การศขกษาคหนควหา และนนาเสนอดหวย

รรปแบบอพพนๆ ไดหอยตางทรพเหมาะสม

- นนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 2 และ 

5 คธดเปปนรหอยละ 100 สามารถ

ศขกษาคหนควหาและแสวงหาความรรห  

ในเรพพองทรพตนเองสนใจดหวยการศขกษา

คหนควหาแบบเดรพยวหรพอกลสตมไดห

-  นนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 2 

และ 5 คธดเปปนรหอยละ 100 สามารถ

นนาเสนอผลงานการศขกษาในรรปแบบ

ของการรายงานปากเปลตา การเขรยน

รายงานการศขกษาคหนควหา และนนา

เสนอดหวยรรปแบบอพพนๆ ไดหอยตางทรพ

เหมาะสม

2.  กธจกรรม สรหางความเขหาใจรตวม

กนน

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

1. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถศขกษาคหน

ควหาและแสวงหาความรรหในเรพพองทรพตน

เองสนใจดหวยการศขกษาคหนควหาแบบ

เดรพยวหรพอกลสตมไดห

2. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถนนาเสนอผล

งานการศขกษาในรรปแบบของการ

รายงานปากเปลตา การเขรยนรายงาน

การศขกษาคหนควหา และนนาเสนอดหวย

รรปแบบอพพนๆ ไดหอยตางทรพเหมาะสม

- นนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 2 และ 

5 คธดเปปนรหอยละ 100 สามารถ

ศขกษาคหนควหาและแสวงหาความรรห  

ในเรพพองทรพตนเองสนใจดหวยการศขกษา

คหนควหาแบบเดรพยวหรพอกลสตมไดห

-  นนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 2 

และ 5 คธดเปปนรหอยละ 100 สามารถ

นนาเสนอผลงานการศขกษาในรรปแบบ

ของการรายงานปากเปลตา การเขรยน

รายงานการศขกษาคหนควหา และนนา

เสนอดหวยรรปแบบอพพนๆ ไดหอยตางทรพ

เหมาะสม

3.  กธจกรรม ศขกษาคหนควหาดหวยตน

เอง

พธจารณาทรพ 

1.1

เพพพอใหหผรหเรรยนในหหองเรรยนพธเศษโดยใชห

ภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ (English 

Program) รรหระดนบความสามารถของ

ตนเองในการใชหภาษาอนงกฤษทนขง 4 

ทนกษะไดหแกต ทนกษะการพรด การฟฝง 

การอตานและการเขรยน (CEFR)

นนกเรรยนในโครงการหหองเรรยนพธเศษ 

English Program ระดนบชนขน ม.1 – 

ม.6 สอบวนดระดนบภาษาอนงกฤษตาม

มาตรฐาน CEFR (Common 

European Framework of 

Reference for Languages)

4.  กธจกรรม สอบวนดระดนบภาษา

อนงกฤษตามมาตรฐาน  CEFR

พธจารณาทรพ 

1.1

2.1. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถศขกษาคหน

ควหาและแสวงหาความรรหในเรพพองทรพตน

เองสนใจดหวยการศขกษาคหนควหาแบบ

เดรพยวหรพอกลสตมไดห

2.2. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถนนาเสนอ

ผลงานการศขกษาในรรปแบบของการ

รายงานปากเปลตา การเขรยนรายงาน

การศขกษาคหนควหา และนนาเสนอดหวย

- นนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 2 และ 

5 คธดเปปนรหอยละ 100 สามารถ

ศขกษาคหนควหาและแสวงหาความรรห  

ในเรพพองทรพตนเองสนใจดหวยการศขกษา

คหนควหาแบบเดรพยวหรพอกลสตมไดห

-  นนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 2 

และ 5 คธดเปปนรหอยละ 100 สามารถ

นนาเสนอผลงานการศขกษาในรรปแบบ

5.  กธจกรรม นนาเสนอผลงานการ

ศขกษา

พธจารณาทรพ 

3.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

รรปแบบอพพนๆ ไดหอยตางทรพเหมาะสม ของการรายงานปากเปลตา การเขรยน

รายงานการศขกษาคหนควหา และนนา

เสนอดหวยรรปแบบอพพนๆ ไดหอยตางทรพ

เหมาะสม

1 เพพพอพนฒนาใหหผรหเรรยนในหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) ไดห

แสดงออกอยตางเตตมทรพตามความ

สามารถและความถนนดทางทนกษะของ

ภาษา (Skills & Talents)

2.เพพพอใหหผรหเรรยนในหหองเรรยนพธเศษโดย

ใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ (English 

Program) มรความรรห ความเขหาใจใน

ขนบธรรมเนรยมประเพณรวนฒนธรรม

ของประเทศเจหาของภาษา (Cross 

Culture Communication)

3 เพพพอพนฒนาใหหผรหเรรยนในหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) มรเจตคตธทรพดรตตอ

วธชาภาษาตตางประเทศและชาวตตาง

ประเทศ (Positive Attitude)

4 เพพพอพนฒนาใหหผรหเรรยนในหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) สามารถนนาความ

รรหทรพไดหรนบมาบรรณาการใชหในชรวธตประจนา

วนนไดห (Integrated Learning)

นนกเรรยนในโครงการหหองเรรยนพธเศษ 

English Program ระดนบชนขน ม.1 – 

ม.3 สอบวนดระดนบภาษาอนงกฤษตาม

มาตรฐาน CEFR (Common 

European Framework of 

Reference for Languages)

6.  กธจกรรม พนฒนา และปรนบปรสง

สพพอการจนดการเรรยนการสอน

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

5 เพพพอพนฒนาใหหผรหเรรยนในหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) รรหจนกการทนางาน

รตวมกนนเปปนหมรตคณะ มรความสามนคคร มร

นขนาใจ รรหจนกการใหหความชตวยเหลพอซขพง

กนนและกนน (Group Process)

6 เพพพอใหหผรหเรรยนในหหองเรรยนพธเศษโดย

ใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ (English 

Program) สพพอและสภาพแวดลหอมทรพ

เหมาะสมกนบกธจกรรมการจนดการเรรยน

รรห
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

26.  โครงการ แนะแนวสพญจร

เพพพอแนะแนวการศขกษาตตอทรพโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมใหหแกตนนกเรรยนชนขน

ประถมศขกษาปปทรพ 6 

ในเขตพพขนทรพบรธการ และนนกเรรยนทนพวไป

นนกเรรยนเขหาศขกษาตตอชนขนมนธยมศขกษา

ปปทรพ 1 ของโรงเรรยนครบตามจนานวน 

450 คน

1.  กธจกรรม แนะแนวสนญจร พธจารณาทรพ 

1.2

1.  เพพพอใหหอาคารสถานทรพ  สธพงอนานวย

ความสะดวกของโรงเรรยนและบรธเวณ

โรงเรรยนสะอาด  ปลอดภนย  และเอพขอ

ตตอการจนดการเรรยนรรห การปฏธบนตธงาน

ของบสคลากรในโรงเรรยน

2.  เพพพอใหหสภาพหหองเรรยนและอาคาร

สถานทรพไดหรนบการดรแลพรหอมใชหงานไดห

อยรตเสมอ

1.  อาคารสถานทรพ  สธพงอนานวยความ

สะดวกของโรงเรรยนและบรธเวณ

โรงเรรยนมรความมนพนคง  ปลอดภนย  

และเอพขอตตอการจนดการเรรยนรรห การ

ปฏธบนตธงานของบสคลากรในโรงเรรยน

2.  กธจกรรม กธจกรรมพนฒนาหหอง

ศรนยตการเรรยนรรหภาษาไทย

พธจารณาทรพ 

3.3

เพพพอแนะแนวการศขกษาตตอทรพโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมใหหแกตนนกเรรยนชนขน

ประถมศขกษาปปทรพ 6 

ในเขตพพขนทรพบรธการ และนนกเรรยนทนพวไป

นนกเรรยนเขหาศขกษาตตอชนขนมนธยมศขกษา

ปปทรพ 1 ของโรงเรรยนครบตามจนานวน 

450 คน

3.  กธจกรรม แนะแนว พธจารณาทรพ 

1.2

เพพพอพนฒนาทนกษะการอตานออกเขรยน

ไดหและอตานคลตอง เขรยนคลตองของนนก

เรรยนระดนบมนธยมศขกษาปปทรพ 1 โรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม

นนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 1 ทรพอตาน

ไมตคลตอง – เขรยนไมตคลตองไดหรนบการ

พนฒนาทสกคน

4.  กธจกรรม โครงการการสอนซตอม

เสรธมนนกเรรยนอตานไมตคลตองเขรยนไมต

คลตอง

พธจารณาทรพ 

1.1

1.  เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรรหจนกประวนตธชรวธต

และวรรณกรรมของสสนทรภรตและแสดง

ความกตนญญรตตอสสนทรภรตบรมครรกลอน

ของไทย

2.  เพพพอกระตสหนและปลสกจธตสนานขกใหห

นนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาตอนตหนและ

ตอนปลายเขหารตวมกธจกรรมวนนสสนทร

ภรตสรตวนนภาษาไทย

5.  กธจกรรม วนนสสนทรภรตสรตวนนภาษา

ไทย

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ตระหนนกถขงความสนาคนญและคสณคตา

ของภาษาไทย

3.  เพพพอใหหนนกเรรยนรตวมกธจกรรมทนกษะ

ทางภาษาไทย

1.  เพพพอยกระดนบผลสนมฤทธธธทางการ

เรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 6 จากการ

ทดสอบระดนบชาตธขนขนพพขนฐาน 

(O-NET) ใหหสรงขขขน

2.  กระตสหน สตงเสรธม สนนบสนสน สรหาง

โอกาสทางการศขกษาใหหนนกเรรยนระดนบ

ชนขนมนธยมศขกษาตอนปลาย ไดหรนบความ

รรหดหานวธชาการ ในดหานเตรรยมความ

พรหอมการสอบเขหามหาวธทยาลนย

3.  พนฒนาศนกยภาพของนนกเรรยนทรพ

เรรยนวธชาภาษาไทย

4.  เพพพอใหหนนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

6 เตรรยมความพรหอมทางดหานวธชาการ

กตอนสอบ  GAT  เชพพอมโยงภาษาไทย

1.  นนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 6  

ไดหรนบการสอนเสรธมวธชาภาษาไทย

2.  นนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 6 มร

ผลสนมฤทธธธทางการเรรยนจากทดสอบ

ระดนบชาตธเพธพมขขขนรหอยละ 2

3.  นนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 6 

จนานวน  300  คน  เขหารตวมกธจกรรม

พนฒนาศนกยภาพของตนเอง

6.  กธจกรรม กธจกรรมยกระดนบผล

สนมฤทธธธกลสตมสาระการเรรยนรรหภาษา

ไทย  ภาษาวธเคราะหตเชพพอมโยง  

GAT)

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

27.  โครงการ สสงเสรนมพพฒนาศพกยภาพ 8   กลยสมสาระการเรทยนรผผ

1. เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสนใหหสถาน

ศขกษา ผรหบรธหาร ครร และนนกเรรยนไดห

นนาผลงานทรพเกธดจากการจนดการศขกษา

มาเผยแพรตสรตสาธารณชน ใหหไดหมร

โอกาสแลกเปลรพยนเรรยนรรหอยตางกวหาง

ขวาง

2. เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสนใหหนนก

เรรยนไดหแสดงออกดหานศนกยภาพและ

ความสามารถพธเศษในแตตละดหาน

3. เพพพอสตงเสรธม สนนบสนสนใหหผรหบรธหาร

สถานศขกษา ครร บสคลากรทางการ

ศขกษา หนตวยงานภาครนฐ/เอกชน และ

ประชาชน ไดหมรสตวนรตวมในการจนดการ

ศขกษา

1.นนกเรรยนไดหเขหารตวมการแขตงขนน

กธจกรรมงานมหกรรมความสามารถ

ทางศธลปหนตถกรรม วธชาการ และ

เทคโนโลยร ของนนกเรรยน

2.นนกเรรยนทรพรตวมแขตงขนนกธจกรรม

กธจกรรมงานมหกรรมความสามารถ

ทางศธลปหนตถกรรม วธชาการ และ

เทคโนโลยร ของนนกเรรยนระดนบ

จนงหวนดทรพไดหรนบรางวนลชนะเลธศไปเขหา

รตวมการแขตงขนนในกธจกรรม

งานมหกรรมความสามารถทางศธลป

หนตถกรรม วธชาการ และเทคโนโลยร 

ของนนกเรรยน 

3.ผรหบรธหารสถานศขกษา ครร บสคลากร

ทางการศขกษา เขหารตวมกธจกรรม

งานมหกรรมความสามารถทางศธลป

หนตถกรรม วธชาการ และเทคโนโลยร 

ของนนกเรรยน

1.  กธจกรรม สตงเสรธมพนฒนา

ประสธทธธภาพ 8   กลสตมสาระการ

เรรยนรรห (การแขตงขนนศธลปหนตถกรรม

นนกเรรยน)

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

28.  โครงการ โครงการทพศนศศกษาแหลสงเรทยนรผผ ระดพบชพชนมพธยมศศกษาปปททท 1

1. เพพพอใหหนนกเรรยนมรคสณลนกษณะทรพพขง

ประสงคตตามหลนกสรตร

2. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหศขกษาสภาพจรธง

จากแหลตงเรรยนรรหทรพหลากหลาย

3. เพพพอสรหางเสรธมประสบการณตตรงใหห

กนบนนกเรรยนทรพเพธพมเตธมจากการเรรยนใน

หหองเรรยน

4.  เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถนนาความรรห 

และประสบการณตทรพไดหจากการ

ทนศนศขกษามาใชหในการเรรยนและการ

ดนาเนธนชรวธตประจนาวนน

นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 1 

และคณะครรระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

1 โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม  จนานวน  

450 คน ไดหศขกษาแหลตงเรรยนรรหจาก

ประสบการณตจรธง

1.  กธจกรรม ทนศนศขกษาแหลตงเรรยน

รรห ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 1

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

29.  โครงการ โครงการกนจกรรมเสรนมประสบการณธนพกเรทยนหผองเรทยนพนเศษวนทยาศาสตรธคณนตศาสตรธและสนทงแวด

ลผอม ม ปลาย

1 นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยา

ศาสตรตคณธตศาสตรตและสธพงแวดลหอมไดห

พนฒนาทนกษะ ทางดหานวธทยาศาสตรต 

ผตานกธจกรรมการเขหารตวมคตายการ

พนฒนาการเรรยนรรหนอกสถานทรพ

นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยาศาสตรต

คณธตศาสตรตและสธพงแวดลหอม 178  

คนไดหพนฒนาทนกษะ ทางดหานวธทยา

ศาสตรต ผตานการเขหารตวมคตายการ

พนฒนาการเรรยนรรหนอกสถานทรพ

1.  กธจกรรม คตายวธทยาศาสตรต 

สนาหรนบโรงเรรยน ณ มหาวธทยาลนย

นเรศวร

พธจารณาทรพ 

1.1, 1.2

1. เพพพอเปปนการสตงเสรธมการเรรยนการ

สอนในรายวธชาสสขศขกษาและพลศขกษา

2. เพพพอเปปนการสตงเสรธมความสามนคคร

ในหมรตคณะ รรหจนกการเปปนผรหนนา

3. เพพพอเปปนการเตรรยมตนวนนกกรฬาเขหา

รตวมการแขตงขนนกรฬาในรายการตตางๆ

นนกเรรยนทสกคนเขหารตวมกธจกรรมกรฬา

ภายในระหวตางสร 100 %

2.  กธจกรรม แขตงขนนกรฬาภายใน พธจารณาทรพ 

3.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

30.  โครงการ พพฒนานพกเรทยน(การจพดการเรทยนรผผ Education Hub)

1. สตงเสรธมและเปปดโอกาสใหหนนกเรรยน

ไดหเรรยนรรหภาษาตตางประเทศ ตามความ

ถนนดและความสนใจในบรรยากาศทรพ

สนสกสนาน 

2. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหฝฝกทนกษะ มร

สนมพนนธภาพทรพดรกนบผรหอพพนในการทนา

กธจกรรมพนฒนาทนกษะทางภาษาตตาง

ประเทศ ทนขง 4 ทนกษะ คพอ การฟฝง การ

พรด การอตาน และการเขรยนรตวมกนนใน

ลนกษณะกธจกรรมเดรพยว กธจกรรมกลสตม

ยตอยและกธจกรรมกลสตมใหญต

3. เพพพอเปปนการสรหางบรรยากาศใหหนนก

เรรยนรรหสขกผตอนคลาย รตวมกธจกรรม

ตตางๆ ทรพจนดใหหดหวยความสนสกสนาน 

เปปนการเสรธมความมนพนใจ ความกลหา

แสดงออกทางภาษาอยตางเตตมทรพ ไมตมร

ความรรหสขกของการเรรยนในหหองเรรยน 

สามารถใชหภาษาพรดอยตางมนพนใจ

1.นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษพหสภาษา 

ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 1 , 2 และ 

3  ไดหเขหารตวมกธจกรรม เพาะกลหา

ภาษา (Born To Be SMART) และ

กธจกรรมคตายภาษาและวนฒนธรรม

จรน-ญรพปสปน จนานวน 63 คน

2.นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษพหสภาษา 

ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 1 , 2 และ 

3  ไดหเขหารตวมกธจกรรมคตายวธชาการ 

Academic Festival และคตาย MP 

Multilingual Camp จนานวน 25 

คน

1.  กธจกรรม เพาะกลหาภาษา (Born 

To Be SMART)

พธจารณาทรพ 

3.1

1. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหเขหารตวม และ

ดนาเนธนกธจกรรมหลนกของเครพอขตายหหอง

เรรยนพธเศษวธทยาศาสตรต

1. นนกเรรยนไดหอสปกรณตสนาหรนบ เรรยน

ตามหลนกสรตรหหองเรรยนพธเศษวธทยา

ศาสตรตตามเปปาประสงคตของเครพอ

ขตาย 

2. นนกเรรยนไดหเขหารตวมกธจกรรมหลนก

ของเครพอขตาย

2.  กธจกรรม พนฒนาวธชาเรรยน

เทคนธคปฏฏบนตธการ

พธจารณาทรพ 

1.1, 3.2

1. สตงเสรธมและเปปดโอกาสใหหนนกเรรยน 1. นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษพหสภาษา 3.  กธจกรรม คตายภาษาและ พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ไดหเรรยนรรหภาษาตตางประเทศ ตามความ

ถนนดและความสนใจในบรรยากาศทรพ

สนสกสนาน 

2. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหฝฝกทนกษะ มร

สนมพนนธภาพทรพดรกนบผรหอพพนในการทนา

กธจกรรมพนฒนาทนกษะทางภาษาตตาง

ประเทศ ทนขง 4 ทนกษะ คพอ การฟฝง การ

พรด การอตาน และการเขรยนรตวมกนนใน

ลนกษณะกธจกรรมเดรพยว กธจกรรมกลสตม

ยตอยและกธจกรรมกลสตมใหญต

3. เพพพอเปปนการสรหางบรรยากาศใหหนนก

เรรยนรรหสขกผตอนคลาย รตวมกธจกรรม

ตตางๆ ทรพจนดใหหดหวยความสนสกสนาน 

เปปนการเสรธมความมนพนใจ ความกลหา

แสดงออกทางภาษาอยตางเตตมทรพ ไมตมร

ความรรหสขกของการเรรยนในหหองเรรยน 

สามารถใชหภาษาพรดอยตางมนพนใจ

ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 1 , 2 และ 

3  ไดหเขหารตวมกธจกรรม เพาะกลหา

ภาษา (Born To Be SMART) และ

กธจกรรมคตายภาษาและวนฒนธรรม

จรน-ญรพปสปน จนานวน 63 คน

2. นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษพหสภาษา 

ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 1 , 2 และ 

3  ไดหเขหารตวมกธจกรรมคตายวธชาการ 

Academic Festival และคตาย MP 

Multilingual Camp จนานวน 25 

คน

วนฒนธรรมจรน-ญรพปสปน 3.1

1. เพพพอใหหมรวนสดสฝฝกและอสปกรณตการ

เรรยนการสอนทรพมรประสธทธธภาพ

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรผลสนมฤทธธธทาง

การเรรยนสรงขขขนและมรเจตคตธทรพดรตตอ

การเรรยนการสอนวธชาสสขศขกษา

3. เพพพอใหหการจนดกธจกรรมการเรรยน

การสอนเปปนไปอยตางมรประสธทธธภาพ

- มรวนสดสอสปกรณตกรฬาทรพใชหในการเรรยน

การสอนครบ 10 ชนธดกรฬา

- มรสพพอวนสดสอสปกรณตประกอบการทนา

งานอยตางมรคสณภาพและเพรยงพอ 

100 %

- มรหสตนจนาลองและโมเดลอาหารสพพอ

การสอนประกอบการสอนวธชาสสข

ศขกษาครบ 2 ชนธด

4.  กธจกรรม จนดซพขออสปกรณตการ

สอนสสขศขกษา

พธจารณาทรพ 

1.1

1.สตงเสรธมและเปปดโอกาสใหหนนกเรรยน 1.นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษพหสภาษา 5.  กธจกรรม คตายวธชาการ พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ไดหเรรยนรรหภาษาตตางประเทศ ตามความ

ถนนดและความสนใจในบรรยากาศทรพ

สนสกสนาน 

2.เพพพอใหหนนกเรรยนไดหฝฝกทนกษะ มร

สนมพนนธภาพทรพดรกนบผรหอพพนในการทนา

กธจกรรมพนฒนาทนกษะทางภาษาตตาง

ประเทศ ทนขง 4 ทนกษะ คพอ การฟฝง การ

พรด การอตาน และการเขรยนรตวมกนนใน

ลนกษณะกธจกรรมเดรพยว กธจกรรมกลสตม

ยตอยและกธจกรรมกลสตมใหญต

3.เพพพอเปปนการสรหางบรรยากาศใหหนนก

เรรยนรรหสขกผตอนคลาย รตวมกธจกรรม

ตตางๆ ทรพจนดใหหดหวยความสนสกสนาน 

เปปนการเสรธมความมนพนใจ ความกลหา

แสดงออกทางภาษาอยตางเตตมทรพ ไมตมร

ความรรหสขกของการเรรยนในหหองเรรยน 

สามารถใชหภาษาพรดอยตางมนพนใจ

ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 1 , 2 และ 

3  ไดหเขหารตวมกธจกรรม เพาะกลหา

ภาษา (Born To Be SMART) และ

กธจกรรมคตายภาษาและวนฒนธรรม

จรน-ญรพปสปน จนานวน 63 คน

2.นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษพหสภาษา 

ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 1 , 2 และ 

3  ไดหเขหารตวมกธจกรรมคตายวธชาการ 

Academic Festival และคตาย MP 

Multilingual Camp จนานวน 25 

คน

Academic Festival 3.1

1.สตงเสรธมและเปปดโอกาสใหหนนกเรรยน

ไดหเรรยนรรหภาษาตตางประเทศ ตามความ

ถนนดและความสนใจในบรรยากาศทรพ

สนสกสนาน 

2.เพพพอใหหนนกเรรยนไดหฝฝกทนกษะ มร

สนมพนนธภาพทรพดรกนบผรหอพพนในการทนา

กธจกรรมพนฒนาทนกษะทางภาษาตตาง

ประเทศ ทนขง 4 ทนกษะ คพอ การฟฝง การ

พรด การอตาน และการเขรยนรตวมกนนใน

1.นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษพหสภาษา 

ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 1 , 2 และ 

3  ไดหเขหารตวมกธจกรรม เพาะกลหา

ภาษา (Born To Be SMART) และ

กธจกรรมคตายภาษาและวนฒนธรรม

จรน-ญรพปสปน จนานวน 63 คน

2.นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษพหสภาษา 

ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 1 , 2 และ 

3  ไดหเขหารตวมกธจกรรมคตายวธชาการ 

6.  กธจกรรม คตาย MP 

Multilingual Camp

พธจารณาทรพ 

3.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ลนกษณะกธจกรรมเดรพยว กธจกรรมกลสตม

ยตอยและกธจกรรมกลสตมใหญต

3.เพพพอเปปนการสรหางบรรยากาศใหหนนก

เรรยนรรหสขกผตอนคลาย รตวมกธจกรรม

ตตางๆ ทรพจนดใหหดหวยความสนสกสนาน 

เปปนการเสรธมความมนพนใจ ความกลหา

แสดงออกทางภาษาอยตางเตตมทรพ ไมตมร

ความรรหสขกของการเรรยนในหหองเรรยน 

สามารถใชหภาษาพรดอยตางมนพนใจ

Academic Festival และคตาย MP 

Multilingual Camp จนานวน 25 

คน

1. เพพพอใหหมรวนสดสฝฝกและอสปกรณตการ

เรรยนการสอนทรพมรประสธทธธภาพ

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรผลสนมฤทธธธทาง

การเรรยนสรงขขขนและมรเจตคตธทรพดรตตอ

การเรรยนการสอนวธชาสสขศขกษา

3. เพพพอใหหการจนดกธจกรรมการเรรยน

การสอนเปปนไปอยตางมรประสธทธธภาพ

- มรวนสดสอสปกรณตกรฬาทรพใชหในการเรรยน

การสอนครบ 10 ชนธดกรฬา

- มรสพพอวนสดสอสปกรณตประกอบการทนา

งานอยตางมรคสณภาพและเพรยงพอ 

100 %

- มรหสตนจนาลองและโมเดลอาหารสพพอ

การสอนประกอบการสอนวธชาสสข

ศขกษาครบ 2 ชนธด

7.  กธจกรรม จนดซพขออสปกรณตการ

เรรยนกลสตมสาระการเรรยนรรหสสขศขกษา

และพลศขกษา

พธจารณาทรพ 

2.5

1. เพพพอใหหมรวนสดสฝฝกและอสปกรณตการ

เรรยนการสอนทรพมรประสธทธธภาพ

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรผลสนมฤทธธธทาง

การเรรยนสรงขขขนและมรเจตคตธทรพดรตตอ

การเรรยนการสอนวธชาสสขศขกษา

3. เพพพอใหหการจนดกธจกรรมการเรรยน

การสอนเปปนไปอยตางมรประสธทธธภาพ

- มรวนสดสอสปกรณตกรฬาทรพใชหในการเรรยน

การสอนครบ 10 ชนธดกรฬา

- มรสพพอวนสดสอสปกรณตประกอบการทนา

งานอยตางมรคสณภาพและเพรยงพอ 

100 %

- มรหสตนจนาลองและโมเดลอาหารสพพอ

การสอนประกอบการสอนวธชาสสข

ศขกษาครบ 2 ชนธด

8.  กธจกรรม จนดซพขอวนสดสสนานนกงาน

สตงเสรธมการเรรยนการสอน

พธจารณาทรพ 

2.5
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

31.  โครงการ โครงการพพฒนาการเรทยนรผผกลยสมสาระการเรทยนรผผคณนตศาสตรธ

เพพพอพนฒนาผลคะแนน วธชา

คณธตศาสตรต  สนาหรนบนนกเรรยนระดนบ

ชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 3  ปปการศขกษา 

2564  ใหหสรงขขขนจากปปการศขกษาทรพผตาน

มา

นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 3 

จนานวน 160 คน เขหารตวมกธจกรรม

เพพพอพนฒนาผลคะแนน  

O–NETวธชาคณธตศาสตรต

1.  กธจกรรม กธจกรรมยกระดนบผล

สนมฤทธธธทางวธชาการคณธตศาสตรต

ตามมาตรฐานการเรรยนรรห และตนวชรข

วนดชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 3

พธจารณาทรพ 

1.1

เพพพอปรนบปรสงพนฒนาดหานอาคาร 5 (

อาคารพตอขสนรามคนาแหง)

ครรกลสตมสาระการเรรยนรรหคณธตศาสตรต

และนนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคมทสกคนใชหอาคาร 5

2.  กธจกรรม ปรนบปรสงอาคารสถาน

ทรพ อาคาร 5 (อาคารพตอขสนราม

คนาแหง)

พธจารณาทรพ 

1.1

เพพพอจนดซพขออสปกรณตเพพพอใชหในการจนด

กระบวนการเรรยนรรห

ครรและนนกเรรยนมรอสปกรณตใชหตรงตาม

มาตรฐานการเรรยนรรหของนนกเรรยน

3.  กธจกรรม จนดซพขอสพพออสปกรณตใน

การจนดการเรรยนการสอน

พธจารณาทรพ 

2.5, 3.2

1. นนกเรรยนมรแหลตงเรรยนรรหสนาหรนบการ

พนฒนาทางดหานคณธตศาสตรตอยตาง

เพรยงพอ

2.เพพพอพนฒนาแหลตงเรรยนรรห หหองปฏธบนตธ

การคณธตศาสตรต  หหองสมสดกลสตมสาระ

การเรรยนรรหคณธตศาสตรต  สพพอและ

อสปกรณตจนดการเรรยนการสอน ใหหมร

ความพรหอมใชหงานอยตางมร

ประสธทธธภาพ

3. นนกเรรยนมรเจตคตธทรพดรตตอวธชา

คณธตศาสตรต

4.เพพพอปรนบปรสงพนฒนาดหานอาคาร 5 (

อาคารพตอขสนรามคนาแหง)

5.เพพพอพนฒนาการจนดการเรรยนการสอน

วธชาคณธตศาสตรตของครร ใหหการสนนบ

ครรและนนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคมทสกคนไดหใชหหหองปฏธบนตธการ

ทางคณธตศาสตรต หหองสมสดกลสตมสาระ

การเรรยนรรหคณธตศาสตรต  สพพอและ

อสปกรณตจนดการเรรยนการสอนในการ

จนดกธจกรรมการเรรยนการสอนไดห

อยตางพอเพรยง

4.  กธจกรรม กธจกรรมประชสม 

อบรมและพนฒนาบสคลากร

พธจารณาทรพ 

2.4
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

สนสนพนฒนางาน สรหางขวนญกนาลนงใจใน

การพนฒนาการสอน

1. นนกเรรยนมรแหลตงเรรยนรรหสนาหรนบการ

พนฒนาทางดหานคณธตศาสตรตอยตาง

เพรยงพอ

2.เพพพอพนฒนาแหลตงเรรยนรรห หหองปฏธบนตธ

การคณธตศาสตรต  หหองสมสดกลสตมสาระ

การเรรยนรรหคณธตศาสตรต  สพพอและ

อสปกรณตจนดการเรรยนการสอน ใหหมร

ความพรหอมใชหงานอยตางมร

ประสธทธธภาพ

3. นนกเรรยนมรเจตคตธทรพดรตตอวธชา

คณธตศาสตรต

4.เพพพอปรนบปรสงพนฒนาดหานอาคาร 5 (

อาคารพตอขสนรามคนาแหง)

5.เพพพอพนฒนาการจนดการเรรยนการสอน

วธชาคณธตศาสตรตของครร ใหหการสนนบ

สนสนพนฒนางาน สรหางขวนญกนาลนงใจใน

การพนฒนาการสอน

ครรและนนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคมทสกคนไดหใชหหหองปฏธบนตธการ

ทางคณธตศาสตรต หหองสมสดกลสตมสาระ

การเรรยนรรหคณธตศาสตรต  สพพอและ

อสปกรณตจนดการเรรยนการสอนในการ

จนดกธจกรรมการเรรยนการสอนไดห

อยตางพอเพรยง

5.  กธจกรรม กธจกรรมศขกษาดรงาน พธจารณาทรพ 

2.4

1. นนกเรรยนมรแหลตงเรรยนรรหสนาหรนบการ

พนฒนาทางดหานคณธตศาสตรตอยตาง

เพรยงพอ

2. เพพพอพนฒนาแหลตงเรรยนรรห หหองปฏธบนตธ

การคณธตศาสตรต สพพอและอสปกรณต

จนดการเรรยนการสอน ใหหมรความพรหอม

ใชหงานอยตางมรประสธทธธภาพ

หหองปฏธบนตธการทางคณธตศาสตรต มร

สพพอและอสปกรณตการจนดการเรรยนการ

สอนทรพทนนสมนยอยตางเพรยงพอและมร

ความพรหอมสนาหรนบการใชหงานอยรต

เสมอ

6.  กธจกรรม พนฒนาแหลตงเรรยนรรห

และหหองปฏธบนตธการทาง

คณธตศาสตรต

พธจารณาทรพ 

3.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

3. นนกเรรยนมรเจตคตธทรพดรตตอวธชา

คณธตศาสตรต

1. เพพพอพนฒนาหหองสมสดกลสตมสาระการ

เรรยนรรหคณธตศาสตรตใหหมรความพรหอม

เพรยงพอตตอความตหองการของครร และ

นนกเรรยน

2. เพพพอพนฒนางานหหองสมสดกลสตมสาระ

การเรรยนรรหคณธตศาสตรตใหหเปปนแหลตง

เรรยนรรหทรพเอพขอตตอการเรรยนรรห 

3. เพพพออนานวยประโยชนตตตอนนกเรรยน 

ครร และบสคลากร ในการใชหบรธการหหอง

สมสดเปปนแหลตงการศขกษาคหนควหา

นนกเรรยน ครร และบสคลากรใน

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม ไดหใชหหหอง

สมสดทรพมรหนนงสพอ เอกสาร และสพพอ

เทคโนโลยรใหหนนกเรรยนสนาหรนบศขกษา

คหนควหาอยตางเพรยงพอ

7.  กธจกรรม พนฒนาหหองสมสดกลสตม

สาระการเรรยนรรหคณธตศาสตรต

พธจารณาทรพ 

3.2

32.  โครงการ โครงการศศกษาดผงานแหลสงเรทยนรผผ ระดพบชพชนมพธยมศศกษาปปปททท 3

2.1 เพพพอใหหผรหเรรยนไดหเรรยนรรหจาก

ประสบการณตตรง

2.2 เพพพอใหหนนกเรรยนรรหจนกการนนาความรรห

จากแหลตงเรรยนรรหมาประยสกตตใชหเพพพอใหห

เกธดประโยชนตและแกหปฝญหาในชรวธต

ประจนาวนน

2.3 เพพพอใหหนนกเรรยนรนกและหวงแหน

ทรนพยากรทางธรรมชาตธและภรมธใจใน

แหลตงเรรยนรรหขอจนงหวนดตนเอง

นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 3 

จนานวน 450 ไดหศขกษาดรงานแหลตง

เรรยนรรหทตามทรพกนาหนด

1.  กธจกรรม โครงการศขกษาดรงาน

แหลตงเรรยนรรหระดนบชนขน ม.3

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

33.  โครงการ สสงเสรนมนพกเรทยนสผสความเปปนเลนศ (การจพดการเรทยนรผผ Education Hub)

1.เพพพอพนฒนาทนกษะทางวธชาการและ

ทนกษะพธเศษทางภาษา ( Skills & 

Talents ) ใหหกนบนนกเรรยนในโครงการ

หหองเรรยนพธเศษพหสภาษา

2.เพพพอบรรณาการความรรห โดยเขหารตวม

แขตงขนนทนกษะวธชาการตตางๆในภรมธภาค

1.นนกเรรยนในโครงการหหองเรรยน

พธเศษพหสภาษา มรโอกาสไดหพนฒนา

ศนกยภาพทางการใชหภาษาตตาง

ประเทศและเขหารตวมแขตงขนนใน

ภรมธภาค

2.นนกเรรยนในโครงการหหองเรรยน

พธเศษพหสภาษาทสกคน ไดหสอบวนด

ระดนบภาษาอนงกฤษ CEFR และสอบ

วนดระดนบภาษาจรน HSK

1.  กธจกรรม การแขตงขนนภาษาจรน

เพชรยอดมงกสฎ

พธจารณาทรพ 

1.1, 3.1

1.เพพพอพนฒนาทนกษะทางวธชาการและ

ทนกษะพธเศษทางภาษา ( Skills & 

Talents ) ใหหกนบนนกเรรยนในโครงการ

หหองเรรยนพธเศษพหสภาษา

2.เพพพอบรรณาการความรรห โดยเขหารตวม

แขตงขนนทนกษะวธชาการตตางๆในภรมธภาค

1.นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทรพ

ไดหรนบคนดเลพอก จนานวน 18 คน เขหา

รตวมการแขตงขนนทนกษะทางภาษาตตาง

ประเทศ

2.  กธจกรรม การแขตงขนนทนกษะ

ภาษาตตางประเทศ

พธจารณาทรพ 

3.1

1.เพพพอพนฒนาทนกษะทางวธชาการและ

ทนกษะพธเศษทางภาษา ( Skills & 

Talents ) ใหหกนบนนกเรรยนในโครงการ

หหองเรรยนพธเศษพหสภาษา

2.เพพพอบรรณาการความรรห โดยเขหารตวม

แขตงขนนทนกษะวธชาการตตางๆในภรมธภาค

1.นนกเรรยนในโครงการหหองเรรยน

พธเศษพหสภาษา มรโอกาสไดหพนฒนา

ศนกยภาพทางการใชหภาษาตตาง

ประเทศและเขหารตวมแขตงขนนใน

ภรมธภาค

2.นนกเรรยนในโครงการหหองเรรยน

พธเศษพหสภาษาทสกคน ไดหสอบวนด

ระดนบภาษาอนงกฤษ CEFR และสอบ

วนดระดนบภาษาจรน HSK

3.  กธจกรรม การสอบวนดระดนบ

ภาษาอนงกฤษ CEFR

พธจารณาทรพ 

1.1

1.เพพพอใหหผรหเรรยนไดหปฏธบนตธกธจกรรมตาม นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม 4.  กธจกรรม ชมรม พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ความสนใจ ความถนนด และความตหอง

การของตน

2.เพพพอใหหผรหเรรยนไดหพนฒนาความรรห 

ความสามารถดหานการคธดวธเคราะหต 

สนงเคราะหต ใหหเกธด

ประสบการณตทนขงทางวธชาการและ

วธชาชรพตามศนกยภาพ

3. เพพพอสตงเสรธมใหหผรหเรรยนใชหเวลาใหหเกธด

ประโยชนตตตอตนเองและสตวนรวม

4. เพพพอใหหผรหเรรยนทนางานรตวมกนบผรหอพพนไดห

ตามวธถรประชาธธปไตย

จนานวน 2,550 คน เขหารตวมกธจกรรม

ชมรม

1.2

1.เพพพอพนฒนาทนกษะทางวธชาการและ

ทนกษะพธเศษทางภาษา ( Skills & 

Talents ) ใหหกนบนนกเรรยนในโครงการ

หหองเรรยนพธเศษพหสภาษา

2.เพพพอบรรณาการความรรห โดยเขหารตวม

แขตงขนนทนกษะวธชาการตตางๆในภรมธภาค

1.นนกเรรยนในโครงการหหองเรรยน

พธเศษพหสภาษา มรโอกาสไดหพนฒนา

ศนกยภาพทางการใชหภาษาตตาง

ประเทศและเขหารตวมแขตงขนนใน

ภรมธภาค

2.นนกเรรยนในโครงการหหองเรรยน

พธเศษพหสภาษาทสกคน ไดหสอบวนด

ระดนบภาษาอนงกฤษ CEFR และสอบ

วนดระดนบภาษาจรน HSK

5.  กธจกรรม การสอบวนดระดนบ

ภาษาจรน HSK

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

34.  โครงการ สสงเสรนมนพกเรทยนสผสความเปปนเลนศ กลยสมสาระสพงคมศศกษา ศาสนา และวพฒนธรรม

1. เพพพอสตงเสรธมใหหนนกเรรยนระดนบชนขน

มนธยมศขกษาปปทรพ 6 ทรพมรผลสนมฤทธธธทาง

การเรรยนวธชาสนงคมศขกษาฯ

สรงสสด  ไดหรนบการพนฒนาศนกยภาพใหหมร

ผลคะแนน O-net ในระดนบสรง

2. เพพพอพนฒนาศนกยภาพนนกเรรยนทรพมร

ความสามารถดหานวธชาสนงคมศขกษาใหห

สรงขขขน

3. เพพพอสตงเสรธมนนกเรรยนทรพมรความ

สามารถดหานวธชาสนงคมศขกษา  ใหหเขหา

แขตงขนนทางดหานวธชาการในระดนบภาค

และระดนบประเทศ

4. เพพพอสตงเสรธมนนกเรรยนทรพมรความ

สามารถทางทนกษะวธชาสนงคมศขกษา ใน

การแขตงขนนศธลปหนตถกรรมนนกเรรยน

1.นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

6 จนานวน 300 คน ทรพมรผลสนมฤทธธธ

ทางการเรรยนวธชาสนงคมศขกษาฯสรงสสด

ไดหรนบการพนฒนาศนกยภาพเพธพมขขขน 

2. นนกเรรยนทรพมรความสามารถดหาน

วธชาสนงคมศขกษาฯ ไดหเขหารตวมแขตงขนน

ทางดหานวธชาการ 

จนานวน 3 รายการ  

3. นนกเรรยนทรพมรความสามารถทาง

ทนกษะวธชาสนงคมศขกษา ไดหเขหารตวม

แขตงขนนศธลปหนตถกรรมนนกเรรยน

ทสกรายการ

1.  กธจกรรม ยกระดนบผลสนมฤทธธธ

พธชธต O-NET วธชาสนงคมศขกษา 

ศาสนา และวนฒนธรรม

พธจารณาทรพ 

1.1

1. เพพพอสตงเสรธมใหหนนกเรรยนระดนบชนขน

มนธยมศขกษาปปทรพ 6 ทรพมรผลสนมฤทธธธทาง

การเรรยนวธชาสนงคมศขกษาฯ

สรงสสด  ไดหรนบการพนฒนาศนกยภาพใหหมร

ผลคะแนน O-net ในระดนบสรง

2. เพพพอพนฒนาศนกยภาพนนกเรรยนทรพมร

ความสามารถดหานวธชาสนงคมศขกษาใหห

สรงขขขน

3. เพพพอสตงเสรธมนนกเรรยนทรพมรความ

สามารถดหานวธชาสนงคมศขกษา  ใหหเขหา

1.นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

6 จนานวน 300 คน ทรพมรผลสนมฤทธธธ

ทางการเรรยนวธชาสนงคมศขกษาฯสรงสสด

ไดหรนบการพนฒนาศนกยภาพเพธพมขขขน 

2. นนกเรรยนทรพมรความสามารถดหาน

วธชาสนงคมศขกษาฯ ไดหเขหารตวมแขตงขนน

ทางดหานวธชาการ 

จนานวน 3 รายการ  

3. นนกเรรยนทรพมรความสามารถทาง

ทนกษะวธชาสนงคมศขกษา ไดหเขหารตวม

2.  กธจกรรม พนฒนาศนกยภาพสรต

ความเปปนเลธศทางวธชาสนงคมศขกษาฯ

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

แขตงขนนทางดหานวธชาการในระดนบภาค

และระดนบประเทศ

4. เพพพอสตงเสรธมนนกเรรยนทรพมรความ

สามารถทางทนกษะวธชาสนงคมศขกษา ใน

การแขตงขนนศธลปหนตถกรรมนนกเรรยน

แขตงขนนศธลปหนตถกรรมนนกเรรยน

ทสกรายการ

35.  โครงการ โครงการพพฒนานพกเรทยน(กลยสมสาระการเรทยนรผผคณนตศาสตรธ)

1.เพพพอพนฒนาผลสนมฤทธธธทางการเรรยน

รายวธชาคณธตศาสตรตของนนกเรรยนระ

ดนบชนขนม.1-6 ทสกคนใหหสรงขขขนตาม

เกณฑตทรพกนาหนด

2.เพพพอพนฒนาเจตคตธของนนกเรรยนระ

ดนบชนขนม.1-6 ทรพมรตตอรายวธชา

คณธตศาสตรต

3.เพพพอใหหนนกเรรยนรสตนพรพมรโอกาสแสดง

ศนกยภาพทางดหานคณธตศาสตรตโดย

ถตายทอดองคตความรรห ทนกษะ และ 

ประสบการณต สรตนนกเรรยนรสตนนหอง

เพพพอพนฒนาผลสนมฤทธธธทางการเรรยน

รายวธชาคณธตศาสตรตของนนกเรรยนระ

ดนบชนขนม.1–6 ใหหสรงขขขน

1.  กธจกรรม กธจกรรมสอนซตอม

เสรธมนนกเรรยน (เดตกอตอน) ระดนบชนขน

มนธยมศขกษาปปทรพ 1-6

พธจารณาทรพ 

1.1

1. เพพพอปลรกฝฝงเจตคตธทรพดรของนนกเรรยน

ตตอรายวธชาคณธตศาสตรต

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรโอกาสแสดง

ศนกยภาพทางดหานคณธตศาสตรต

นนกเขหารตวมกธจกรรมครบตามจนานวน

ทรพกนาหนด

2.  กธจกรรม คตายสรหางสรรคต “FUN 

MATH CAMP ”

พธจารณาทรพ 

3.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

36.  โครงการ โครงการสสงเสรนมนพกเรทยนสผสความเปปนเลนศสยขศศกษาและพลศศกษา

1. เพพพอเพธพมศนกยภาพดหานกรฬานนกเรรยน

ใหหเปปนตนวแทนจนงหวนด

2. เพพพอสตงเสรธมความสามารถดหานกรฬา

แกตนนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

3. เพพพอเผยแพรตชพพอเสรยงของโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม

4. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความพรหอมในการ

แขตงขนน

- มรนนกกรฬาเปปนตนวแทนจนงหวนด 

จนานวน 380 คน

- นนกกรฬามรความพรหอมในการแขตงขนน 

จนานวน 10 ชนธดกรฬา

1.  กธจกรรม กรฬาชธงชนะเลธศแหตง

จนงหวนดสสโขทนย

พธจารณาทรพ 

3.1

1. เพพพอเพธพมศนกยภาพดหานกรฬานนกเรรยน

ใหหเปปนตนวแทนจนงหวนด

2. เพพพอสตงเสรธมความสามารถดหานกรฬา

แกตนนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

3. เพพพอเผยแพรตชพพอเสรยงของโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม

4. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความพรหอมในการ

แขตงขนน

- มรนนกกรฬาเปปนตนวแทนจนงหวนด 

จนานวน 380 คน

- นนกกรฬามรความพรหอมในการแขตงขนน 

จนานวน 10 ชนธดกรฬา

2.  กธจกรรม การฝฝกซหอมและการ

แขตงขนนฟสตซอล

พธจารณาทรพ 

1.1

1. เพพพอเพธพมศนกยภาพดหานกรฬานนกเรรยน

ใหหเปปนตนวแทนจนงหวนด

2. เพพพอสตงเสรธมความสามารถดหานกรฬา

แกตนนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

3. เพพพอเผยแพรตชพพอเสรยงของโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม

4. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความพรหอมในการ

แขตงขนน

- มรนนกกรฬาเปปนตนวแทนจนงหวนด 

จนานวน 380 คน

- นนกกรฬามรความพรหอมในการแขตงขนน 

จนานวน 10 ชนธดกรฬา

3.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬา

วอลเลยตบอลชายหาด

พธจารณาทรพ 

3.1

1. เพพพอเพธพมศนกยภาพดหานกรฬานนกเรรยน - มรนนกกรฬาเปปนตนวแทนจนงหวนด 4.  กธจกรรม การฝฝกซหอมและแขตง พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ใหหเปปนตนวแทนจนงหวนด

2. เพพพอสตงเสรธมความสามารถดหานกรฬา

แกตนนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

3. เพพพอเผยแพรตชพพอเสรยงของโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม

4. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความพรหอมในการ

แขตงขนน

จนานวน 380 คน

- นนกกรฬามรความพรหอมในการแขตงขนน 

จนานวน 10 ชนธดกรฬา

ขนนคาราเตห-โด 1.1

1 เพพพอเพธพมศนกยภาพดหานกรฬานนกเรรยน

ใหหเปปนตนวแทนจนงหวนด

2 เพพพอสตงเสรธมความสามารถดหานกรฬา

แกตนนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

3 เพพพอเผยแพรตชพพอเสรยงของโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม

4 เพพพอใหหนนกเรรยนมรความพรหอมในการ

แขตงขนน

- มรนนกกรฬาเปปนตนวแทนจนงหวนด 

จนานวน 380 คน

- นนกกรฬามรความพรหอมในการแขตงขนน 

จนานวน 10 ชนธดกรฬา

5.  กธจกรรม งานศธลปหนตถกรรมนนก

เรรยน

พธจารณาทรพ 

3.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

37.  โครงการ โครงการสสงเสรนมนพกเรทยนหผองเรทยนพนเศษวนทยาศาสตรธคณนตศาสตรธ เทคโนโลยท และสนทงแวดลผอม ม 

ปลาย สผสความเปปนเลนศ

1 เพพพอพนฒนานนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษ

วธทยาศาสตรต คณธตศาสตรตและสธพงแวด

ลหอม ใหหมรความเปปนเลธศเฉพาะดหาน

2 เพพพอเตรรยมพรหอมนนกเรรยนในการ

แขตงขนน ฟปสธกสตสนประยสทธต

3 เพพพอเตรรยมพรหอมนนกเรรยนในการ

แขตงขนนโครงงานระดนบสรง

1. นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยา

ศาสตรตคณธตศาสตรตและสธพงแวดลหอม

ทสกคน ไดหพนฒนาความสามมารถ

เฉพาะดหาน และ สอวน. 

2. นนกเรรยนกลสตมเปปาหมาย 5 คนไดห

พนฒนาทนกษะในการแขตงขนนฟปสธกสต

สนประยสทธต 

3. นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยา

ศาสตรตคณธตศาสตรตและสธพงแวดลหอม

ทสกไดหกรนบการพนฒนาทนกษะการทนา

โครงงาน ในระดนบสรง

1.  กธจกรรม สตงเสรธมความถนนด

เฉพาะดหาน เพพพอพรหอมตตอการสอบ 

PAT และ สอวน

พธจารณาทรพ 

1.1

1 เพพพอพนฒนานนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษ

วธทยาศาสตรต คณธตศาสตรตและสธพงแวด

ลหอม ใหหมรความเปปนเลธศเฉพาะดหาน

2 เพพพอเตรรยมพรหอมนนกเรรยนในการ

แขตงขนน ฟปสธกสตสนประยสทธต

3 เพพพอเตรรยมพรหอมนนกเรรยนในการ

แขตงขนนโครงงานระดนบสรง

1. นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยา

ศาสตรตคณธตศาสตรตและสธพงแวดลหอม

ทสกคน ไดหพนฒนาความสามมารถ

เฉพาะดหาน และ สอวน. 

2. นนกเรรยนกลสตมเปปาหมาย 5 คนไดห

พนฒนาทนกษะในการแขตงขนนฟปสธกสต

สนประยสทธต 

3. นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยา

ศาสตรตคณธตศาสตรตและสธพงแวดลหอม

ทสกไดหกรนบการพนฒนาทนกษะการทนา

โครงงาน ในระดนบสรง

2.  กธจกรรม สตงเสรธมความเปปนเลธศ

การทนาโครงงานฟปสธกสตสนประยสทธต

พธจารณาทรพ 

1.1

1 เพพพอพนฒนานนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษ

วธทยาศาสตรต คณธตศาสตรตและสธพงแวด

1. นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยา

ศาสตรตคณธตศาสตรตและสธพงแวดลหอม

3.  กธจกรรม สตงเสรธมความเปปนเลธศ

ดหานการทนาโครงงานระดนบสรง

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ลหอม ใหหมรความเปปนเลธศเฉพาะดหาน

2 เพพพอเตรรยมพรหอมนนกเรรยนในการ

แขตงขนน ฟปสธกสตสนประยสทธต

3 เพพพอเตรรยมพรหอมนนกเรรยนในการ

แขตงขนนโครงงานระดนบสรง

ทสกคน ไดหพนฒนาความสามมารถ

เฉพาะดหาน และ สอวน. 

2. นนกเรรยนกลสตมเปปาหมาย 5 คนไดห

พนฒนาทนกษะในการแขตงขนนฟปสธกสต

สนประยสทธต 

3. นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยา

ศาสตรตคณธตศาสตรตและสธพงแวดลหอม

ทสกไดหกรนบการพนฒนาทนกษะการทนา

โครงงาน ในระดนบสรง

1 เพพพอพนฒนานนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษ

วธทยาศาสตรต คณธตศาสตรตและสธพงแวด

ลหอม ใหหมรความเปปนเลธศเฉพาะดหาน

2 เพพพอเตรรยมพรหอมนนกเรรยนในการ

แขตงขนน ฟปสธกสตสนประยสทธต

3 เพพพอเตรรยมพรหอมนนกเรรยนในการ

แขตงขนนโครงงานระดนบสรง

1. นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยา

ศาสตรตคณธตศาสตรตและสธพงแวดลหอม

ทสกคน ไดหพนฒนาความสามมารถ

เฉพาะดหาน และ สอวน. 

2. นนกเรรยนกลสตมเปปาหมาย 5 คนไดห

พนฒนาทนกษะในการแขตงขนนฟปสธกสต

สนประยสทธต 

3. นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยา

ศาสตรตคณธตศาสตรตและสธพงแวดลหอม

ทสกไดหกรนบการพนฒนาทนกษะการทนา

โครงงาน ในระดนบสรง

4.  กธจกรรม พนฒนาหหองสพบคหน

สนาหรนบหหองเรรยนพธเศษวธทยาศาสตรต

พธจารณาทรพ 

1.2, 3.2

1 เพพพอพนฒนานนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษ

วธทยาศาสตรต คณธตศาสตรตและสธพงแวด

ลหอม ใหหมรความเปปนเลธศเฉพาะดหาน

2 เพพพอเตรรยมพรหอมนนกเรรยนในการ

แขตงขนน ฟปสธกสตสนประยสทธต

3 เพพพอเตรรยมพรหอมนนกเรรยนในการ

1. นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยา

ศาสตรตคณธตศาสตรตและสธพงแวดลหอม

ทสกคน ไดหพนฒนาความสามมารถ

เฉพาะดหาน และ สอวน. 

2. นนกเรรยนกลสตมเปปาหมาย 5 คนไดห

พนฒนาทนกษะในการแขตงขนนฟปสธกสต

5.  กธจกรรม ปรนบสภาพนนกเรรยน

หหองเรรยนพธเศษระดนดบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 4

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

แขตงขนนโครงงานระดนบสรง สนประยสทธต 

3. นนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษวธทยา

ศาสตรตคณธตศาสตรตและสธพงแวดลหอม

ทสกไดหกรนบการพนฒนาทนกษะการทนา

โครงงาน ในระดนบสรง

38.  โครงการ โครงการจผางบยคลากรเพพทอพพฒนากลยสมงานและสสงเสรนมความเปปนเลนศทางวนชาการ สดาหรพบงานหผอง

เรทยนพนเศษวนทยาศาสตรธ คณนตศาสตรธ และสนทงแวดลผอม ม ปลาย

1 เพพพอจหางบสคลากรเพพพอทนาหนหาทรพ 

เตรรยมอสปกรณต และพนฒนาผรหเรรยนตาม

ภาระงาน

มรบสคลากรเพพพอปฏธบนตธหนหาทรพ ตาม

ภาระงานจนานวน  1 คน

1.  กธจกรรม จหางบสคลากรเพพพอทนา

หนหาทรพ เตรรยมอสปกรณต และพนฒนาผรห

เรรยนตามภาระงาน สนาหรนบหหอง

เรรยนพธเศษวธทยาศาสตรต 

คณธตศาสตรต เทคโนโลยร และสธพง

แวดลหอม ม ปลาย

พธจารณาทรพ 

2.3, 2.4

39.  โครงการ โครงการสสงเสรนมการเรทยนรผผ (ฝฝายวนชาการ)

1. เพพพอสรหางความตระหนนกใหหนนกเรรยน

เหตนคสณคตาของการเปปนผรหใหห 

2. เพพพอฝฝกใหหนนกเรรยนมรจธตสาธารณะ 

เหตนครณคตาของตนเอง คสณคตาของผรหอพพน 

และคสณคตาของ สธพงแวดลหอม 

3. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหพนฒนาตนเอง

และสรหางพฤตธกรรมทรพดรในการชตวย

เหลพอสนงคม

- นนกเรรยน ระดนบชนขน ม.1 –ม.6 

- คณะครร จนานวน 150 คน

1.  กธจกรรม จธตอาสาพนฒนาชสมชน พธจารณาทรพ 

1.2, 2.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

40.  โครงการ โครงการพพฒนานพกเรทยนกลยสมสาระสยขศศกษาและพลศศกษา

1 เพพพอทดสอบสมรรถภาพทางรตางกาย

ของนนกเรรยน 

2 เพพพอพนฒนาใหหทสกคนมรสมรรถภาพ

ทางกายทรพผตานตามเกณฑตมาตรฐาน 

3 เพธพมศนกยภาพดหานกรฬานนกเรรยนใหห

เปปนตนวแทนจนงหวนด

4 เพพพอสตงเสรธมการออกกนาลนงกายเพพพอ

ความเปปนเลธศทางการกรฬา

- นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

ไดหรนบการทดสอบสมรรถภาพทาง

รตางกาย 100%   

- นนกเรรยนรหอยละ 80 ใหหความสนใจ

เขหารตวมการแขตงขนนกรฬา

1.  กธจกรรม การทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 100 เปอรต

เซนตต

พธจารณาทรพ 

1.1

1 เพพพอทดสอบสมรรถภาพทางรตางกาย

ของนนกเรรยน 

2 เพพพอพนฒนาใหหทสกคนมรสมรรถภาพ

ทางกายทรพผตานตามเกณฑตมาตรฐาน 

3 เพธพมศนกยภาพดหานกรฬานนกเรรยนใหห

เปปนตนวแทนจนงหวนด

4 เพพพอสตงเสรธมการออกกนาลนงกายเพพพอ

ความเปปนเลธศทางการกรฬา

- นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

ไดหรนบการทดสอบสมรรถภาพทาง

รตางกาย 100%   

- นนกเรรยนรหอยละ 80 ใหหความสนใจ

เขหารตวมการแขตงขนนกรฬา

2.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬา

ระหวตางโรงเรรยนจนงหวนดสสโขทนย

พธจารณาทรพ 

1.1, 3.1

1 เพพพอทดสอบสมรรถภาพทางรตางกาย

ของนนกเรรยน 

2 เพพพอพนฒนาใหหทสกคนมรสมรรถภาพ

ทางกายทรพผตานตามเกณฑตมาตรฐาน 

3 เพธพมศนกยภาพดหานกรฬานนกเรรยนใหห

เปปนตนวแทนจนงหวนด

4 เพพพอสตงเสรธมการออกกนาลนงกายเพพพอ

ความเปปนเลธศทางการกรฬา

- นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

ไดหรนบการทดสอบสมรรถภาพทาง

รตางกาย 100%   

- นนกเรรยนรหอยละ 80 ใหหความสนใจ

เขหารตวมการแขตงขนนกรฬา

3.  กธจกรรม การแขตงขนนกรฬามนธยม

ศขกษาจนงหวนดสสโขทนย

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

41.  โครงการ สสงเสรนมความเปปนเลนศสดาหรพบลผกเสพอ – เนตรนารท

1. เพพพอใหหผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรก

เสพอ – เนตรนารร นนาทนกษะเกรพยวกนบ

ระเบรยบแถวมาปฏธบนตธและไดหบนาเพตญ

ตนเพพพอสาธารณประโยชนต

2. เพพพอพนฒนาลรกเสพอ – เนตรนารร ทนขง

ทางกายสตธปฝญญา จธตใจและศรลธรรม

ใหหเปปนพลเมพองดร มรความรนบผธดชอบ

ชตวยสรหางสรรคตสนงคม มรความสามนคคร 

รรหจนกชตวยเหลพอผรหอพพน และการทนางาน

ระบบหมรต ในการจนดกธจกรรมการสรหาง

คตายพนกแรมลรกเสพอสามนญรสตนใหญต (

งานศธลปหนตถกรรมนนกเรรยน)

3. เพพพอฝฝกใหหลรกเสพอทนางานระบบหมรต

แบตงหนหาทรพความรนบผธดชอบ และนนา

ความรรหทรพไดหรนบมาสรหางและประกอบ

ชธขนงานไดห

4. เพพพอใหหนนกเรรยนรรหจากประสบการณต

ตรงและสามารถนนาความรรหจากแหลตง

เรรยนรรหมาประยสกตตใชหเพพพอใหหเกธด

ประโยชนตและแกหปฝญหาในชรวธตประจนา

วนน

ผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรกเสพอ เนตร

นารร จนานวน 70 คน ไดหมรสตวนรตวมใน

กธจกรรมการแขตงขนนฯ ทนกษะทางลรก

เสพอ มรความรนบผธดชอบชตวยสรหาง

สรรคตสนงคม มรความสามนคคร รรหจนกชตวย

เหลพอผรหอพพน นนาความรรหทรพไดหรนบมาสรหาง

และประกอบชธขนงานไดห และการทนา

งานระบบหมรต เชตน การประกวด

ระเบรยบแถว การจนดการคตายพนกแรม

และการสรหาง

1.  กธจกรรม การประกวดระเบรยบ

แถวลรกเสพอ ปปการศขกษา 2564

พธจารณาทรพ 

1.1

1. เพพพอใหหผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรก

เสพอ – เนตรนารร นนาทนกษะเกรพยวกนบ

ระเบรยบแถวมาปฏธบนตธและไดหบนาเพตญ

ตนเพพพอสาธารณประโยชนต

ผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรกเสพอ เนตร

นารร จนานวน 70 คน ไดหมรสตวนรตวมใน

กธจกรรมการแขตงขนนฯ ทนกษะทางลรก

เสพอ มรความรนบผธดชอบชตวยสรหาง

2.  กธจกรรม การแขตงขนนการจนดการ

คตายพนกแรม ระดนบชนขน ม.1 – 3

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

2. เพพพอพนฒนาลรกเสพอ – เนตรนารร ทนขง

ทางกายสตธปฝญญา จธตใจและศรลธรรม

ใหหเปปนพลเมพองดร มรความรนบผธดชอบ

ชตวยสรหางสรรคตสนงคม มรความสามนคคร 

รรหจนกชตวยเหลพอผรหอพพน และการทนางาน

ระบบหมรต ในการจนดกธจกรรมการสรหาง

คตายพนกแรมลรกเสพอสามนญรสตนใหญต (

งานศธลปหนตถกรรมนนกเรรยน)

3. เพพพอฝฝกใหหลรกเสพอทนางานระบบหมรต

แบตงหนหาทรพความรนบผธดชอบ และนนา

ความรรหทรพไดหรนบมาสรหางและประกอบ

ชธขนงานไดห

4. เพพพอใหหนนกเรรยนรรหจากประสบการณต

ตรงและสามารถนนาความรรหจากแหลตง

เรรยนรรหมาประยสกตตใชหเพพพอใหหเกธด

ประโยชนตและแกหปฝญหาในชรวธตประจนา

วนน

สรรคตสนงคม มรความสามนคคร รรหจนกชตวย

เหลพอผรหอพพน นนาความรรหทรพไดหรนบมาสรหาง

และประกอบชธขนงานไดห และการทนา

งานระบบหมรต เชตน การประกวด

ระเบรยบแถว การจนดการคตายพนกแรม

และการสรหาง

2.1 เพพพอใหหผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรก

เสพอ – เนตรนารร นนาทนกษะเกรพยวกนบ

ระเบรยบแถวมาปฏธบนตธและไดหบนาเพตญ

ตนเพพพอสาธารณประโยชนต

2.2 เพพพอพนฒนาลรกเสพอ – เนตรนารร 

ทนขงทางกายสตธปฝญญา จธตใจและ

ศรลธรรมใหหเปปนพลเมพองดร มรความรนบ

ผธดชอบชตวยสรหางสรรคตสนงคม มรความ

สามนคคร รรหจนกชตวยเหลพอผรหอพพน และการ

ผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรกเสพอ เนตร

นารร จนานวน 70 คน ไดหมรสตวนรตวมใน

กธจกรรมการแขตงขนนฯ ทนกษะทางลรก

เสพอ มรความรนบผธดชอบชตวยสรหาง

สรรคตสนงคม มรความสามนคคร รรหจนกชตวย

เหลพอผรหอพพน นนาความรรหทรพไดหรนบมาสรหาง

และประกอบชธขนงานไดห และการทนา

งานระบบหมรต เชตน การประกวด

ระเบรยบแถว การจนดการคตายพนกแรม

3.  กธจกรรม การแขตงขนนการสรหาง

อสปกรณตเพพพอใหหบรธการ ระดนบชนขน 

ม.4 – 6

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ทนางานระบบหมรต ในการจนดกธจกรรม

การสรหางคตายพนกแรมลรกเสพอสามนญรสตน

ใหญต (งานศธลปหนตถกรรมนนกเรรยน)

2.3 เพพพอฝฝกใหหลรกเสพอทนางานระบบหมรต

แบตงหนหาทรพความรนบผธดชอบ และนนา

ความรรหทรพไดหรนบมาสรหางและประกอบ

ชธขนงานไดห

2.4 เพพพอใหหนนกเรรยนรรหจาก

ประสบการณตตรงและสามารถนนา

ความรรหจากแหลตงเรรยนรรหมาประยสกตตใชห

เพพพอใหหเกธดประโยชนตและแกหปฝญหาใน

ชรวธตประจนาวนน

และการสรหาง

2.1 เพพพอใหหผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรก

เสพอ – เนตรนารร นนาทนกษะเกรพยวกนบ

ระเบรยบแถวมาปฏธบนตธและไดหบนาเพตญ

ตนเพพพอสาธารณประโยชนต

2.2 เพพพอพนฒนาลรกเสพอ – เนตรนารร 

ทนขงทางกายสตธปฝญญา จธตใจและ

ศรลธรรมใหหเปปนพลเมพองดร มรความรนบ

ผธดชอบชตวยสรหางสรรคตสนงคม มรความ

สามนคคร รรหจนกชตวยเหลพอผรหอพพน และการ

ทนางานระบบหมรต ในการจนดกธจกรรม

การสรหางคตายพนกแรมลรกเสพอสามนญรสตน

ใหญต (งานศธลปหนตถกรรมนนกเรรยน)

2.3 เพพพอฝฝกใหหลรกเสพอทนางานระบบหมรต

แบตงหนหาทรพความรนบผธดชอบ และนนา

ผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรกเสพอ เนตร

นารร จนานวน 70 คน ไดหมรสตวนรตวมใน

กธจกรรมการแขตงขนนฯ ทนกษะทางลรก

เสพอ มรความรนบผธดชอบชตวยสรหาง

สรรคตสนงคม มรความสามนคคร รรหจนกชตวย

เหลพอผรหอพพน นนาความรรหทรพไดหรนบมาสรหาง

และประกอบชธขนงานไดห และการทนา

งานระบบหมรต เชตน การประกวด

ระเบรยบแถว การจนดการคตายพนกแรม

และการสรหาง

4.  กธจกรรม การศขกษาดรงานสรต

ความเปปนเลธศ

พธจารณาทรพ 

3.5
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ความรรหทรพไดหรนบมาสรหางและประกอบ

ชธขนงานไดห

2.4 เพพพอใหหนนกเรรยนรรหจาก

ประสบการณตตรงและสามารถนนา

ความรรหจากแหลตงเรรยนรรหมาประยสกตตใชห

เพพพอใหหเกธดประโยชนตและแกหปฝญหาใน

ชรวธตประจนาวนน

42.  โครงการ โครงการศศกษาแหลสงเรทยนรผผนอกสถานททท ระดพดบชพชนมพธยมศศกษาปปททท 5

1. นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพด5  

ไดหทนศนศขกษา แนะแนวทางการศขกษา 

ณ มหาวธทยาลนยนเรศวร

นนกเรรยน ระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 5 

100% ไดหเขหารตวมโครงการศขกษา

แหลตงเรรยนรรหนอกสถานทรพ ระดนดบชนขน

มนธยมศขกษาปปทรพ 5

1.  กธจกรรม ศขกษาดรงานแหลตง

เรรยนรรหนอกสถานทรพ ระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาปปทรพ 5

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

43.  โครงการ วพนสดาคพญและบทบาทหนผาทททสดาหรพบลผกเสพอ – เนตรนารท สามพญรยสนใหญส

1 เพพพอใหหผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรกเสพอ 

– เนตรนารร ตระหนนกและเหตนความ

สนาคนญของสถาบนนชาตธ ศาสนา และ

พระมหากษนตรธยต

2 เพพพอปลรกฝฝงใหหผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ 

ลรกเสพอ เนตรนารร ไดหแสดงความจงรนก

ภนกดรตตอชาตธ ศาสนาและพระมหา

กษนตรธยต ดนารงไวหซขพงประเพณรทรพดรงาม  

รนกความเปปนไทย

ผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรกเสพอ เนตร

นารร โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม ไดหเขหา

รตวมกธจกรรมวนนสนาคนญตตาง ๆ ทาง

สถาบนนชาตธ ศาสนาและพระมหา

กษนตรธยต 100 เปอรตเซตนตต

1.  กธจกรรม วนนคลหายวนนสถาปนา

คณะลรกเสพอแหตงชาตธ 1 ก.ค. 2564

พธจารณาทรพ 

1.2

1 เพพพอใหหผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรกเสพอ 

– เนตรนารร ตระหนนกและเหตนความ

สนาคนญของสถาบนนชาตธ ศาสนา และ

พระมหากษนตรธยต

2 เพพพอปลรกฝฝงใหหผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ 

ลรกเสพอ เนตรนารร ไดหแสดงความจงรนก

ภนกดรตตอชาตธ ศาสนาและพระมหา

กษนตรธยต ดนารงไวหซขพงประเพณรทรพดรงาม  

รนกความเปปนไทย

ผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรกเสพอ เนตร

นารร โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม ไดหเขหา

รตวมกธจกรรมวนนสนาคนญตตาง ๆ ทาง

สถาบนนชาตธ ศาสนาและพระมหา

กษนตรธยต 100 เปอรตเซตนตต

2.  กธจกรรม วนนวชธราวสธลนาลขก 25 

พ.ย. 2564

พธจารณาทรพ 

1.2

1 เพพพอใหหผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรกเสพอ 

– เนตรนารร ตระหนนกและเหตนความ

สนาคนญของสถาบนนชาตธ ศาสนา และ

พระมหากษนตรธยต

2 เพพพอปลรกฝฝงใหหผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ 

ลรกเสพอ เนตรนารร ไดหแสดงความจงรนก

ภนกดรตตอชาตธ ศาสนาและพระมหา

ผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรกเสพอ เนตร

นารร โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม ไดหเขหา

รตวมกธจกรรมวนนสนาคนญตตาง ๆ ทาง

สถาบนนชาตธ ศาสนาและพระมหา

กษนตรธยต 100 เปอรตเซตนตต

3.  กธจกรรม วนนสนาคนญทางสถาบนน

ชาตธ ศาสนาและพระมหากษนตรธยต

พธจารณาทรพ 

1.2

15:4006/11/2021

หนนา  85 / 157ระบบตตดตามแผนปฏตบบตตการและงบประมาณ



รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

กษนตรธยต ดนารงไวหซขพงประเพณรทรพดรงาม  

รนกความเปปนไทย
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

44.  โครงการ สสงเสรนมแกผปปญหาและพพฒนาการเรทยนรผผลผกเสพอ เนตรนารท

1 เพพพอใหห ลรกเสพอ เนตรนารร ไดหเรรยน

วธชาลรกเสพอ เนตรนารร ครบตาม

กระบวนการของหลนกสรตร

2 เพพพอใหห ลรกเสพอ เนตรนารร มรระเบรยบ

วธนนย เกธดความรนกความสามนคครในหมรต

คณะ

3 เพพพอใหห ลรกเสพอ เนตรนารร ไดหบนาเพตญ

ตนใหหเปปนประโยชนตและชตวยเหลพอผรห

อพพน

ผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรกเสพอ เนตร

นารร โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม รหอย

ละ 100 ไดหเขหารตวมกธจกรรมการอยรต

คตายพนกแรมและสอบเครพพองหมาย

วธชาพธเศษลรกเสพอหรพอการอบรมหลนก

สรตรผรหนนาอพพนๆ

1.  กธจกรรม การอยรตคตายพนกแรม

และสอบเครพพองหมายวธชาพธเศษลรก

เสพอสามนญรสตนใหญต ม.1-3

พธจารณาทรพ 

1.1

1 เพพพอใหห ลรกเสพอ เนตรนารร ไดหเรรยน

วธชาลรกเสพอ เนตรนารร ครบตาม

กระบวนการของหลนกสรตร

2 เพพพอใหห ลรกเสพอ เนตรนารร มรระเบรยบ

วธนนย เกธดความรนกความสามนคครในหมรต

คณะ

3 เพพพอใหห ลรกเสพอ เนตรนารร ไดหบนาเพตญ

ตนใหหเปปนประโยชนตและชตวยเหลพอผรห

อพพน

ผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรกเสพอ เนตร

นารร โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม รหอย

ละ 100 ไดหเขหารตวมกธจกรรมการอยรต

คตายพนกแรมและสอบเครพพองหมาย

วธชาพธเศษลรกเสพอหรพอการอบรมหลนก

สรตรผรหนนาอพพนๆ

2.  กธจกรรม การมอบเครพพองหมาย

วธชาพธเศษลรกเสพอ เครพพองหมายพธเศษ

และใบรนบรองการจบหลนกสรตร

พธจารณาทรพ 

1.2

1 เพพพอใหห ลรกเสพอ เนตรนารร ไดหเรรยน

วธชาลรกเสพอ เนตรนารร ครบตาม

กระบวนการของหลนกสรตร

2 เพพพอใหห ลรกเสพอ เนตรนารร มรระเบรยบ

วธนนย เกธดความรนกความสามนคครในหมรต

คณะ

3 เพพพอใหห ลรกเสพอ เนตรนารร ไดหบนาเพตญ

ผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรกเสพอ เนตร

นารร โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม รหอย

ละ 100 ไดหเขหารตวมกธจกรรมการอยรต

คตายพนกแรมและสอบเครพพองหมาย

วธชาพธเศษลรกเสพอหรพอการอบรมหลนก

สรตรผรหนนาอพพนๆ

3.  กธจกรรม การอบรมนายหมรตลรก

เสพอสามนญรสตนใหญต

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ตนใหหเปปนประโยชนตและชตวยเหลพอผรห

อพพน

1 เพพพอใหห ลรกเสพอ เนตรนารร ไดหเรรยน

วธชาลรกเสพอ เนตรนารร ครบตาม

กระบวนการของหลนกสรตร

2 เพพพอใหห ลรกเสพอ เนตรนารร มรระเบรยบ

วธนนย เกธดความรนกความสามนคครในหมรต

คณะ

3 เพพพอใหห ลรกเสพอ เนตรนารร ไดหบนาเพตญ

ตนใหหเปปนประโยชนตและชตวยเหลพอผรห

อพพน

ผรหบนงคนบบนญชาลรกเสพอ ลรกเสพอ เนตร

นารร โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม รหอย

ละ 100 ไดหเขหารตวมกธจกรรมการอยรต

คตายพนกแรมและสอบเครพพองหมาย

วธชาพธเศษลรกเสพอหรพอการอบรมหลนก

สรตรผรหนนาอพพนๆ

4.  กธจกรรม พนฒนาอสปกรณตและ

แหลตงเรรยนรรห

พธจารณาทรพ 

1.2

45.  โครงการ ลผกเสพอตผานภพยยาเสพตนด

1.เพพพอใหหลรกเสพอผรหเขหารนบการฝฝกอบรม

มรความรรห  ความเขหาใจ  ถขงภนยอนนตราย  

และความเสรพยงตตอยาเสพตธด

2.เพพพอสรหางตระหนนกใหหผรหเขหารนบการฝฝก

อบรมเกรพยวกนบพธษภนย และบทลงโทษ  

ของผรหทรพเกรพยวขหองกนบยาเสพตธด

3.เพพพอใหหผรหเขหารนบการฝฝกอบรมมรทนกษะ

ชรวธตของลรกเสพอในการปปองกนนตนเอง

ใหหหตางไกลจากยาเสพตธด

4.เพพพอจะฝฝกหนดเยาวชนเปปนผรหประพฤตธ 

และเปปนพลเมพองดรของชาตธบหานเมพอง

ในอนาคต

แกนนนาลรกเสพอ- เนตรนารร จนานวน 

50 คน มรความรรห ความเขหาใจถขงภนย

อนนตราย  และความเสรพยงตตอยาเสพ

ตธด

1.  กธจกรรม การอบรมลรกเสพอตหาน

ภนยยาเสพตธด

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

46.  โครงการ โครงการพพฒนาฝฝายวนชาการ(ม.6)

1. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบโอกาสในการ

พนฒนาเตตมตามศนกยภาพ

2. เพพพอใหหนนกเรรยนแสวงหาความรรหดหวย

ตนเองจากแหลตงเรรยนรรห และสพพอตตาง ๆ 

รอบตนว

3. เพพพอใหหนนกเรรยนเรรยนรรหรตวมกนนเปปน

กลสตมแลกเปลรพยนความคธดเหตนเพพพอการ

เรรยนรรหระหวตางกนน

4. เพพพอกระตสหนและสรหางแรงบนนดาลใจ

ใหหนนกเรรยนเกธดความมสตงมนพน ในการ

ศขกษาตตอระดนบอสดมศขกษาตาม

ศนกยภาพของตนเอง

 5. เพพพอใหหนนกเรรยนเกธดความรนก 

ภาคภรมธใจ มรความผรกพนนกนบครร-

อาจารยต และสถานศขกษา 

6. เพพพอสรหางขวนญและกนาลนงใจใหหกนบ

นนกเรรยนในระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 6 

ทรพจะสนาเรตจการศขกษาในปปการศขกษา 

2564

7. เพพพอสรหางความรนก ความผรกพนน

ระหวตางพรพ-นหองรตวมสถาบนนเดรยวกนน  

8. เพพพอรนกษาประเพณรอนนดรงามใหหคง

อยรตสพบตตอไป

9. เพพพอพนฒนาศนกยภาพการบรธหาร

จนดการภายในองคตกร และการพนฒนา

1. นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

6 ทรพศขกษาในปปการศขกษา 2564 รหอย

ละ 100 

ไดหทนศนศขกษาเรรยนรรห กธจกรรมสตง

เสรธมทนกษะทางวธชาการแบบองคต

รวม “ทนศนศขกษา หาความรรห 

สรต โลกกวหาง”

2. นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

6 โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม ทรพสนาเรตจ

การศขกษา ในปปการศขกษา 2564 ทสก

คนไดหเขหารตวมกธจกรรมวนนเกรยรตธยศ

1.  กธจกรรม สตงเสรธมทนกษะทาง

วธชาการแบบองคตรวม “ทนศนศขกษา 

หาความรรห สรต โลกกวหาง”

พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

คสณภาพการจนดการศขกษาในโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม

1. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบโอกาสในการ

พนฒนาเตตมตามศนกยภาพ

2. เพพพอใหหนนกเรรยนแสวงหาความรรหดหวย

ตนเองจากแหลตงเรรยนรรห และสพพอตตาง ๆ 

รอบตนว

3. เพพพอใหหนนกเรรยนเรรยนรรหรตวมกนนเปปน

กลสตมแลกเปลรพยนความคธดเหตนเพพพอการ

เรรยนรรหระหวตางกนน

4. เพพพอกระตสหนและสรหางแรงบนนดาลใจ

ใหหนนกเรรยนเกธดความมสตงมนพน ในการ

ศขกษาตตอระดนบอสดมศขกษาตาม

ศนกยภาพของตนเอง

5. เพพพอใหหนนกเรรยนเกธดความรนก 

ภาคภรมธใจ มรความผรกพนนกนบครร-

อาจารยต และสถานศขกษา 

6. เพพพอสรหางขวนญและกนาลนงใจใหหกนบ

นนกเรรยนในระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 6 

ทรพจะสนาเรตจการศขกษาในปปการศขกษา 

2564

7. เพพพอสรหางความรนก ความผรกพนน

ระหวตางพรพ-นหองรตวมสถาบนนเดรยวกนน  

8. เพพพอรนกษาประเพณรอนนดรงามใหหคง

อยรตสพบตตอไป

9. เพพพอพนฒนาศนกยภาพการบรธหาร

1. นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

6 ทรพศขกษาในปปการศขกษา 2564 รหอย

ละ 100 

ไดหทนศนศขกษาเรรยนรรห กธจกรรมสตง

เสรธมทนกษะทางวธชาการแบบองคต

รวม “ทนศนศขกษา หาความรรห 

สรต โลกกวหาง”

2. นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

6 โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม ทรพสนาเรตจ

การศขกษา ในปปการศขกษา 2564 ทสก

คนไดหเขหารตวมกธจกรรมวนนเกรยรตธยศ

2.  กธจกรรม กธจกรรมวนนเกรยรตธยศ 

(ชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 6)

พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

จนดการภายในองคตกร และการพนฒนา

คสณภาพการจนดการศขกษาในโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

47.  โครงการ พพฒนาการเรทยนรผผกลยสมสาระการเรทยนรผผศนลปะ

1. เพพพอใหหบสคลากรทสกระดนบไดหนนา

ความรรหจากการศขกษาดรงานมาปรนบ

เปลรพยนพฤตธกรรมในการทนางานพนฒนา

ระบบและกลไกการประกนนคสณภาพ

ภายใน

2. เพพพอพนฒนาสถานศขกษาใหหเปปน

องคตการแหตงการเรรยนรรหในอนาคต

3. เพพพอใหหเกธดการแลกเปลรพยนเรรยนรรห

ทนขงภายในและภายนอกสถานศขกษา

บสคลากรในกลสตมสาระการเรรยนรรห

ศธลปะ 9 ทตานไดหรนบการพนฒนา

1.  กธจกรรม ศขกษาดรงานเพพพอเพธพม

ศนกยภาพบสคลากร

พธจารณาทรพ 

3.5

1. เพพพอใหหบสคลากรทสกระดนบไดหนนา

ความรรหจากการศขกษาดรงานมาปรนบ

เปลรพยนพฤตธกรรมในการทนางานพนฒนา

ระบบและกลไกการประกนนคสณภาพ

ภายใน

2. เพพพอพนฒนาสถานศขกษาใหหเปปน

องคตการแหตงการเรรยนรรหในอนาคต

3. เพพพอใหหเกธดการแลกเปลรพยนเรรยนรรห

ทนขงภายในและภายนอกสถานศขกษา

บสคลากรในกลสตมสาระการเรรยนรรห

ศธลปะ 9 ทตานไดหรนบการพนฒนา

2.  กธจกรรม จนดซพขอคอมพธวเตอรต

โนตตบสตคและเครพพองปรธขนเตอรต

พธจารณาทรพ 

2.6

1. เพพพอใหหบสคลากรทสกระดนบไดหนนา

ความรรหจากการศขกษาดรงานมาปรนบ

เปลรพยนพฤตธกรรมในการทนางานพนฒนา

ระบบและกลไกการประกนนคสณภาพ

ภายใน

2. เพพพอพนฒนาสถานศขกษาใหหเปปน

องคตการแหตงการเรรยนรรหในอนาคต

บสคลากรในกลสตมสาระการเรรยนรรห

ศธลปะ 9 ทตานไดหรนบการพนฒนา

3.  กธจกรรม ปรนบปรสงพนฒนาหหอง

เรรยน

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 1. พพฒนาคยณภาพผผผเรทยนตามมาตรฐานสากล เปปนผผผมทคยณธรรม จรนยธรรม ตามคยณลพกษณะอพนพศงประสงคธ

และดดารงชทวนตตามหลพกปรพชญาของเศรษฐกนจพอเพทยง

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

3. เพพพอใหหเกธดการแลกเปลรพยนเรรยนรรห

ทนขงภายในและภายนอกสถานศขกษา

48.  โครงการ สสงเสรนมโอลนมปปกวนชาการ สอวน. คสาย1 วนชาเคมท โรงเรทยนสยโขทพยวนทยาคม

1. เพพพอสตงเสรธมใหหนนกเรรยนในระดนบ

มนธยมศขกษาตอนปลายทนพวประเทศทรพมร

ความสามารถทางวธทยาศาสตรตและ

คณธตศาสตรตมรโอกาส ไดหรนบการพนฒนา

ศนกยภาพทางดหานคณธตศาสตรต 

คอมพธวเตอรต เคมร ชรววธทยา และ

ฟปสธกสต ตามความถนนดทนขงในดหาน

ทฤษฎรและทนกษะดหานปฏธบนตธใหห

สามารถวธเคราะหตและสนงเคราะหต

ปฝญหาทรพซนบซหอนไดห และมรความพรหอม

ทรพจะเขหารนบการคนดเลพอกไปแขตงขนน

โอลธมปปกวธชาการระหวตางประเทศ

2. เพพพอพนฒนาการศขกษาดหานวธทยา

ศาสตรต คณธตศาสตรต และ

คอมพธวเตอรตระดนบโรงเรรยน

ใหหเทรยบเทตามาตรฐานสากล

นนกเรรยนในระดนบมนธยมศขกษาตอน

ปลายทนพวประเทศทรพมรความสามารถ

ทางวธทยาศาสตรตและคณธตศาสตรต 

คธดเปปนรหอยละ 80 มรโอกาส ไดหรนบ

การพนฒนาศนกยภาพทางดหานเคมร ทนขง

ในดหานทฤษฎรและทนกษะดหานปฏธบนตธ

ใหหสามารถวธเคราะหตและสนงเคราะหต

ปฝญหาทรพซนบซหอนไดห และมรความ

พรหอมทรพจะเขหารนบการคนดเลพอกไปแขตง

ขนนโอลธมปปกวธชาการระหวตางประเทศ

1.  กธจกรรม สตงเสรธมโอลธมปปก

วธชาการ สอวน. คตาย1 วธชาเคมร 

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

1.  โครงการ การพพฒนาการเรทยนรผผกลยสมสาระการเรทยนรผผภาษาตสางประเทศ

1. เพพพอใหหบสคลากรในกลสตมสาระฯของ

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมไดหแลก

เปลรพยนเรรยนรรหประสบการณตกนบ

บสคลากรในสถานศขกษาอพพน

2. เพพพอใหหบสคลากรในกลสตมสาระฯไดหนนา

ความรรหทรพไดหศขกษาอบรมมาพนฒนาใน

ดหานการผลธตนวนตกรรม เทคนธคการ

สอน การทนางาน เพพพอมาปรนบใชหในการ

เรรยนการสอน

3. เพพพอใหหบสคลากรในกลสตมสาระฯมร

ความกระตพอรพอรหนในการทนางานมาก

ขขขน

บสคลากรในกลสตมสาระฯคธดเปปนรหอย

ละ 100 ไดหรนบการพนฒนาศนกยภาพ

ในดหานการผลธตนวนตกรรม เทคนธค

การสอน การทนางาน อยตางมร

ประสธทธธภาพ

1.  กธจกรรม พนฒนาบสคลากรกลสตม

สาระภาษาตตางประเทศ

พธจารณาทรพ 

2.4
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

2.  โครงการ โครงการกลยสมงานนโยบายและแผน

1. เพพพอสรหางและพนฒนาระบบขหอมรล

สารสนเทศของโรงเรรยนใหหสมบรรณต

และเปปนปฝจจสบนน

2. เพพพอรวบรวมขหอมรลสารสนเทศพพขน

ฐานและจนาเปปนในการวธเคราะหตหา

ประสธทธธภาพของสถานศขกษา  

3. เพพพอเปปนแหลตงใหหบรธการและเผย

แพรตขหอมรลสารสนเทศแกตบสคลากรและ

ผรหสนใจ

4. เพพพอจนดทนาแผนงบประมาณและคนา

ขอตนขงงบประมาณคตาทรพดธนและสธพงกตอ

สรหาง ดหาน อาคารเรรยน อาคาร

ประกอบ สธพงกตอสรหางอพพน ตามความจนา

เปปนและขาดแคลนของโรงเรรยน เพพพอ

เสนอตตอเลขาธธการสนานนกงานคณะ

กรรมการการศขกษาขนขนพพขนฐาน

5. เพพพอจนดทนาโครงการ แผนงบ

ประมาณ ของบประมาณสนนบสนสน 

ดหานอาคารเรรยน อาคารประกอบ สธพง

กตอสรหางอพพนๆ ตามความจนาเปปนและ

ขาดแคลนของโรงเรรยน จากหนตวย

งานอพพน

- โรงเรรยนมรระบบขหอมรลสารสนเทศ

ของโรงเรรยนสมบรรณต และเปปน

ปฝจจสบนน

ขขขนรหอยละ 80

- จนดทนาแผนงบประมาณและคนาขอ

ตนขงงบประมาณคตาทรพดธนและสธพงกตอ

สรหางดหานอาคารเรรยน อาคาร

ประกอบ สธพงกตอสรหางอพพนตามความจนา

เปปนและขาดแคลนของโรงเรรยน เพพพอ

เสนอตตอเลขาธธการสนานนกงานคณะ

กรรมการการศขกษาขนขนพพขนฐาน

-  จนดทนาโครงการ แผนงบประมาณ 

ของบประมาณสนนบสนสน ดหาน

อาคารเรรยน อาคารประกอบ สธพงกตอ

สรหาง อพพน ๆ ตามความจนาเปปนและ

ขาดแคลนของโรงเรรยนจากหนตวย

งานอพพนๆ

1.  กธจกรรม พนฒนาระบบ

สารสนเทศโรงเรรยน

พธจารณาทรพ 

2.6

1. เพพพอสรหางและพนฒนาระบบขหอมรล

สารสนเทศของโรงเรรยนใหหสมบรรณต

และเปปนปฝจจสบนน

2. เพพพอรวบรวมขหอมรลสารสนเทศพพขน

- โรงเรรยนมรระบบขหอมรลสารสนเทศ

ของโรงเรรยนสมบรรณต และเปปน

ปฝจจสบนน

ขขขนรหอยละ 80

2.  กธจกรรม แผนงานภายนอก พธจารณาทรพ 

2.5
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ฐานและจนาเปปนในการวธเคราะหตหา

ประสธทธธภาพของสถานศขกษา  

3. เพพพอเปปนแหลตงใหหบรธการและเผย

แพรตขหอมรลสารสนเทศแกตบสคลากรและ

ผรหสนใจ

4. เพพพอจนดทนาแผนงบประมาณและคนา

ขอตนขงงบประมาณคตาทรพดธนและสธพงกตอ

สรหาง ดหาน อาคารเรรยน อาคาร

ประกอบ สธพงกตอสรหางอพพน ตามความจนา

เปปนและขาดแคลนของโรงเรรยน เพพพอ

เสนอตตอเลขาธธการสนานนกงานคณะ

กรรมการการศขกษาขนขนพพขนฐาน

5. เพพพอจนดทนาโครงการ แผนงบ

ประมาณ ของบประมาณสนนบสนสน 

ดหานอาคารเรรยน อาคารประกอบ สธพง

กตอสรหางอพพนๆ ตามความจนาเปปนและ

ขาดแคลนของโรงเรรยน จากหนตวย

งานอพพน

- จนดทนาแผนงบประมาณและคนาขอ

ตนขงงบประมาณคตาทรพดธนและสธพงกตอ

สรหางดหานอาคารเรรยน อาคาร

ประกอบ สธพงกตอสรหางอพพนตามความจนา

เปปนและขาดแคลนของโรงเรรยน เพพพอ

เสนอตตอเลขาธธการสนานนกงานคณะ

กรรมการการศขกษาขนขนพพขนฐาน

-  จนดทนาโครงการ แผนงบประมาณ 

ของบประมาณสนนบสนสน ดหาน

อาคารเรรยน อาคารประกอบ สธพงกตอ

สรหาง อพพน ๆ ตามความจนาเปปนและ

ขาดแคลนของโรงเรรยนจากหนตวย

งานอพพนๆ
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

3.  โครงการ สสงเสรนมการแลกเปลททยนเรทยนรผผของขผาราชการครผและบยคลากรทางการศศกษา

1. เพพพอเพธพมพรนความรรหความสามารถ 

ทนกษะ เจตคตธ และวธธรการทนางานของ

บสคลากรทางการศขกษาใหหเปปนแนว

ทางเดรยวกนน 

2. เพพพอเปปดโอกาสใหหขหาราชการครร 

และบสคลากรทางการศขกษาไดหแสดง

ความคธดเหตนและแลกเปลรพยนเรรยนรรหซขพง

กนนและกนนไดหอยตางเตตมทรพ

3. เพพพอเสรธมสรหางความเขหาใจอนนดร

ระหวตางผรหบรธหารสถานศขกษา และขหา

ราชการครรและบสคลากรทางการ

ศขกษาไดหเปปนอยตางดร

ขหาราชการครรและบสคลากรทางการ

ศขกษาและผรหเกรพยวขหอง จนานวน 220 

คน ไดหเขหารตวมประชสม

1.  กธจกรรม ประชสมขหาราชการครร

และบสคลากรทางการศขกษาราย

เดพอน

พธจารณาทรพ 

2.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

4.  โครงการ หลพกการพพฒนาศพกยภาพของบยคลากรทางการศศกษา

1. เพพพอเปปนการสตงเสรธมและพนฒนา

บสคลากร สามารถนนาความรรหทรพไดหจาก

การประชสม อบรม สนมมนา ศขกษาดร

งาน  มาใชหพนฒนากระบวนการจนดการ

เรรยนรรหเพพพอพนฒนานนกเรรยนตตอไป 

2. เพพพอใหหบสคลากรทราบแนวทางการ

ปฏธบนตธงาน พรหอมทนขงไดหรนบการพนฒนา

และเพธพมพรนประสบการณต และเพพพอใหห

เกธดความกหาวหนหาในวธชาชรพ

3. เพพพอสรหางขวนญกนาลนงใจ ความ

สามนคคร และความสนมพนนธตอนนดรตตอกนน

ของบสคลากร

4. เพพพอใหหการดนาเนธนงานมร

ประสธทธธภาพและเกธดประสธทธธผล 

เปปนประโยชนตสรงสสดตตอทางราชการ

1. ครรและบสคลากรทางการศขกษา

ของโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสกคน

ไดหรนบการพนฒนาและเพธพมพรน

ประสบการณตอยตางนหอยภาคเรรยนละ 

1 ครนขง

2. ครรและบสคลากรทราบแนวทาง

การปฏธบนตธงาน พรหอมทนขงไดหรนบการ

พนฒนาและเพธพมพรนประสบการณต 

และเพพพอใหหเกธดความกหาวหนหาใน

วธชาชรพ

1.  กธจกรรม การเดธนทางไป

ราชการในการประชสม  อบรม  

สนมมนา ศขกษาดรงาน

พธจารณาทรพ 

2.4

1. เพพพอเปปนการสตงเสรธมและพนฒนา

บสคลากร สามารถนนาความรรหทรพไดหจาก

การประชสม อบรม สนมมนา ศขกษาดร

งาน  มาใชหพนฒนากระบวนการจนดการ

เรรยนรรหเพพพอพนฒนานนกเรรยนตตอไป 

2. เพพพอใหหบสคลากรทราบแนวทางการ

ปฏธบนตธงาน พรหอมทนขงไดหรนบการพนฒนา

และเพธพมพรนประสบการณต และเพพพอใหห

เกธดความกหาวหนหาในวธชาชรพ

3. เพพพอสรหางขวนญกนาลนงใจ ความ

สามนคคร และความสนมพนนธตอนนดรตตอกนน

1. ครรและบสคลากรทางการศขกษา

ของโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสกคน

ไดหรนบการพนฒนาและเพธพมพรน

ประสบการณตอยตางนหอยภาคเรรยนละ 

1 ครนขง

2. ครรและบสคลากรทราบแนวทาง

การปฏธบนตธงาน พรหอมทนขงไดหรนบการ

พนฒนาและเพธพมพรนประสบการณต 

และเพพพอใหหเกธดความกหาวหนหาใน

วธชาชรพ

2.  กธจกรรม กธจกรรมการพนฒนา

องคตกร (Organization 

Development : OD)

พธจารณาทรพ 

2.4
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ของบสคลากร

4. เพพพอใหหการดนาเนธนงานมร

ประสธทธธภาพและเกธดประสธทธธผล 

เปปนประโยชนตสรงสสดตตอทางราชการ

1. เพพพอเปปนการสตงเสรธมและพนฒนา

บสคลากร สามารถนนาความรรหทรพไดหจาก

การประชสม อบรม สนมมนา ศขกษาดร

งาน  มาใชหพนฒนากระบวนการจนดการ

เรรยนรรหเพพพอพนฒนานนกเรรยนตตอไป 

2. เพพพอใหหบสคลากรทราบแนวทางการ

ปฏธบนตธงาน พรหอมทนขงไดหรนบการพนฒนา

และเพธพมพรนประสบการณต และเพพพอใหห

เกธดความกหาวหนหาในวธชาชรพ

3. เพพพอสรหางขวนญกนาลนงใจ ความ

สามนคคร และความสนมพนนธตอนนดรตตอกนน

ของบสคลากร

4. เพพพอใหหการดนาเนธนงานมร

ประสธทธธภาพและเกธดประสธทธธผล 

เปปนประโยชนตสรงสสดตตอทางราชการ

1.ผรหบรธหาร ครรและบสคลากรทางการ

ศขกษาของโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

ทสกคนไดหรนบการพนฒนาและเพธพมพรน

ประสบการณตอยตางนหอยภาคเรรยนละ 

1 ครนขง

2.ผรหบรธหาร ครรและบสคลากรทราบ

แนวทางการปฏธบนตธงาน พรหอมทนขงไดห

รนบการพนฒนาและเพธพมพรน

ประสบการณต และเพพพอใหหเกธดความ

กหาวหนหาในวธชาชรพ

3.  กธจกรรม การเดธนทางไป

ราชการในการประชสม อบรม 

สนมมนา ศขกษาดรงานของผรหบรธหาร

พธจารณาทรพ 

2.4

1. เพพพอเปปนการสตงเสรธมและพนฒนา

บสคลากร สามารถนนาความรรหทรพไดหจาก

การประชสม อบรม สนมมนา ศขกษาดร

งาน  มาใชหพนฒนากระบวนการจนดการ

เรรยนรรหเพพพอพนฒนานนกเรรยนตตอไป 

2. เพพพอใหหบสคลากรทราบแนวทางการ

ปฏธบนตธงาน พรหอมทนขงไดหรนบการพนฒนา

และเพธพมพรนประสบการณต และเพพพอใหห

1. ผรหบรธหาร ครรและบสคลากรทางการ

ศขกษาของโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

ทสกคนไดหรนบการพนฒนาและเพธพมพรน

ประสบการณตอยตางนหอยภาคเรรยนละ 

1 ครนขง

2. ผรหบรธหาร ครรและบสคลากรทราบ

แนวทางการปฏธบนตธงาน พรหอมทนขงไดห

รนบการพนฒนาและเพธพมพรน

4.  กธจกรรม สตงเสรธมพนฒนาครรใหมต พธจารณาทรพ 

2.4
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

เกธดความกหาวหนหาในวธชาชรพ

3. เพพพอสรหางขวนญกนาลนงใจ ความ

สามนคคร และความสนมพนนธตอนนดรตตอกนน

ของบสคลากร

4. เพพพอใหหการดนาเนธนงานมร

ประสธทธธภาพและเกธดประสธทธธผล 

เปปนประโยชนตสรงสสดตตอทางราชการ

ประสบการณต และเพพพอใหหเกธดความ

กหาวหนหาในวธชาชรพ

5.  โครงการ หลพกทพศนศศกษาและศศกษาแหลสงเรทยนรผผ

1. เพพพอใหหครรและบสคลากรทางการ

ศขกษาไดหรนบการพนฒนาตนเอง  ศขกษา

แหลตงเรรยนรรหและเปปดโลกทนศนตของตน

เอง

2.เพพพอใหหครรและบสคลากรทางการ

ศขกษามรขวนญและกนาลนงใจในการปฏธบนตธ

งาน

ครรและบสคลากรทางการศขกษาของ

โรงเรรยนทสกคนไดหรนบการจนดกธจกรรม

ทนศนศขกษาและศขกษาแหลตงเรรยนรรห  

เพพพอเสรธมสรหางขวนญและกนาลนงใจ

อยตางนหอยปปละ 1 ครนขง

1.  กธจกรรม การเดธนทางไป

ทนศนศขกษาและศขกษาแหลตงเรรยนรรห

พธจารณาทรพ 

2.4
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

6.  โครงการ โครงการ การพพฒนาการเรทยนรผผกลยสมสาระการเรทยนรผผ

1.  เพพพอใหหครรกลสตมสาระภาษาไทย

พนฒนาตนเองจากการศขกษาอบรม

และนนามาใชหประโยชนตในการจนดการ

เรรยนการสอน

ครรกลสตมสาระการเรรยนรรหภาษาไทย 

จนานวน 14 คน อบรมพนฒนาความรรห

1.  กธจกรรม กธจกรรมอบรม พนฒนา

บสคลากร

พธจารณาทรพ 

2.2

เพพพอใหหครรในกลสตมสาระการเรรยนรรห

ภาษาไทยมรวนสดส-ครสภนณฑตเพรยงพอใน

การจนดการเรรยนการสอน

ครรในกลสตมสาระการเรรยนรรหภาษาไทย

จนานวน 13 คน มรวนสดส-ครสภนณฑตเพรยง

พอในการจนดการเรรยนการสอน

2.  กธจกรรม กธจกรรมพนฒนาการ

เรรยนการสอนจนดหาวนสดส ครสภนณฑต   

(สนาหรนบการเรรยนการสอน)

พธจารณาทรพ 

2.2

เพพพอพนฒนาระบบการนธเทศ การ

ตธดตามตรวจสอบ ประเมธนใหหครรไดหจนด

หลนกสรตร  กระบวนการเรรยนรรห  และ

กธจกรรมพนฒนาคสณภาพผรหเรรยนอยตาง

รอบดหาน

ครรกลสตมสาระการเรรยนรรหภาษาไทยทสก

คนรนบการนธเทศภายในจากหนวหนหา

กลสตมสาระการเรรยนรรห

3.  กธจกรรม การนธเทศภายในกลสตม

สาระฯภาษาไทย

พธจารณาทรพ 

2.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

7.  โครงการ พพฒนาการเรทยนรผผหผองเรทยนพนเศษโดยใชผภาษาอพงกฤษเปปนสพทอ (English Program)

1 เพพพอใหหครรผรหรนบผธดชอบหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ 

(English Program) ไดหรนบการสตง

เสรธมและพนฒนาตนเองใหหมร ความ

เชรพยวชาญทางวธชาชรพสามารถนนาความ

รรหทรพไดหไปปรนบใชหในการบรธหารจนดการ

หลนกสรตร EP/MEP

2 เพพพอใหหครรผรหรนบผธดชอบหหองเรรยน

พธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ ไดห

นนาความรรหและทนกษะทรพไดหไป 

พนฒนาการบรธหารจนดการหลนกสรตร 

EP/MEP ใหหสอดคลหองกนบนโยบาย

และจสดเนหนของกระทรวงศขกษาธธการ 

3 เพพพอพนฒนาทนกษะภาษาอนงกฤษ ใหห

กนบนนกเรรยนในหหองเรรยนพธเศษโดยใชห

ภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ (English 

Program) ในระดนบสากล 

4 เพพพอสตงเสรธมการพนฒนาคสณภาพการ

ศขกษาของโรงเรรยนใหหเตตมตาม

ศนกยภาพ

1 บสคลากรทางการศขกษาในหหอง

เรรยนพธเศษโดยใชหภาษาอนงกฤษเปปน

สพพอ   (English Program) ทสกคน 

สามารถจนดการเรรยนการสอนโดยใชห

ภาษาอนงกฤษใหหมรมาตรฐานเทรยบเทตา

สากล

2 นนกเรรยนในหหองเรรยนพธเศษโดยใชห

ภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ (English 

Program) ทสกคน ไดหรนบพนฒนา

ทนกษะทางภาษาอนงกฤษจากครรผรห

สอนทรพเปปนชาวตตางชาตธ

1.  กธจกรรม อบรมสนมมนาเพพพอ

พนฒนาศนกยภาพบสคลากรทางการ

ศขกษา ในหหองเรรยนพธเศษโดยใชห

ภาษาอนงกฤษเปปนสพพอ (English 

Program)

พธจารณาทรพ 

2.4
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

8.  โครงการ โครงการหลพกสผตรและพพฒนาการเรทยนการสอน

1. เพพพอใหหโรงเรรยนมรหลนกสรตรสถาน

ศขกษาเหมาะสมและสอดคลหองกนบทหอง

ถธพน

2. เพพพอใหหโรงเรรยนไดหจนดรายวธชาเพธพม

เตธมทรพหลากหลายตามความถนนด และ

ความสนใจ

3. เพพพอใหหสถานศขกษาจนดกธจกรรม

พนฒนาผรหเรรยน ตอบสนองความตหอง

การ ความสามารถ ความถนนดและ

ความสนใจ

4. เพพพอสนนบสนสนใหหครรจนดกระบวนการ

เรรยนรรหโดยใชหสพพอเทคโนโลยรทรพสอด

คลหองกนบศนกยภาพผรหเรรยน

5. เพพพอจนดการ วางแผน ดนาเนธนการ 

กนากนบ ตธดตาม สนนบสนสน สตงเสรธม

เกรพยวกนบการจนดการเรรยนรรห การเรรยน

การสอน การเขรยนแผนการจนดการ

เรรยนรรห

6. เพพพอตธดตาม ประเมธนผลการปฏธบนตธ

งานของกลสตมสาระการเรรยนรรหสรสปและ

รายงานผลการดนาเนธนงานเมพพอสธขนปป

การศขกษาเสนอตตอรองผรหอนานวยการ

ฝปายวธชาการ

1.  โรงเรรยนมรหลนกสรตรสถานศขกษา

เหมาะสมและสอดคลหองกนบทหองถธพน 

ทนขง 8 กลสตมสาระการเรรยนรรห

2. โรงเรรยนไดหจนดรายวธชาเพธพมเตธมทรพ

หลากหลายตามความถนนด และ

ความสนใจ ทนขง 8 กลสตมสาระการ

เรรยนรรห

3. โรงเรรยนจนดกธจกรรมพนฒนาผรหเรรยน 

กธจกรรมลดเรรยน ตอบสนองความ

ตหองการความสามารถ ความถนนด 

และความสนใจ ทนขง 8 กลสตมสาระการ

เรรยนรรห

4. ครรผรหสอนคธดเปปนรหอยละ 100 จนด

กระบวนการเรรยนรรหโดยใชหเทคโนโลยร

ทรพ

สอดคลหองกนบศนกยภาพผรหเรรยน

5. เพพพอจนดการ วางแผน ดนาเนธนการ 

กนากนบ ตธดตาม สนนบสนสน สตงเสรธม

เกรพยวกนบการจนดการเรรยนรรห การเรรยน

การสอน การเขรยนแผนการจนดการ

เรรยนรรห

 6. เพพพอยกระดนบคะแนนผลการ

ทดสอบระดนบชาตธ (O Net) ในแตตละ

กลสตมสาระการเรรยนรรหใหหสรงขขขนไมตนหอย

กวตารหอยละ 2

1.  กธจกรรม พนฒนาหลนกสรตรการ

จนดการเรรยนรรห

พธจารณาทรพ 

2.3

2.1 เพพพอใหหโรงเรรยนมรหลนกสรตรสถาน 3.1.1  โรงเรรยนมรหลนกสรตรสถาน2.  กธจกรรม พนฒนาสพพอและ พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ศขกษาเหมาะสมและสอดคลหองกนบทหอง

ถธพน

2.2 เพพพอใหหโรงเรรยนไดหจนดรายวธชาเพธพม

เตธมทรพหลากหลายตามความถนนด และ

ความสนใจ

2.3 เพพพอใหหสถานศขกษาจนดกธจกรรม

พนฒนาผรหเรรยน ตอบสนองความตหอง

การ ความสามารถ ความถนนดและ

ความสนใจ

2.4 เพพพอสนนบสนสนใหหครรจนดกระบวน

การเรรยนรรหโดยใชหสพพอเทคโนโลยรทรพสอด

คลหองกนบศนกยภาพผรหเรรยน

2.5 เพพพอจนดการ วางแผน ดนาเนธนการ 

กนากนบ ตธดตาม สนนบสนสน สตงเสรธม

เกรพยวกนบการจนดการเรรยนรรห การเรรยน

การสอน การเขรยนแผนการจนดการ

เรรยนรรห

2.6 เพพพอตธดตาม ประเมธนผลการ

ปฏธบนตธงานของกลสตมสาระการเรรยนรรห

สรสปและรายงานผลการดนาเนธนงาน

เมพพอสธขนปปการศขกษาเสนอตตอรองผรห

อนานวยการฝปายวธชาการ

ศขกษาเหมาะสมและสอดคลหองกนบ

ทหองถธพน ทนขง 8 กลสตมสาระการเรรยนรรห

3.1.2 โรงเรรยนไดหจนดรายวธชาเพธพมเตธม

ทรพหลากหลายตามความถนนด และ

ความสนใจ ทนขง 8 กลสตมสาระการ

เรรยนรรห

3.1.3 โรงเรรยนจนดกธจกรรมพนฒนาผรห

เรรยน กธจกรรมลดเรรยน ตอบสนอง

ความตหองการ 

ความสามารถ ความถนนด และความ

สนใจ ทนขง 8 กลสตมสาระการเรรยนรรห

3.1.4 ครรผรหสอนคธดเปปนรหอยละ 100 

จนดกระบวนการเรรยนรรหโดยใชห

เทคโนโลยรทรพ

สอดคลหองกนบศนกยภาพผรหเรรยน

3.1.5 เพพพอจนดการ วางแผน ดนาเนธน

การ กนากนบ ตธดตาม สนนบสนสน สตง

เสรธมเกรพยวกนบการจนดการเรรยนรรห การ

เรรยนการสอน การเขรยนแผนการ

จนดการเรรยนรรห

 3.1.6 เพพพอยกระดนบคะแนนผลการ

ทดสอบระดนบชาตธ (O Net) ในแตตละ

กลสตมสาระการเรรยนรรหใหหสรงขขขนไมตนหอย

กวตารหอยละ 2

เทคโนโลยรในการจนดการเรรยนรรห 1.1

1. เพพพอใหหโรงเรรยนมรหลนกสรตรสถาน

ศขกษาเหมาะสมและสอดคลหองกนบทหอง

ถธพน

1.  โรงเรรยนมรหลนกสรตรสถานศขกษา

เหมาะสมและสอดคลหองกนบทหองถธพน 

ทนขง 8 กลสตมสาระการเรรยนรรห

3.  กธจกรรม สตงเสรธมการจนดการ

เรรยนรรหทรพหลากหลาย

พธจารณาทรพ 

3.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

2. เพพพอใหหโรงเรรยนไดหจนดรายวธชาเพธพม

เตธมทรพหลากหลายตามความถนนด และ

ความสนใจ

3. เพพพอใหหสถานศขกษาจนดกธจกรรม

พนฒนาผรหเรรยน ตอบสนองความตหอง

การ ความสามารถ ความถนนดและ

ความสนใจ

4. เพพพอสนนบสนสนใหหครรจนดกระบวนการ

เรรยนรรหโดยใชหสพพอเทคโนโลยรทรพสอด

คลหองกนบศนกยภาพผรหเรรยน

5. เพพพอจนดการ วางแผน ดนาเนธนการ 

กนากนบ ตธดตาม สนนบสนสน สตงเสรธม

เกรพยวกนบการจนดการเรรยนรรห การเรรยน

การสอน การเขรยนแผนการจนดการ

เรรยนรรห

6. เพพพอตธดตาม ประเมธนผลการปฏธบนตธ

งานของกลสตมสาระการเรรยนรรหสรสปและ

รายงานผลการดนาเนธนงานเมพพอสธขนปป

การศขกษาเสนอตตอรองผรหอนานวยการ

ฝปายวธชาการ

2. โรงเรรยนไดหจนดรายวธชาเพธพมเตธมทรพ

หลากหลายตามความถนนด และ

ความสนใจ ทนขง 8 กลสตมสาระการ

เรรยนรรห

3. โรงเรรยนจนดกธจกรรมพนฒนาผรหเรรยน 

กธจกรรมลดเรรยน ตอบสนองความ

ตหองการความสามารถ ความถนนด 

และความสนใจ ทนขง 8 กลสตมสาระการ

เรรยนรรห

4. ครรผรหสอนคธดเปปนรหอยละ 100 จนด

กระบวนการเรรยนรรหโดยใชหเทคโนโลยร

ทรพ

สอดคลหองกนบศนกยภาพผรหเรรยน

5. เพพพอจนดการ วางแผน ดนาเนธนการ 

กนากนบ ตธดตาม สนนบสนสน สตงเสรธม

เกรพยวกนบการจนดการเรรยนรรห การเรรยน

การสอน การเขรยนแผนการจนดการ

เรรยนรรห

6. เพพพอยกระดนบคะแนนผลการ

ทดสอบระดนบชาตธ (O Net) ในแตตละ

กลสตมสาระการเรรยนรรหใหหสรงขขขนไมตนหอย

กวตารหอยละ 2

1. เพพพอใหหโรงเรรยนมรหลนกสรตรสถาน

ศขกษาเหมาะสมและสอดคลหองกนบทหอง

ถธพน

2. เพพพอใหหโรงเรรยนไดหจนดรายวธชาเพธพม

เตธมทรพหลากหลายตามความถนนด และ

1.  โรงเรรยนมรหลนกสรตรสถานศขกษา

เหมาะสมและสอดคลหองกนบทหองถธพน 

ทนขง 8 กลสตมสาระการเรรยนรรห

2. โรงเรรยนไดหจนดรายวธชาเพธพมเตธมทรพ

หลากหลายตามความถนนด และ

4.  กธจกรรม การทดสอบระดนบชาตธ พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ความสนใจ

3. เพพพอใหหสถานศขกษาจนดกธจกรรม

พนฒนาผรหเรรยน ตอบสนองความตหอง

การ ความสามารถ ความถนนดและ

ความสนใจ

4. เพพพอสนนบสนสนใหหครรจนดกระบวนการ

เรรยนรรหโดยใชหสพพอเทคโนโลยรทรพสอด

คลหองกนบศนกยภาพผรหเรรยน

5. เพพพอจนดการ วางแผน ดนาเนธนการ 

กนากนบ ตธดตาม สนนบสนสน สตงเสรธม

เกรพยวกนบการจนดการเรรยนรรห การเรรยน

การสอน การเขรยนแผนการจนดการ

เรรยนรรห

6. เพพพอตธดตาม ประเมธนผลการปฏธบนตธ

งานของกลสตมสาระการเรรยนรรหสรสปและ

รายงานผลการดนาเนธนงานเมพพอสธขนปป

การศขกษาเสนอตตอรองผรหอนานวยการ

ฝปายวธชาการ

ความสนใจ ทนขง 8 กลสตมสาระการ

เรรยนรรห

3. โรงเรรยนจนดกธจกรรมพนฒนาผรหเรรยน 

กธจกรรมลดเรรยน ตอบสนองความ

ตหองการความสามารถ ความถนนด 

และความสนใจ ทนขง 8 กลสตมสาระการ

เรรยนรรห

4. ครรผรหสอนคธดเปปนรหอยละ 100 จนด

กระบวนการเรรยนรรหโดยใชหเทคโนโลยร

ทรพสอดคลหองกนบศนกยภาพผรหเรรยน

5. เพพพอจนดการ วางแผน ดนาเนธนการ 

กนากนบ ตธดตาม สนนบสนสน สตงเสรธม

เกรพยวกนบการจนดการเรรยนรรห การเรรยน

การสอน การเขรยนแผนการจนดการ

เรรยนรรห

 6. เพพพอยกระดนบคะแนนผลการ

ทดสอบระดนบชาตธ (O Net) ในแตตละ

กลสตมสาระการเรรยนรรหใหหสรงขขขนไมตนหอย

กวตารหอยละ 2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

9.  โครงการ โครงการพพฒนาตารางเรทยน

1. เพพพอจนดตารางเวลาในการจนด

กธจกรรมการเรรยนการสอนใหหเปปนไป

ตามเปปาหมายของโรงเรรยน และสอด

คลหองกนบโครงสรหางหลนกสรตรสถาน

ศขกษา

2. เพพพอสตงเสรธมและพนฒนาพนฒนานนก

เรรยนใหหมรวธนนย มรคสณภาพตามเปปา

หมายของหลนกสรตรสถานศขกษา

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม คธด

เปปนรหอยละ 100 ไดหรนบการดรแลเรพพอง

การจนดกธจกรรมการเรรยนการสอน

และมรหหองเรรยนสนาหรนบนนกเรรยนครบ

ถหวนทสกรายวธชาทรพจนดการเรรยนการส

อน

1.  กธจกรรม พนฒนาตารางเรรยน

ภาคเรรยนทรพ 1-2

พธจารณาทรพ 

2.3

10.  โครงการ โครงการงานวนจพยพพฒนาคยณภาพการศศกษา

1. เพพพอใหหครรตระหนนกและเหตนความ

สนาคนญของการนนากระบวนการวธจนยไป

ใชหในการพนฒนาคสณภาพผรหเรรยน

2. เพพพอใหหครรทสกคนมรผลงานวธจนย

พนฒนาคสณภาพผรหเรรยนอยตางนหอยปปการ

ศขกษาละ 1 เรพพอง

เพพพอใหหครรทสกคนมรผลงานวธจนยพนฒนา

คสณภาพผรหเรรยนอยตางนหอยปปการ

ศขกษาละ 1 เรพพอง

1.  กธจกรรม วธจนยพนฒนาคสณภาพ

การศขกษา

พธจารณาทรพ 

2.4
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

11.  โครงการ การพพฒนาการเรทยนรผผกลยสมสาระการเรทยนรผผสพงคมศศกษา ศาสนา และวพฒนธรรม

1. เพพพอใหหมรการจนดทนาวธจนยในชนขนเรรยน

2. เพพพอใหหครรมรความสามารถในการ

ออกแบบและจนดทนาแผนการจนดการ

เรรยนรรห

3. เพพพอพนฒนาการจนดการเรรยนรรหของ

กลสตมสาระสนงคมศขกษาฯ ดหวยการพา

ครรไปศขกษาดรงาน/แหลตงเรรยนรรห 

4. เพพพอใหหมรวนสดสอสปกรณตในการจนดการ

เรรยนการสอนอยตางเพรยงพอและมร

ประสธทธธภาพ

5. เพพพอใหหมรสพพอนวนตกรรมประกอบการ

เรรยนการสอนทรพทนนสมนย

1. ครรทสกคนมรวธจนยในชนขนเรรยน

2. ครรทสกคนมรแผนการจนดการเรรยนรรห

ทรพหลากหลาย

3. ครรทสกคนไดหไปศขกษาดรงาน/แหลตง

เรรยนรรห อยตางนหอย 1 ครนขง/ปปการ

ศขกษา

4. มรวนสดสอสปกรณตในการจนดการเรรยน

รรหอยตางเพรยงพอ

5. ทสกรายวธชามรสพพอนวนตกรรม

ประกอบการเรรยนการสอน

1.  กธจกรรม วธจนยและออกแบบการ

จนดการเรรยนรรหกลสตมสาระการเรรยนรรห

สนงคมศขกษา ศาสนา และวนฒนธรรม

พธจารณาทรพ 

1.1, 2.4, 3.4

1. เพพพอใหหมรการจนดทนาวธจนยในชนขนเรรยน

2. เพพพอใหหครรมรความสามารถในการ

ออกแบบและจนดทนาแผนการจนดการ

เรรยนรรห

3. เพพพอพนฒนาการจนดการเรรยนรรหของ

กลสตมสาระสนงคมศขกษาฯ ดหวยการพา

ครรไปศขกษาดรงาน/แหลตงเรรยนรรห 

4. เพพพอใหหมรวนสดสอสปกรณตในการจนดการ

เรรยนการสอนอยตางเพรยงพอและมร

ประสธทธธภาพ

5. เพพพอใหหมรสพพอนวนตกรรมประกอบการ

เรรยนการสอนทรพทนนสมนย

1. ครรทสกคนมรวธจนยในชนขนเรรยน

2. ครรทสกคนมรแผนการจนดการเรรยนรรห

ทรพหลากหลาย

3. ครรทสกคนไดหไปศขกษาดรงาน/แหลตง

เรรยนรรห อยตางนหอย 1 ครนขง/ปปการ

ศขกษา

4. มรวนสดสอสปกรณตในการจนดการเรรยน

รรหอยตางเพรยงพอ

5. ทสกรายวธชามรสพพอนวนตกรรม

ประกอบการเรรยนการสอน

2.  กธจกรรม สตงเสรธมการผลธตสพพอ

นวนตกรรมประกอบการเรรยนการส

อน

พธจารณาทรพ 

1.1, 2.6, 3.2

1. เพพพอใหหมรการจนดทนาวธจนยในชนขนเรรยน

2. เพพพอใหหครรมรความสามารถในการ

1. ครรทสกคนมรวธจนยในชนขนเรรยน

 2. ครรทสกคนมรแผนการจนดการเรรยนรรห

3.  กธจกรรม จนดซพขอวนสดสเพพพอใชหใน

การเรรยนการสอน

พธจารณาทรพ 

1.1, 2.3, 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 2. พพฒนาศพกยภาพของครผและบยคลากรทางการศศกษา

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ออกแบบและจนดทนาแผนการจนดการ

เรรยนรรห

3. เพพพอพนฒนาการจนดการเรรยนรรหของ

กลสตมสาระสนงคมศขกษาฯ ดหวยการพา

ครรไปศขกษาดรงาน/แหลตงเรรยนรรห 

4. เพพพอใหหมรวนสดสอสปกรณตในการจนดการ

เรรยนการสอนอยตางเพรยงพอและมร

ประสธทธธภาพ

5. เพพพอใหหมรสพพอนวนตกรรมประกอบการ

เรรยนการสอนทรพทนนสมนย

ทรพหลากหลาย

 3. ครรทสกคนไดหไปศขกษาดรงาน/แหลตง

เรรยนรรห อยตางนหอย 1 ครนขง/ปปการ

ศขกษา

 4. มรวนสดสอสปกรณตในการจนดการเรรยน

รรหอยตางเพรยงพอ

 5. ทสกรายวธชามรสพพอนวนตกรรม

ประกอบการเรรยนการสอน

2.4, 3.1

1. เพพพอใหหมรการจนดทนาวธจนยในชนขนเรรยน

2. เพพพอใหหครรมรความสามารถในการ

ออกแบบและจนดทนาแผนการจนดการ

เรรยนรรห

3. เพพพอพนฒนาการจนดการเรรยนรรหของ

กลสตมสาระสนงคมศขกษาฯ ดหวยการพา

ครรไปศขกษาดรงาน/แหลตงเรรยนรรห 

4. เพพพอใหหมรวนสดสอสปกรณตในการจนดการ

เรรยนการสอนอยตางเพรยงพอและมร

ประสธทธธภาพ

5. เพพพอใหหมรสพพอนวนตกรรมประกอบการ

เรรยนการสอนทรพทนนสมนย

1. ครรทสกคนมรวธจนยในชนขนเรรยน

2. ครรทสกคนมรแผนการจนดการเรรยนรรห

ทรพหลากหลาย

3. ครรทสกคนไดหไปศขกษาดรงาน/แหลตง

เรรยนรรห อยตางนหอย 1 ครนขง/ปปการ

ศขกษา

4. มรวนสดสอสปกรณตในการจนดการเรรยน

รรหอยตางเพรยงพอ

5. ทสกรายวธชามรสพพอนวนตกรรม

ประกอบการเรรยนการสอน

4.  กธจกรรม ศขกษาดรงาน/แหลตง

เรรยนรรหของครร

พธจารณาทรพ 

1.1, 2.4, 3.5
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 3. พพฒนาหลพกสผตรสถานศศกษา กระบวนการจพดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคพญตามมาตรฐานสากล

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 3. พพฒนาหลพกสผตรสถานศศกษา กระบวนการจพดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคพญตามมาตรฐานสากล

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

1.  โครงการ พพฒนานพกเรทยน(ศนลปะ)

1.  เพพพอใหหนนกเรรยนรรหจนกใชหความคธด  

การแสดงออก  และความสามารถ

ของตนเอง

         2.  เพพพอใหหนนกเรรยนมรความ

ภาคภรมธใจในผลงานทรพตนวเองไดหสรหาง

สรรคต

         3.  เพพพอเปปนการทนากธจกรรมใน

การเรรยนการสอนตามหลนกสรตรทรพไดห

เรรยนรรห

นนกเรรยนสามารถใชหวนสดสอสปกรณตใน

การเรรยนการสอนไดหถรกตหอง

1.  กธจกรรม จนดซพขอวนสดสอสปกรณตทรพ

ใชหในการเรรยนการสอนม.1-ม.6(

ทนศนศธลปป)

พธจารณาทรพ 

1.1

1.  เพพพอใหหนนกเรรยนรรหจนกใชหความคธด  

การแสดงออก  และความสามารถ

ของตนเอง

         2.  เพพพอใหหนนกเรรยนมรความ

ภาคภรมธใจในผลงานทรพตนวเองไดหสรหาง

สรรคต

         3.  เพพพอเปปนการทนากธจกรรมใน

การเรรยนการสอนตามหลนกสรตรทรพไดห

เรรยนรรห

นนกเรรยนสามารถใชหวนสดสอสปกรณตใน

การเรรยนการสอนไดหถรกตหอง

2.  กธจกรรม ซตอมบนารสงอสปกรณต

และเครพพองดนตรร

พธจารณาทรพ 

3.1

1.  เพพพอใหหนนกเรรยนรรหจนกใชหความคธด  

การแสดงออก  และความสามารถ

ของตนเอง

2.  เพพพอใหหนนกเรรยนมรความภาคภรมธใจ

ในผลงานทรพตนวเองไดหสรหางสรรคต

3.  เพพพอเปปนการทนากธจกรรมในการ

เรรยนการสอนตามหลนกสรตรทรพไดหเรรยนรรห

นนกเรรยนสามารถใชหวนสดสอสปกรณตใน

การเรรยนการสอนไดหถรกตหอง

3.  กธจกรรม ดนตรรไทย พธจารณาทรพ 

1.1

1.  เพพพอใหหนนกเรรยนรรหจนกใชหความคธด  นนกเรรยนสามารถใชหวนสดสอสปกรณตใน4.  กธจกรรม จนดซพขอวนสดสสนานนก พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 3. พพฒนาหลพกสผตรสถานศศกษา กระบวนการจพดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคพญตามมาตรฐานสากล

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

การแสดงออก  และความสามารถ

ของตนเอง

2.  เพพพอใหหนนกเรรยนมรความภาคภรมธใจ

ในผลงานทรพตนวเองไดหสรหางสรรคต

3.  เพพพอเปปนการทนากธจกรรมในการ

เรรยนการสอนตามหลนกสรตรทรพไดหเรรยนรรห

การเรรยนการสอนไดหถรกตหองงานกลสตมสาระศธลปะ 2.2

1.  เพพพอใหหนนกเรรยนรรหจนกใชหความคธด  

การแสดงออก  และความสามารถ

ของตนเอง

2.  เพพพอใหหนนกเรรยนมรความภาคภรมธใจ

ในผลงานทรพตนวเองไดหสรหางสรรคต

3.  เพพพอเปปนการทนากธจกรรมในการ

เรรยนการสอนตามหลนกสรตรทรพไดหเรรยนรรห

นนกเรรยนสามารถใชหวนสดสอสปกรณตใน

การเรรยนการสอนไดหถรกตหอง

5.  กธจกรรม จนดซพขอวนสดสการเรรยน

การสอนวธชานาฏศธลปป

พธจารณาทรพ 

1.1

2.  โครงการ งานรพบนพกเรทยน

1.  โรงเรรยนมรกระบวนการรนบนนกเรรยน

ทรพโปรตงใส ตรวจสอบไดห เปปนธรรมและ

เสมอภาค

2.  สตงเสรธมใหหเดตกไดหรนบการศขกษาตาม

ความถนนด ความสนใจและเตตม

ศนกยภาพ

นนกเรรยนไดหรนบการศขกษาตามความ

ถนนด ความสนใจและเตตมศนกยภาพ

1.  กธจกรรม การรนบนนกเรรยนปปการ

ศขกษา 2564

พธจารณาทรพ 

2.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 3. พพฒนาหลพกสผตรสถานศศกษา กระบวนการจพดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคพญตามมาตรฐานสากล

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

3.  โครงการ โครงการสสงเสรนมนพกเรทยนสผสความเปปนเลนศ(ศนลปะ)

1.  เพพพอใหหนนกเรรยนรรหจนกใชหความคธด  

การแสดงออก  และความสามารถ

ของตนเอง

2.  เพพพอใหหนนกเรรยนมรความภาคภรมธใจ

ในผลงานทรพตนวเองไดหสรหางสรรคต

3.  เพพพอเปปนการทนากธจกรรมในการ

เรรยนการสอนตามหลนกสรตรทรพไดหเรรยนรรห

4. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความเปปนเลธศดหาน

ทนศนศธลปป ในระดนบเขตพพขนทรพการศขกษา 

ระดนบภาค ระดนบประเทศ

นนกเรรยนมรวนสดสทรพใชหในการเรรยนการ

สอน และฝฝกทนกษะใหหเปปนเลธศ ทาง

ดหานการเรรยนการสอนแกตนนกเรรยนใน

ระดนบม.ตหนและม.ปลาย

1.  กธจกรรม สตงเสรธมความเปปนเลธศ

ดหานทนศนศธลปป

พธจารณาทรพ 

3.1

1.  เพพพอใหหนนกเรรยนรรหจนกใชหความคธด  

การแสดงออก  และความสามารถ

ของตนเอง

2.  เพพพอใหหนนกเรรยนมรความภาคภรมธใจ

ในผลงานทรพตนวเองไดหสรหางสรรคต

3.  เพพพอเปปนการทนากธจกรรมในการ

เรรยนการสอนตามหลนกสรตรทรพไดหเรรยนรรห

4. เพพพอใหหนนกเรรยนมรความเปปนเลธศดหาน

ทนศนศธลปป ในระดนบเขตพพขนทรพการศขกษา 

ระดนบภาค ระดนบประเทศ

นนกเรรยนมรวนสดสทรพใชหในการเรรยนการ

สอน และฝฝกทนกษะใหหเปปนเลธศ ทาง

ดหานการเรรยนการสอนแกตนนกเรรยนใน

ระดนบม.ตหนและม.ปลาย

2.  กธจกรรม สตงเสรธมความเปปนเลธศ

ดหานนาฏศธลปปไทยอนสรนกษต

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 3. พพฒนาหลพกสผตรสถานศศกษา กระบวนการจพดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคพญตามมาตรฐานสากล

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

4.  โครงการ โครงการพพฒนางานทะเบทยนและวพดผล

1. จนดระบบเอกสารทรพเกรพยวขหองกนบการ

ออกหลนกฐานทางการศขกษา ปพ.1 

ปพ.2 ปพ.3 ปพ.5 และ ปพ.6 ทรพถรก

ตหอง ทนนเวลา ทนนสมนยทรพเอพขอตตอการ

จนดการศขกษา

2. เพพพอพนฒนางานทะเบรยนและวนดผล

ของโรงเรรยนอยตางมรประสธทธธภาพ 

3. จนดระบบการเทรยบโอนของ

โรงเรรยนใหหมรความเหมาะสม

1. นนกเรรยนไดหรนบเอกสารทางการ

เรรยนทรพถรกตหองและทนนเวลา

2. ครรจนดสตงคะแนนและผลการเรรยน

ทรพถรกตหอง

3. งานทะเบรยนและวนดผลประเมธน

จนดทนาเอกสารและขหอมรลทรพรวดเรตว

และถรกตหอง

4. นนกเรรยนและผรหปกครองไดหรนบการ

บรธการดหานเอกสารทางการเรรยนรวด

เรตวและถรกตหอง

1.  กธจกรรม บนนทขกประวนตธนนกเรรยน

รายบสคคล

พธจารณาทรพ 

1.1

1. จนดระบบเอกสารทรพเกรพยวขหองกนบการ

ออกหลนกฐานทางการศขกษา ปพ.1 

ปพ.2 ปพ.3 ปพ.5 และ ปพ.6 ทรพถรก

ตหอง ทนนเวลา ทนนสมนยทรพเอพขอตตอการ

จนดการศขกษา

2. เพพพอพนฒนางานทะเบรยนและวนดผล

ของโรงเรรยนอยตางมรประสธทธธภาพ 

3. จนดระบบการเทรยบโอนของ

โรงเรรยนใหหมรความเหมาะสม

1. นนกเรรยนไดหรนบเอกสารทางการ

เรรยนทรพถรกตหองและทนนเวลา

2. ครรจนดสตงคะแนนและผลการเรรยน

ทรพถรกตหอง

3. งานทะเบรยนและวนดผลประเมธน

จนดทนาเอกสารและขหอมรลทรพรวดเรตว

และถรกตหอง

4. นนกเรรยนและผรหปกครองไดหรนบการ

บรธการดหานเอกสารทางการเรรยนรวด

เรตวและถรกตหอง

2.  กธจกรรม จนดทนาเอกสารทางการ

ศขกษา

พธจารณาทรพ 

2.5
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 3. พพฒนาหลพกสผตรสถานศศกษา กระบวนการจพดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคพญตามมาตรฐานสากล

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

5.  โครงการ โครงการสสงเสรนมการอสาน คนด วนเคราะหธ เขทยน

1. เพพพอใหหนนกเรรยนอตานเปปนและมรนธสนย

รนกการอตาน

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรทนกษะในการอตาน 

คธด วธเคราะหตและเขรยนสพพอความไดหดร

ขขขน

3. เพพพอใหหนนกเรรยนเหตนคสณคตาความ

สนาคนญของการอตานและใชหภาษาไทย

ไดหถรกตหอง

4. เพพพอใหหนนกเรรยนนนาประโยชนตทรพไดห

จากการอตานไปประยสกตตใชหในชรวธต

ประจนาวนนไดห

5. เพพพอกระตสหนใหหนนกเรรยนใชหเวลาวตาง

ใหหเกธดประโยชนตและสตงผลตตอผล

สนมฤทธธธทางการเรรยนทสกวธชาใหหสรงขขขน

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทสก

คนไดหอตานหนนงสพออยตางนหอยวนนละ 

15 นาทร

1.  กธจกรรม สตงเสรธมการอตาน คธด 

วธเคราะหต เขรยน

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 3. พพฒนาหลพกสผตรสถานศศกษา กระบวนการจพดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคพญตามมาตรฐานสากล

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

6.  โครงการ โครงการสสงเสรนมนพกเรทยนสผสความเปปนเลนศทางวนชาการ

1  นนกเรรยนไดหแสดงศนกยภาพดหาน

ตตางๆทางคณธตศาสตรต อยตางเตตมความ

สามารถ

2  เพพพอคนดเลพอกนนกเรรยนทรพมรความ

สามารถพธเศษทางดหานคณธตศาสตรต

ตามความสนใจ

- นนกเรรยนสอบตธด สอวน. สาขา

คณธตศาสตรต ไมตตพนากวตา 3 คน

 - นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

1- 6 จนานวน 2,500 คน เขหารตวม

กธจกรรมสนปดาหตคณธตสาสตรต

 - นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

5 ทรพสนใจสมนครเขหารตวมกธจกรรม

จนานวน 30 คน  พนฒนาทนกษะทาง

คณธตศาสตรต

 - ครรกลสตมสาระการเรรยนรรห

คณธตศาสตรต จนานวน 30 คน  นนก

เรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 1 – 3 

จนานวน 30 คน  เขหารนบการอบรม

เวทคณธต

 - นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

1- 6 จนานวน 2,500 คน  ไดหรนบการ

พนฒนาสตงเสรธมทางคณธตศาสตรต

1.  กธจกรรม สตงเสรธมความเปปนเลธศ

ทางวธชาการ (คณธตศาสตรต)

พธจารณาทรพ 

1.1

2.1 เพพพอสตงเสรธมความสามารถของนนก

เรรยนดหานการแขตงขนนเกรพยวกนบความรรห

และทนกษะ

ทางวธทยาศาสตรต

2.2 เพพพอสรหางทนศนคตธและจธตสนานขกทรพดร

ทางดหานวธทยาศาสตรตใหหกนบบสคคลทรพ

สนใจ

2.3 เพพพอสตงเสรธมใหหนนกเรรยนเปปนตนว

แทนแขตงขนนความรรหและทนกษะทาง

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมทรพมร

ความเปปนเลธศทางวธทยาศาสตรต ไดห

เปปนตนวแทนเขหารตวมการแขตงขนนความ

รรหและทนกษะทางวธทยาศาสตรตนอก

สถานศขกษา

2.  กธจกรรม สตงเสรธมความเปปนเลธศ

ทางวธชาการ (วธทยาศาสตรต)

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 3. พพฒนาหลพกสผตรสถานศศกษา กระบวนการจพดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคพญตามมาตรฐานสากล

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

วธทยาศาสตรต

นอกสถานศขกษา

2.1 เพพพอมสตงสรตความเปปนเลธศทาง

วธชาการของโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

2.2 เพพพอสรหางบรรยากาศทางวธชาการ 

ใหหนนกเรรยนในระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 

6 ใหหมรความตพพนตนวสรหางและความ

พรหอมในการสอบเขหาเรรยนตตอในระดนบ

อสดมศขกษาตตอไป

2.3 เพพพอใหหนนกเรรยนระดนบชนขนมนธยม

ศขกษาทรพ 6 มรความรรหความเขหาใจใน 9 

วธชาสามนญหลนก 

และความถนนดทางวธชาชรพ (PAT)  

2.4  เพพพอพนฒนาผลการทดสอบการ

ศขกษาระดนบชาตธขนขนพพขนฐาน (O-NET) 

ของนนกเรรยน

ชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 6 ใหหสรงขขขนรหอยละ 

3

นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 6 

ทรพกนาลนงศขกษาในปปการศขกษา 2564 

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม ไดหรนบการ

สอนเสรธมและตธวเขหม

3.  กธจกรรม สตงเสรธมความเปปนเลธศ

ทางวธชาการ (ตธวเขหม ม. 6)

พธจารณาทรพ 

1.1

เพพพอพนฒนาคะแนน O-NET สนาหรนบ

นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 3  

รายวธชาภาษาไทย  วธชาคณธตศาสตรต  

วธชาวธทยาศาสตรต  และรายวธชาภาษา

อนงกฤษ  ปปการศขกษา 2563  สรงกวตาปป

การศขกษา 2562

นนกเรรยนชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 3 

จนานวน 420 คน เขหารตวมกธจกรรม

พนฒนาคะแนน  O-NET วธชาภาษา

ไทย  วธชาคณธตศาสตรต  วธชาวธทยา

ศาสตรต  และวธชาภาษาอนงกฤษ

4.  กธจกรรม สตงเสรธมความเปปนเลธศ

ทางวธชาการ (ตธว ม. 3)

พธจารณาทรพ 

1.1

2.1 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสนนนก

เรรยนใหหมสตงสรตความเปปนเลธศดหาน

วธชาการ

- นนกเรรยนไดหรนบการสตงเสรธมและสนนบ

สนสนความเปปนเลธศดหานวธชาการ 

จนานวน 50 คน

5.  กธจกรรม สตงเสรธมความเปปนเลธศ

ทางวธชาการ (บหานหลนงเรรยน)

พธจารณาทรพ 

1.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 3. พพฒนาหลพกสผตรสถานศศกษา กระบวนการจพดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคพญตามมาตรฐานสากล

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

2.2 เพพพอสตงเสรธมและสนนบสนสนนนก

เรรยนใหหมสตงสรตความเปปนเลธศทางดหาน

กรฬา

2.3 เพพพอสตงเสรธม  สนนบสนสน  และชตวย

เหลพอนนกเรรยนดหอยโอกาสทางดหาน

วธชาการและกรฬา

- นนกเรรยนไดหรนบการสตงเสรธมและสนนบ

สนสนความเปปนเลธศดหานคาราเตหโด 

จนานวน 30 คน

- นนกเรรยนไดหรนบการสตงเสรธมและสนนบ

สนสนความเปปนเลธศดหานฟสตซอล 

จนานวน 50 คน

7.  โครงการ โครงการสสงเสรนมการเรทยนรผผการบพนทศกรายรพบ-รายจสายสดาหรพบนพกเรทยน

1. เพพพอใหหนนกเรรยนทราบถขงรายรนบ-

รายจตาย ของตนเองและสามารถ

บรธหารการใชหจตายใหหเกธดประโยชนตสรง

สสด 

2. เพพพอสตงเสรธมใหหเกธดการออมแกตนนก

เรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม ทนา

บนนทขกบนญชรรายรนบ – รายจตาย 80%

1.  กธจกรรม โครงการสตงเสรธมการ

เรรยนรรหบนนทขกรายรนบ-รายจตาย

สนาหรนบนนกเรรยน

พธจารณาทรพ 

1.2

8.  โครงการ โครงการพพฒนางานศผนยธวนชาการ

1. มรวนสดสอสปกรณต สนนบสนสนการปฏธบนตธ

งานและสตงเสรธมการเรรยนการ

สอนอยตางเพรยงพอ

2. เพพพอยกระดนบคสณภาพการเรรยนรรห

อยตางเปปนระบบและมรประสธทธธภาพ

3. ปรนบปรสงศรนยตวธชาการเพพพอเปปน

แหลตงเผยแพรตและเปปนตนวอยตางใหหกนบ

สถานศขกษาและองคตกรอพพน  เพพพอเปปน

การสรหางความเขหมแขตงทางวธชาการ

1. มรการจนดซพขอวนสดส อสปกรณต 

ครสภนณฑตสนานนกงาน และจนดซพขอวนสดส

สอบสอน (กระดาษ หมขก วนสดส

อสปกรณตฯ)

2. ปรนบปรสงศรนยตวธชาการเพพพอเปปน

แหลตงเผยแพรตและเปปนตนวอยตางใหหกนบ

สถานศขกษาและองคตกรอพพน

1.  กธจกรรม จนดซพขอวนสดส ครสภนณฑต 

อสปกรณตสนานนกงาน  วนสดสสอบสอน

และปรนบปรสงศรนยตวธชาการ

พธจารณาทรพ 

2.3
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 3. พพฒนาหลพกสผตรสถานศศกษา กระบวนการจพดการเรทยนรผผทททเนผนผผผเรทยนเปปนสดาคพญตามมาตรฐานสากล

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

9.  โครงการ นนเทศครผและบยคลากรทางการศศกษา

1 เพพพอสนารวจ วธเคราะหต สภาพปฝญหา

และความตหองการของโรงเรรยนเพพพอ

ปรนบปรสงคสณภาพ   มาตรฐานการ

ศขกษา และการบรธหารการศขกษาของ

โรงเรรยน

2 เพพพอพนฒนาแนวทางการจนดการ

ศขกษา และสพพอการเรรยนการสอนใหหไดห

มาตรฐาน และเอกสารทางวธชาการใหห

มรประสธทธธภาพสอดคลหองกนบความ

ตหองการ  ความจนาเปปนของครรและ

บสคลากรทางการศขกษาและโรงเรรยน

3 เพพพอพนฒนาครรและบสคลากรทางการ

ศขกษา  โดยเฉพาะครรใหหมรความรรห 

ทนกษะ และประสบการณตอนนจนาเปปนทรพ

จะนนาไปใชหในการจนดการเรรยนรรหใหห

บรรลสตามเปปาหมายของหลนกสรตร  

4 เพพพอประชาสนมพนนธต สรหางความเขหา

ใจในการจนดการศขกษาและการนธเทศ 

ตลอดจนการดนาเนธนกธจกรรมของ

โรงเรรยน เพพพอใหหครรและบสคลากรทาง

การศขกษา  สามารถปรนบปรสงหรพอ

พนฒนางานใหหมรคสณภาพและ

ประสธทธธภาพตามภาระหนหาทรพ

- ครรและบสคลากรทางการศขกษาของ

โรงเรรยนเขหารนบการนธเทศทสกคน

1.  กธจกรรม การนธเทศครรและ

บสคลากรทางการศขกษาภายใน

โรงเรรยน

พธจารณาทรพ 

2.4
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

1.  โครงการ โครงการประชยมคณะกรรมการฝฝายบรนหารโรงเรทยน

2.1 เพพพอจนดวางแนวทางการบรธหาร

การศขกษาใหหการทนางานเปปนไปอยตางมร

ประสธทธธภาพ

2.2 เพพพอใหหคณะกรรมการฝปายบรธหาร

โรงเรรยนทราบนโยบายและทธศทาง

การศขกษาของโรงเรรยน

2.3 เพพพอใหหคณะกรรมการฝปายบรธหาร

โรงเรรยน ไดหมรโอกาสแลกเปลรพยนความ

คธดเหตนซขพงกนนและกนน และเปปนการ

พนฒนาองคตกรทรพดรตตอไป

- คณะคณะกรรมการฝปายบรธหาร

โรงเรรยนเขหารตวมประชสม 40 ครนขง/ปป

1.  กธจกรรม ประชสมคณะกรรมการ

ฝปายบรธหารโรงเรรยน

พธจารณาทรพ 

2.2

2.  โครงการ โครงการพพฒนางานฝฝายสดานพกงานผผผอดานวยการ

1 เพพพอใหหการจนดเกตบเอกสารงาน

ธสรการ เปปนไปตามระเบรยบงาน

สารบรรณ

2. เพพพอใหหมรวนสดส อสปกรณต พรหอมใชหใน

งานสนานนกงานฝปายผรหอนานวยการ

ฝปายสนานนกงานผรหอนานวยการมรวนสดส 

อสปกรณต ในการดนาเนธนงานสนานนกงาน

รหอยละ 100

1.  กธจกรรม พนฒนางานธสการ 

สารบรรณ ฝปายสนานนกงานผรหอนานวย

การ

พธจารณาทรพ 

2.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

3.  โครงการ โครงการพพฒนางานคณะกรรมการการศศกษาขพชนพพชนฐาน

1 เพพพอจนดวางแนวทางการบรธหารการ

ศขกษาใหหการทนางานเปปนไปอยตางมร

ประสธทธธภาพ

2 เพพพอใหหคณะกรรมการสถานศขกษา

ทราบนโยบายและทธศทางการศขกษา

ของโรงเรรยน

3 เพพพอใหหคณะผรหบรธหารและคณะ

กรรมการสถานศขกษาไดหมรโอกาสแลก

เปลรพยนความคธดเหตนซขพงกนนและกนน 

และเปปนการพนฒนาองคตกรทรพดรตตอไป

คณะผรหบรธหารสถานศขกษา คณะ

กรรมการสถานศขกษาเขหารตวมประชสม 

4 ครนขง/ปป

1.  กธจกรรม รนบรางวนลคณะ

กรรมการสถานศขกษาดรเดตนระดนบ

ประเทศ

พธจารณาทรพ 

2.4

1 เพพพอจนดวางแนวทางการบรธหารการ

ศขกษาใหหการทนางานเปปนไปอยตางมร

ประสธทธธภาพ

2 เพพพอใหหคณะกรรมการสถานศขกษา

ทราบนโยบายและทธศทางการศขกษา

ของโรงเรรยน

3 เพพพอใหหคณะผรหบรธหารและคณะ

กรรมการสถานศขกษาไดหมรโอกาสแลก

เปลรพยนความคธดเหตนซขพงกนนและกนน 

และเปปนการพนฒนาองคตกรทรพดรตตอไป

คณะผรหบรธหารสถานศขกษา คณะ

กรรมการสถานศขกษาเขหารตวมประชสม 

4 ครนขง/ปป

2.  กธจกรรม ประชสมคณะกรรมการ

สถานศขกษา

พธจารณาทรพ 

2.3

4.  โครงการ โครงการสรผางความสพมพพนธธระหวสางชยมชนและภาคทเครพอขสาย

1.เพพพอใหหภาครเครพอขตายตตางๆ ไดหมรสตวน

รตวมในการพนฒนาสถานศขกษารตวมกนน 

2.โรงเรรยนไดหรนบฟฝงขหอคธดเหตนของ

คณะกรรมกาในแตตละภาคร เพพพอ

พนฒนามาตรฐานการศขกษารตวมกนน

คณะกรรมการของแตตละภาคร 

กรรมการบรธหารโรงเรรยน จนานวน  

60  คน

1.  กธจกรรม กธจกรรม สพพอสนมพนนธต

ภาครเครพอขตายกนบชสมชน

พธจารณาทรพ 

2.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

5.  โครงการ โครงการพพฒนางานฝฝายแผนงานภายใน

1 เพพพอใหหการจนดเกตบเอกสารเปปนไป

ตามระเบรยบทางราชการ

2 เพพพอใหหมรสนานนกงานทรพพรหอมดหวยวนสดส 

อสปกรณต เอกสารตตางๆ ในการจนดเกตบ

หลนกฐาน และการใหหบรธการแกตคณะ

ครร นนกเรรยน ผรหปกครอง บสคคลภาย

นอกและหนตวยงานอพพนๆ ทรพเกรพยวขหอง

3 เพพพอใหหงานแผนงานสามารถรองรนบ

ขหอมรล จนดเกตบขหอมรล และรายงาน

ขหอมรลตตางๆ ใหหมรประสธทธธภาพและ

รวดเรตว มรขหอมรลเปปนปฝจจสบนนมากยธพง

ขขขน

เชธงปรธมาณ

- ผลสนมฤทธธธโดยรวมของการดนาเนธน

งานตามแผนปฏธบนตธการ  งาน

ตธดตามและประเมธนผลโครงการ  

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม  สามารถ

ตรวจสอบไดห 100%

1.  กธจกรรม พนฒนางานธสรการ 

สารบรรณ ฝปายแผนงานภายใน

พธจารณาทรพ 

2.2

6.  โครงการ โครงการงานควบคยมภายใน

เพพพอพนฒนางานตรวจสอบภายในของ

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมใหหเปปน

ปฝจจสบนน  พรหอมทรพจะใหหบรธการดหาน

ขหอมรลสารสนเทศ  และเปปนหลนกฐาน

การดนาเนธนงานของโรงเรรยน

งานพนฒนางานตรวจสอบภายในของ

โรงเรรยนถรกตหองตามระเบรยบทาง

ราชการ  

สามารถตรวจสอบไดห 100%

1.  กธจกรรม พนฒนางานควบคสม

ภายใน

พธจารณาทรพ 

2.2

7.  โครงการ โครงการงานตนดตามและประเมนนผลโครงการ

เพพพอประเมธนผลสนมฤทธธธโดยรวมของ

การดนาเนธนงานตามแผนปฏธบนตธการ  

นนาไปใชหประโยชนต

ในการจนดทนาแผนปฏธบนตธการในปปตตอไป

ผลสนมฤทธธธโดยรวมของการดนาเนธน

งานตามแผนปฏธบนตธการ  งาน

ตธดตามและประเมธนผลโครงการ  

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม  สามารถ

ตรวจสอบไดห 100%

1.  กธจกรรม ตธดตามและประเมธน

ผลโครงการ

พธจารณาทรพ 

2.6
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

8.  โครงการ ประเพณทพานผองเดนนไหวผพสอขยนครพชงททท 2 ปป 2564 โรงเรทยนสยโขทพยวนทยาคม

1. เพพพอเทธดพระเกรยรตธพตอขสนราม

คนาแหงมหาราช

2. เพพพอสตงเสรธมความรนกสามนคครในหมรต

คณะและความรนกผรกพนนตตอสถาบนน

3. เพพพอสรหางความสนมพนนธตอนนดรของ

โรงเรรยนและชสมชน

1. นนกเรรยน บสคลากรของโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมทสกคนเขหารตวม

กธจกรรม

2. ผรหปกครอง ชสมชน เขหารตวม

กธจกรรม

1.  กธจกรรม ประเพณรพานหองเดธน

ไหวหพตอขสนครนขงทรพ 2 ปป 2564 

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม

พธจารณาทรพ 

1.2

9.  โครงการ โครงการพพฒนาระบบประกพนคยณภาพการศศกษา

1. เพพพอใหหการดนาเนธนงานประกนน

คสณภาพภายในสถานศขกษาบรรลสตาม

เปปาหมายทรพตนขงไวห

2. เพพพอเตรรยมความพรหอมในการรอง

รนบการกนนคสณภาพการศขกษาภายนอก

- โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมสามารถ

ดนาเนธนงานประกนนคสณภาพภายใน

ของสถานศขกษาบรรลสตามเปปาหมาย

ทรพตนขงไวห รหอยละ 100

     - โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคมมร

ความพรหอม รหอยละ 100 ในการรอง

รนบการประกนนคสณภาพสถานศขกษา

ภายนอก

     - ครรโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม 

รหอยละ 100 มรความรรหดหานการ

ดนาเนธนงานประกนนคสณภาพสถาน

ศขกษา

1.  กธจกรรม พนฒนางานประกนน

คสณภาพการศขกษา

พธจารณาทรพ 

2.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

10.  โครงการ โครงการสสงเสรนมวพฒนธรรม ประเพณทไทยและวพนสดาคพญตสางๆ

1. เพพพอใหหนนกเรรยนตระหนนกและเหตน

ความสนาคนญทางศาสนา

 2. เพพพอปลรกฝฝงใหหนนกเรรยนไดหแสดง

ความจงรนกภนกดรตตอชาตธ ศาสนาและ

พระมหากษนตรธยตดนารงไวหซขพงประเพณรทรพ

ดรงาม  รนกความเปปนไทย

3. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถนนาหลนก

ธรรมไปใชหในชรวธตประจนาวนนมร

คสณธรรมจรธยธรรมและคตานธยมทรพพขง

ประสงคต

1.  นนกเรรยนโรงเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง ๆ 

2.  คณะครรและบสคลากรโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง

1.  กธจกรรม กธจกรรมวนนสรงนขนาพตอ

ขสนรามคนาแหตงฯ

พธจารณาทรพ 

3.1

1. เพพพอใหหนนกเรรยนตระหนนกและเหตน

ความสนาคนญทางศาสนา

 2. เพพพอปลรกฝฝงใหหนนกเรรยนไดหแสดง

ความจงรนกภนกดรตตอชาตธ ศาสนาและ

พระมหากษนตรธยตดนารงไวหซขพงประเพณรทรพ

ดรงาม  รนกความเปปนไทย

3. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถนนาหลนก

ธรรมไปใชหในชรวธตประจนาวนนมร

คสณธรรมจรธยธรรมและคตานธยมทรพพขง

ประสงคต

1.  นนกเรรยนโรงเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง ๆ 

2.  คณะครรและบสคลากรโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง

2.  กธจกรรม กธจกรรมวนนเฉลธมพระ

ชนมพรรษาสมเดตจพระนางเจหาสสทธ

ดา

พธจารณาทรพ 

3.5

1. เพพพอใหหนนกเรรยนตระหนนกและเหตน

ความสนาคนญทางศาสนา

 2. เพพพอปลรกฝฝงใหหนนกเรรยนไดหแสดง

ความจงรนกภนกดรตตอชาตธ ศาสนาและ

พระมหากษนตรธยตดนารงไวหซขพงประเพณรทรพ

ดรงาม  รนกความเปปนไทย

1.  นนกเรรยนโรงเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง ๆ 

2.  คณะครรและบสคลากรโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง

3.  กธจกรรม กธจกรรมวนนเฉลธมพระ

ชนมพรรษา ร.10

พธจารณาทรพ 

3.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

3. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถนนาหลนก

ธรรมไปใชหในชรวธตประจนาวนนมร

คสณธรรมจรธยธรรมและคตานธยมทรพพขง

ประสงคต

1. เพพพอใหหนนกเรรยนตระหนนกและเหตน

ความสนาคนญทางศาสนา

 2. เพพพอปลรกฝฝงใหหนนกเรรยนไดหแสดง

ความจงรนกภนกดรตตอชาตธ ศาสนาและ

พระมหากษนตรธยตดนารงไวหซขพงประเพณรทรพ

ดรงาม  รนกความเปปนไทย

3. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถนนาหลนก

ธรรมไปใชหในชรวธตประจนาวนนมร

คสณธรรมจรธยธรรมและคตานธยมทรพพขง

ประสงคต

1.  นนกเรรยนโรงเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง ๆ 

2.  คณะครรและบสคลากรโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง

4.  กธจกรรม กธจกรรมวนนแมตแหตง

ชาตธ

พธจารณาทรพ 

3.1

1. เพพพอใหหนนกเรรยนตระหนนกและเหตน

ความสนาคนญทางศาสนา

 2. เพพพอปลรกฝฝงใหหนนกเรรยนไดหแสดง

ความจงรนกภนกดรตตอชาตธ ศาสนาและ

พระมหากษนตรธยตดนารงไวหซขพงประเพณรทรพ

ดรงาม  รนกความเปปนไทย

3. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถนนาหลนก

ธรรมไปใชหในชรวธตประจนาวนนมร

คสณธรรมจรธยธรรมและคตานธยมทรพพขง

ประสงคต

1.  นนกเรรยนโรงเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง ๆ 

2.  คณะครรและบสคลากรโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง

5.  กธจกรรม กธจกรรมวนนคลหายวนน

สวรรคต ร.9

พธจารณาทรพ 

3.1

1. เพพพอใหหนนกเรรยนตระหนนกและเหตน

ความสนาคนญทางศาสนา

2. เพพพอปลรกฝฝงใหหนนกเรรยนไดหแสดง

1.  นนกเรรยนโรงเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง ๆ 

6.  กธจกรรม กธจกรรม.วนนปปยมหา

ราช

พธจารณาทรพ 

3.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ความจงรนกภนกดรตตอชาตธ ศาสนาและ

พระมหากษนตรธยตดนารงไวหซขพงประเพณรทรพ

ดรงาม  รนกความเปปนไทย

3. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถนนาหลนก

ธรรมไปใชหในชรวธตประจนาวนนมร

คสณธรรมจรธยธรรมและคตานธยมทรพพขง

ประสงคต

2.  คณะครรและบสคลากรโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง

1. เพพพอใหหนนกเรรยนตระหนนกและเหตน

ความสนาคนญทางศาสนา

 2. เพพพอปลรกฝฝงใหหนนกเรรยนไดหแสดง

ความจงรนกภนกดรตตอชาตธ ศาสนาและ

พระมหากษนตรธยตดนารงไวหซขพงประเพณรทรพ

ดรงาม  รนกความเปปนไทย

3. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถนนาหลนก

ธรรมไปใชหในชรวธตประจนาวนนมร

คสณธรรมจรธยธรรมและคตานธยมทรพพขง

ประสงคต

1.  นนกเรรยนโรงเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง ๆ 

2.  คณะครรและบสคลากรโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง

7.  กธจกรรม กธจกรรมวนนลอย

กระทง

พธจารณาทรพ 

3.1

1. เพพพอใหหนนกเรรยนตระหนนกและเหตน

ความสนาคนญทางศาสนา

 2. เพพพอปลรกฝฝงใหหนนกเรรยนไดหแสดง

ความจงรนกภนกดรตตอชาตธ ศาสนาและ

พระมหากษนตรธยตดนารงไวหซขพงประเพณรทรพ

ดรงาม  รนกความเปปนไทย

3. เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถนนาหลนก

ธรรมไปใชหในชรวธตประจนาวนนมร

คสณธรรมจรธยธรรมและคตานธยมทรพพขง

ประสงคต

1.นนกเรรยนโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม 

รหอยละ 100 ไดหรตวมกธจกรรมวนน

สนาคนญตตาง ๆ 

2.คณะครรและบสคลากรโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง

8.  กธจกรรม กธจกรรมวนนพตอแหตง

ชาตธ

พธจารณาทรพ 

3.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

1.เพพพอใหหนนกเรรยนตระหนนกและเหตน

ความสนาคนญทางศาสนา

2.เพพพอปลรกฝฝงใหหนนกเรรยนไดหแสดง

ความจงรนกภนกดรตตอชาตธ ศาสนาและ

พระมหากษนตรธยตดนารงไวหซขพงประเพณรทรพ

ดรงาม  รนกความเปปนไทย

3.เพพพอใหหนนกเรรยนสามารถนนาหลนก

ธรรมไปใชหในชรวธตประจนาวนนมร

คสณธรรมจรธยธรรมและคตานธยมทรพพขง

ประสงคต

1.  นนกเรรยนโรงเรรยนโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง ๆ 

2.  คณะครรและบสคลากรโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม รหอยละ 100 ไดหรตวม

กธจกรรมวนนสนาคนญตตาง

9.  กธจกรรม กธจกรรมวนนพตอขสนราม

คนาแหง

พธจารณาทรพ 

3.1

11.  โครงการ โครงการจพดทดาขผอมผลนพกเรทยน(โปรแกรม DMC)

1.  เพพพอรวบรวมขหอมรลนนกเรรยนราย

บสคคลและจนดเกตบขหอมรลนนกเรรยนอยตาง

เปปนระบบ

2.  เพพพอใหหโรงเรรยนไดหรนบการจนดสรร

งบประมาณตามกนาหนดเวลาทรพ

กนาหนด

-  สถานศขกษามรขหอมรลนนกเรรยนราย

บสคคลและจนดเกตบขหอมรลนนกเรรยน

อยตางเปปนระบบทสกระดนบชนขน 100% 

-  โรงเรรยนไดหรนบการจนดสรรงบ

ประมาณรายหนวนนกเรรยนตามกนาหนด

เวลาทรพกนาหนดครบ 100%

1.  กธจกรรม จนดทนาขหอมรลนนกเรรยน(

โปรแกรม DMC)

พธจารณาทรพ 

2.2

12.  โครงการ โครงการสสงเสรนมพพฒนาชยมชน

1. เพพพอสรหางจธตสนานขกในดหานจธต

สาธารณะหรพอจธตอาสาใหหแกตนนกเรรยน

และฝฝกพฤตธกรรมสาธารณะอยตางตตอ

เนพพอง

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรพฤตธกรรมจธต

สาธารณะหรพอจธตอาสาคตอนขหางถาวร

หรพอถาวรและมรพพขนฐานในการอยรตรตวม

กนบสนงคมอยตางเปปนสสขตามหลนกธรรมา

ภธบาล

นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาตอน

ปลาย ม. 4 – ม. 6 ปปการศขกษา 

2564

1.  กธจกรรม งานสตงเสรธมพนฒนา

ชสมชน

พธจารณาทรพ 

3.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

13.  โครงการ งานประชาสพมพพนธธ

1. เพพพอจนดทนาวารสารโรงเรรยน (

อธนทนธลสาร) ครตมพอผรหปกครองและนนก

เรรยน

2. เพพพอจนดทนาไวนธลประชาสนมพนนธต ขตาว

สาร กธจกรรมตตาง ๆ ของโรงเรรยน

3. เพพพอประชาสนมพนนธตกธจกรรมและ

ขตาวสารของโรงเรรยนและสรหางความ

เขหาใจอนนดรระหวตางบสคลากรใน

โรงเรรยน นนกเรรยน และชสมชน

1. มรวารสารโรงเรรยน (อธนทนธลสาร) 

ปปการศขกษาละ 3,000 เลตม ครตมพอผรห

ปกครองและนนกเรรยน 1,000 เลตม

2. มรไวนธลในการประชาสนมพนนธตขตาว

สารทสกกธจกรรมตลอดปปการศขกษา 

100%

3. มรขตาวสารประชาสนมพนนธตโรงเรรยน

ทางสพพอ ICT หนนงสพอพธมพตทหองถธพน 

วธทยส ฯลฯ

1.  กธจกรรม งานประชาสนมพนนธต พธจารณาทรพ 

1.2

14.  โครงการ โครงการจพดซพชอครยภพณฑธสดานพกงานฝฝายชยมชนและภาคทเครพอขสาย

1.  เพพพอใหหการปฏธบนตธงานของฝปายงาน

ชสมชนและภาครเครพอขตายโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม มรความสะดวก รวด

เรตวมรประสธทธธภาพและเกธดประสธทธธ

พล 

2.  เพพพอใหหการดนาเนธนงานบรรลสตาม

กรอบภาระงานทรพกนาหนดไวห

1.  บสคลากรทรพปฏธบนตธงานงานสนานนก

งานชสมชนและภาครเครพอขตายของ

ฝปายงานชสมชนและภาครเครพอขตาย

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม มรอสปกรณต

ใชหอยตางเพรยงพอ 100%

1.  กธจกรรม จนดซพขอครสภนณฑตสนานนก

งาน ฝปายงานชสมชนและภาครเครพอ

ขตาย

พธจารณาทรพ 

2.5
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

15.  โครงการ โครงการซสอมบดารยงรพกษาเครพทองดนตรทในวงโยธวาทนต

1. เพพพอใหหเครพพองดนตรรทรพมรคสณภาพ

พรหอมทรพจะใชหไดหตลอดเวลา

2. เพพพอใหหนนกเรรยนมรเครพพองดนตรรทรพ

พรหอมตตอการเรรยน การแสดง การแขตง

ขนนภายในระดนบตตางๆ

3. เพพพอใหหผรหเรรยนมรทนกษะดหานดนตรร  

และการเรรยนการสอนมรประสธทธธภาพ

มากขขขน

มรเครพพองดนตรรเพรยงพอในการจนดการ

เรรยนการสอน และพรหอมในการแขตง

ขนน

1.  กธจกรรม ซตอมบนารสงรนกษาเครพพอง

ดนตรรในวงโยธวาทธต

พธจารณาทรพ 

1.2

16.  โครงการ โครงการสสงเสรนมนาฏศนลปปไทยในกนจกรรมวพนสดาคพญตสางๆ

1. เพพพอจนดหาวนสดส อสปกรณต เครพพองแตตง

กายการแสดงใหหเพรยงพอตตอการจนด

กธจกรรมและบรธการชสมชน

2. ซตอมแซมวนสดสอสปกรณตทรพมรอยรตใหหมร

ประสธทธธภาพในการใชหงาน

1. มรวนสดส อสปกรณตการแสดงจนานวน

เพรยงพอตตอการจนดกธจกรรมการเรรยน

รรหและบรธการชสมชน

1.  กธจกรรม การแสดงนาฏศธลปปใน

วนนสนาคนญตตางๆ

พธจารณาทรพ 

1.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

17.  โครงการ โครงการสสงเสรนมสยขภาพอนามพย

1. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรทสกคน

ไดหรนบการปฐมพยาบาลเบพของตหนไดหทนน

ทตวงทร

2.เพพพอใหหนนกเรรยนทสกคนไดหรนบการ

ตรวจสสขภาพประจนาปป

3. เพพพอใหหโรงเรรยนมรรหานอาหารไดห

คสณภาพตามมาตรฐาน

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญาทหอง

ถธพนวธถรไทย

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพดหานโภชนาการ

อาหาร

6. เพพพอใหหอาสายสวกาชาดไดหรนบ

การอบรมอาสายสวกาชาด “หลนกสรตร

พพขนฐานยสวกาชาด”

7. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบบรธการนขนาดพพมทรพ

มรคสณภาพไดหมาตรฐาน

8. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรไดหรนบ

การคสหมครองดหานการประกนนอสบนตธเหตส

1.นนกเรรยนและบสคลากร จนานวน 

3,000 คน ไดหรนบการปฐมพยาบาล

เบพของตหนไดหทนนทตวงทร

 2.นนกเรรยนไดหรนบการตรวจสสขภาพ

ประจนาปป 100 %

 3.นนกเรรยนและบสคลากรจนานวน 

3,000 คน ไดหรนบประทานอาหารทรพ

ปลอดภนย

 4.นนกเรรยนจนานวน 50 คนไดหเรรยนรรห

วธธรการดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญา

ทหองถธพนวธถรไทย

 5.นนกเรรยน อย.นหอยโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม ไดหรนบการเรรยนรรหวธธรการดรแล

สสขภาพดหานโภชนาการอาหาร

1.  กธจกรรม การจนดซพขอเวชภนณฑตยา

และอสปกรณตการปฐมพยาบาลเบพของ

ตหน

พธจารณาทรพ 

2.5

1. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรทสกคน

ไดหรนบการปฐมพยาบาลเบพของตหนไดหทนน

ทตวงทร

2.เพพพอใหหนนกเรรยนทสกคนไดหรนบการ

ตรวจสสขภาพประจนาปป

3. เพพพอใหหโรงเรรยนมรรหานอาหารไดห

1.นนกเรรยนและบสคลากร จนานวน 

3,000 คน ไดหรนบการปฐมพยาบาล

เบพของตหนไดหทนนทตวงทร

 2.นนกเรรยนไดหรนบการตรวจสสขภาพ

ประจนาปป 100 %

 3.นนกเรรยนและบสคลากรจนานวน 

2.  กธจกรรม อบรมรหานอาหาร

ปลอดภนย Clean Food Good 

Taste

พธจารณาทรพ 

3.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

คสณภาพตามมาตรฐาน

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญาทหอง

ถธพนวธถรไทย

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพดหานโภชนาการ

อาหาร

6. เพพพอใหหอาสายสวกาชาดไดหรนบ

การอบรมอาสายสวกาชาด “หลนกสรตร

พพขนฐานยสวกาชาด”

7. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบบรธการนขนาดพพมทรพ

มรคสณภาพไดหมาตรฐาน

8. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรไดหรนบ

การคสหมครองดหานการประกนนอสบนตธเหตส

3,000 คน ไดหรนบประทานอาหารทรพ

ปลอดภนย

 4.นนกเรรยนจนานวน 50 คนไดหเรรยนรรห

วธธรการดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญา

ทหองถธพนวธถรไทย

 5.นนกเรรยน อย.นหอยโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม ไดหรนบการเรรยนรรหวธธรการดรแล

สสขภาพดหานโภชนาการอาหาร

1. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรทสกคน

ไดหรนบการปฐมพยาบาลเบพของตหนไดหทนน

ทตวงทร

2.เพพพอใหหนนกเรรยนทสกคนไดหรนบการ

ตรวจสสขภาพประจนาปป

3. เพพพอใหหโรงเรรยนมรรหานอาหารไดห

คสณภาพตามมาตรฐาน

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญาทหอง

ถธพนวธถรไทย

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพดหานโภชนาการ

อาหาร

1.นนกเรรยนและบสคลากร จนานวน 

3,000 คน ไดหรนบการปฐมพยาบาล

เบพของตหนไดหทนนทตวงทร

 2.นนกเรรยนไดหรนบการตรวจสสขภาพ

ประจนาปป 100 %

 3.นนกเรรยนและบสคลากรจนานวน 

3,000 คน ไดหรนบประทานอาหารทรพ

ปลอดภนย

 4.นนกเรรยนจนานวน 50 คนไดหเรรยนรรห

วธธรการดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญา

ทหองถธพนวธถรไทย

 5.นนกเรรยน อย.นหอยโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม ไดหรนบการเรรยนรรหวธธรการดรแล

3.  กธจกรรม ลรกพตอขสนสสขภาพดรวธถร

ไทย

พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

6. เพพพอใหหอาสายสวกาชาดไดหรนบ

การอบรมอาสายสวกาชาด “หลนกสรตร

พพขนฐานยสวกาชาด”

7. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบบรธการนขนาดพพมทรพ

มรคสณภาพไดหมาตรฐาน

8. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรไดหรนบ

การคสหมครองดหานการประกนนอสบนตธเหตส

สสขภาพดหานโภชนาการอาหาร

1. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรทสกคน

ไดหรนบการปฐมพยาบาลเบพของตหนไดหทนน

ทตวงทร

2. เพพพอใหหนนกเรรยนทสกคนไดหรนบการ

ตรวจสสขภาพประจนาปป

3. เพพพอใหหโรงเรรยนมรรหานอาหารไดห

คสณภาพตามมาตรฐาน

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญาทหอง

ถธพนวธถรไทย

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพดหานโภชนาการ

อาหาร

6. เพพพอใหหอาสายสวกาชาดไดหรนบ

การอบรมอาสายสวกาชาด “หลนกสรตร

พพขนฐานยสวกาชาด”

7. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบบรธการนขนาดพพมทรพ

มรคสณภาพไดหมาตรฐาน

8. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรไดหรนบ

การคสหมครองดหานการประกนนอสบนตธเหตส

1.นนกเรรยนและบสคลากร จนานวน 

3,000 คน ไดหรนบการปฐมพยาบาล

เบพของตหนไดหทนนทตวงทร

 2.นนกเรรยนไดหรนบการตรวจสสขภาพ

ประจนาปป 100 %

 3.นนกเรรยนและบสคลากรจนานวน 

3,000 คน ไดหรนบประทานอาหารทรพ

ปลอดภนย

 4.นนกเรรยนจนานวน 50 คนไดหเรรยนรรห

วธธรการดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญา

ทหองถธพนวธถรไทย

 5.นนกเรรยน อย.นหอยโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม ไดหรนบการเรรยนรรหวธธรการดรแล

สสขภาพดหานโภชนาการอาหาร

4.  กธจกรรม โรงเรรยน อย.นหอย 

และ ยสว อสม.

พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

1. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรทสกคน

ไดหรนบการปฐมพยาบาลเบพของตหนไดหทนน

ทตวงทร

2.เพพพอใหหนนกเรรยนทสกคนไดหรนบการ

ตรวจสสขภาพประจนาปป

3. เพพพอใหหโรงเรรยนมรรหานอาหารไดห

คสณภาพตามมาตรฐาน

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญาทหอง

ถธพนวธถรไทย

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพดหานโภชนาการ

อาหาร

6. เพพพอใหหอาสายสวกาชาดไดหรนบ

การอบรมอาสายสวกาชาด “หลนกสรตร

พพขนฐานยสวกาชาด”

7. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบบรธการนขนาดพพมทรพ

มรคสณภาพไดหมาตรฐาน

8. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรไดหรนบ

การคสหมครองดหานการประกนนอสบนตธเหตส

1.นนกเรรยนและบสคลากร จนานวน 

3,000 คน ไดหรนบการปฐมพยาบาล

เบพของตหนไดหทนนทตวงทร

 2.นนกเรรยนไดหรนบการตรวจสสขภาพ

ประจนาปป 100 %

 3.นนกเรรยนและบสคลากรจนานวน 

3,000 คน ไดหรนบประทานอาหารทรพ

ปลอดภนย

 4.นนกเรรยนจนานวน 50 คนไดหเรรยนรรห

วธธรการดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญา

ทหองถธพนวธถรไทย

 5.นนกเรรยน อย.นหอยโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม ไดหรนบการเรรยนรรหวธธรการดรแล

สสขภาพดหานโภชนาการอาหาร

5.  กธจกรรม อบรมอาสายสวกาชาด พธจารณาทรพ 

3.1

1. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรทสกคน

ไดหรนบการปฐมพยาบาลเบพของตหนไดหทนน

ทตวงทร

2.เพพพอใหหนนกเรรยนทสกคนไดหรนบการ

ตรวจสสขภาพประจนาปป

3. เพพพอใหหโรงเรรยนมรรหานอาหารไดห

คสณภาพตามมาตรฐาน

1.นนกเรรยนและบสคลากร จนานวน 

3,000 คน ไดหรนบการปฐมพยาบาล

เบพของตหนไดหทนนทตวงทร

 2.นนกเรรยนไดหรนบการตรวจสสขภาพ

ประจนาปป 100 %

 3.นนกเรรยนและบสคลากรจนานวน 

3,000 คน ไดหรนบประทานอาหารทรพ

6.  กธจกรรม การปรนบเปลรพยน

พฤตธกรรมสสขภาพนนกเรรยน

พธจารณาทรพ 

3.1
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญาทหอง

ถธพนวธถรไทย

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพดหานโภชนาการ

อาหาร

2.6 เพพพอใหหอาสายสวกาชาดไดหรนบ

การอบรมอาสายสวกาชาด “หลนกสรตร

พพขนฐานยสวกาชาด”

2.7 เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบบรธการนขนาดพพม

ทรพมรคสณภาพไดหมาตรฐาน

2.8 เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรไดหรนบ

การคสหมครองดหานการประกนนอสบนตธเหตส

ปลอดภนย

 4.นนกเรรยนจนานวน 50 คนไดหเรรยนรรห

วธธรการดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญา

ทหองถธพนวธถรไทย

 5.นนกเรรยน อย.นหอยโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม ไดหรนบการเรรยนรรหวธธรการดรแล

สสขภาพดหานโภชนาการอาหาร

1. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรทสกคน

ไดหรนบการปฐมพยาบาลเบพของตหนไดหทนน

ทตวงทร

2.เพพพอใหหนนกเรรยนทสกคนไดหรนบการ

ตรวจสสขภาพประจนาปป

3. เพพพอใหหโรงเรรยนมรรหานอาหารไดห

คสณภาพตามมาตรฐาน

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญาทหอง

ถธพนวธถรไทย

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพดหานโภชนาการ

อาหาร

6. เพพพอใหหอาสายสวกาชาดไดหรนบ

1.นนกเรรยนและบสคลากร จนานวน 

3,000 คน ไดหรนบการปฐมพยาบาล

เบพของตหนไดหทนนทตวงทร

 2.นนกเรรยนไดหรนบการตรวจสสขภาพ

ประจนาปป 100 %

 3.นนกเรรยนและบสคลากรจนานวน 

3,000 คน ไดหรนบประทานอาหารทรพ

ปลอดภนย

 4.นนกเรรยนจนานวน 50 คนไดหเรรยนรรห

วธธรการดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญา

ทหองถธพนวธถรไทย

 5.นนกเรรยน อย.นหอยโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม ไดหรนบการเรรยนรรหวธธรการดรแล

สสขภาพดหานโภชนาการอาหาร

7.  กธจกรรม ตรวจสสขภาพนนกเรรยน พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

การอบรมอาสายสวกาชาด “หลนกสรตร

พพขนฐานยสวกาชาด”

7. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบบรธการนขนาดพพมทรพ

มรคสณภาพไดหมาตรฐาน

8. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรไดหรนบ

การคสหมครองดหานการประกนนอสบนตธเหตส

1. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรทสกคน

ไดหรนบการปฐมพยาบาลเบพของตหนไดหทนน

ทตวงทร

2.เพพพอใหหนนกเรรยนทสกคนไดหรนบการ

ตรวจสสขภาพประจนาปป

3. เพพพอใหหโรงเรรยนมรรหานอาหารไดห

คสณภาพตามมาตรฐาน

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญาทหอง

ถธพนวธถรไทย

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพดหานโภชนาการ

อาหาร

6. เพพพอใหหอาสายสวกาชาดไดหรนบ

การอบรมอาสายสวกาชาด “หลนกสรตร

พพขนฐานยสวกาชาด”

7. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบบรธการนขนาดพพมทรพ

มรคสณภาพไดหมาตรฐาน

8. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรไดหรนบ

การคสหมครองดหานการประกนนอสบนตธเหตส

1.นนกเรรยนและบสคลากร จนานวน 

3,000 คน ไดหรนบการปฐมพยาบาล

เบพของตหนไดหทนนทตวงทร

 2.นนกเรรยนไดหรนบการตรวจสสขภาพ

ประจนาปป 100 %

 3.นนกเรรยนและบสคลากรจนานวน 

3,000 คน ไดหรนบประทานอาหารทรพ

ปลอดภนย

 4.นนกเรรยนจนานวน 50 คนไดหเรรยนรรห

วธธรการดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญา

ทหองถธพนวธถรไทย

 5.นนกเรรยน อย.นหอยโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม ไดหรนบการเรรยนรรหวธธรการดรแล

สสขภาพดหานโภชนาการอาหาร

8.  กธจกรรม กธจกรรมรณรงคตวนน

สนาคนญทางสาธารณสสข

พธจารณาทรพ 

3.1

1. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรทสกคน 1.นนกเรรยนและบสคลากร จนานวน 9.  กธจกรรม รนกสสขภาพ พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ไดหรนบการปฐมพยาบาลเบพของตหนไดหทนน

ทตวงทร

2.เพพพอใหหนนกเรรยนทสกคนไดหรนบการ

ตรวจสสขภาพประจนาปป

3. เพพพอใหหโรงเรรยนมรรหานอาหารไดห

คสณภาพตามมาตรฐาน

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญาทหอง

ถธพนวธถรไทย

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพดหานโภชนาการ

อาหาร

2.6 เพพพอใหหอาสายสวกาชาดไดหรนบ

การอบรมอาสายสวกาชาด “หลนกสรตร

พพขนฐานยสวกาชาด”

2.7 เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบบรธการนขนาดพพม

ทรพมรคสณภาพไดหมาตรฐาน

2.8 เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรไดหรนบ

การคสหมครองดหานการประกนนอสบนตธเหตส

3,000 คน ไดหรนบการปฐมพยาบาล

เบพของตหนไดหทนนทตวงทร

 2.นนกเรรยนไดหรนบการตรวจสสขภาพ

ประจนาปป 100 %

 3.นนกเรรยนและบสคลากรจนานวน 

3,000 คน ไดหรนบประทานอาหารทรพ

ปลอดภนย

 4.นนกเรรยนจนานวน 50 คนไดหเรรยนรรห

วธธรการดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญา

ทหองถธพนวธถรไทย

 5.นนกเรรยน อย.นหอยโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม ไดหรนบการเรรยนรรหวธธรการดรแล

สสขภาพดหานโภชนาการอาหาร

2.5

1. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรทสกคน

ไดหรนบการปฐมพยาบาลเบพของตหนไดหทนน

ทตวงทร

2.เพพพอใหหนนกเรรยนทสกคนไดหรนบการ

ตรวจสสขภาพประจนาปป

3. เพพพอใหหโรงเรรยนมรรหานอาหารไดห

คสณภาพตามมาตรฐาน

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

1. นนกเรรยนและบสคลากร จนานวน 

3,000 คน ไดหรนบการปฐมพยาบาล

เบพของตหนไดหทนนทตวงทร

2. นนกเรรยนไดหรนบการตรวจสสขภาพ

ประจนาปป 100 %

3. นนกเรรยนและบสคลากรจนานวน 

3,000 คน ไดหรนบประทานอาหารทรพ

ปลอดภนย

10.  กธจกรรม การตรวจสสขภาพครร

และบสคลากรทางการศขกษาประจนา

ปป

พธจารณาทรพ 

2.5
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

การดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญาทหอง

ถธพนวธถรไทย

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพดหานโภชนาการ

อาหาร

6. เพพพอใหหอาสายสวกาชาดไดหรนบ

การอบรมอาสายสวกาชาด “หลนกสรตร

พพขนฐานยสวกาชาด”

7. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบบรธการนขนาดพพมทรพ

มรคสณภาพไดหมาตรฐาน

8. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรไดหรนบ

การคสหมครองดหานการประกนนอสบนตธเหตส

4. นนกเรรยนจนานวน 50 คนไดหเรรยนรรห

วธธรการดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญา

ทหองถธพนวธถรไทย

5. นนกเรรยน อย.นหอยโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม ไดหรนบการเรรยนรรหวธธรการดรแล

สสขภาพดหานโภชนาการอาหาร

1. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรทสกคน

ไดหรนบการปฐมพยาบาลเบพของตหนไดหทนน

ทตวงทร

2. เพพพอใหหนนกเรรยนทสกคนไดหรนบการ

ตรวจสสขภาพประจนาปป

3. เพพพอใหหโรงเรรยนมรรหานอาหารไดห

คสณภาพตามมาตรฐาน

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญาทหอง

ถธพนวธถรไทย

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพดหานโภชนาการ

อาหาร

2.6 เพพพอใหหอาสายสวกาชาดไดหรนบ

การอบรมอาสายสวกาชาด “หลนกสรตร

1.นนกเรรยนและบสคลากร จนานวน 

3,000 คน ไดหรนบการปฐมพยาบาล

เบพของตหนไดหทนนทตวงทร

2.นนกเรรยนไดหรนบการตรวจสสขภาพ

ประจนาปป 100 %

3.นนกเรรยนและบสคลากรจนานวน 

3,000 คน ไดหรนบประทานอาหารทรพ

ปลอดภนย

4.นนกเรรยนจนานวน 50 คนไดหเรรยนรรห

วธธรการดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญา

ทหองถธพนวธถรไทย

5.นนกเรรยน อย.นหอยโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม ไดหรนบการเรรยนรรหวธธรการดรแล

สสขภาพดหานโภชนาการอาหาร

11.  กธจกรรม การรนบบรธจาคโลหธต

รตวมกนบสภากาชาดไทย

พธจารณาทรพ 

2.5
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

พพขนฐานยสวกาชาด”

2.7 เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบบรธการนขนาดพพม

ทรพมรคสณภาพไดหมาตรฐาน

2.8 เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรไดหรนบ

การคสหมครองดหานการประกนนอสบนตธเหตส

1.สรหางการมรสตวนรตวมของชสมชน บน

พพขนฐานการไดหรนบการสนนบสนสนจาก

รนฐบาลใหหมรชรวธตอยรตภายใตหสนงคมทรพ

เปลรพยนแปลงไปหลนงเกธดโรค(New 

Normal) 

2. สรหางความรอบรรหดหานสสขภาพ และ

สตงเสรธมพฤตธกรรมสสขภาพ เพพพอเฝปา

ระวนงการแพรตเชพขอไวรนสโคโรนา 2019 

( COVID-19) และการปปองกนนการ

แพรตระบาดซขนา ในสถานศขกษาและ

สถานประกอบกธจการ

3. สรหางระบบการเฝปาระวนงการแพรต

เชพขอไวรนสโคโณนา 2019 (COVID-19)

และปปองกนนการแพรตระบาดซขนาใน

สถานศขกษาและสถานประกอบ

กธจการ

ครร/นนกเรรยน/ผรหปกครอง มรความรอบ

รรหดหานการสตงเสรธมสสขภาพและการ

ปปองกนนการแพรตระบาดโรคตธดเชพขอ

ไวรนสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

12.  กธจกรรม งานคนดกรอง

อสณหภรมธ

พธจารณาทรพ 

2.5

1. เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรทสกคน

ไดหรนบการปฐมพยาบาลเบพของตหนไดหทนน

ทตวงทร

2. เพพพอใหหนนกเรรยนทสกคนไดหรนบการ

ตรวจสสขภาพประจนาปป

3. เพพพอใหหโรงเรรยนมรรหานอาหารไดห

1.นนกเรรยนและบสคลากร จนานวน 

3,000 คน ไดหรนบการปฐมพยาบาล

เบพของตหนไดหทนนทตวงทร 2.นนกเรรยนไดหรนบ

การตรวจสสขภาพประจนาปป 100 %

3.นนกเรรยนและบสคลากรจนานวน 

3,000 คน ไดหรนบประทานอาหารทรพ

13.  กธจกรรม สายใยรนกพรพนหองมตวง

ขาว

พธจารณาทรพ 

2.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

คสณภาพตามมาตรฐาน

4. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญาทหอง

ถธพนวธถรไทย

5. เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบการเรรยนรรหวธธร

การดรแลสสขภาพดหานโภชนาการ

อาหาร

2.6 เพพพอใหหอาสายสวกาชาดไดหรนบ

การอบรมอาสายสวกาชาด “หลนกสรตร

พพขนฐานยสวกาชาด”

2.7 เพพพอใหหนนกเรรยนไดหรนบบรธการนขนาดพพม

ทรพมรคสณภาพไดหมาตรฐาน

2.8 เพพพอใหหนนกเรรยนและบสคลากรไดหรนบ

การคสหมครองดหานการประกนนอสบนตธเหตส

ปลอดภนย

4.นนกเรรยนจนานวน 50 คนไดหเรรยนรรห

วธธรการดรแลสสขภาพตามภรมธปฝญญา

ทหองถธพนวธถรไทย

5.นนกเรรยน อย.นหอยโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม ไดหรนบการเรรยนรรหวธธรการดรแล

สสขภาพดหานโภชนาการอาหาร
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

18.  โครงการ บรนหารจพดการงานธยรการเพพทอเพนทมศพกยภาพงานสารบรรณ (งานธยรการ สารบรรณ)

1. เพพพอใหหมรวนสดส อสปกรณต ครสภนณฑต

และเอกสารตตางๆ พรหอมใชหงานตาม

ระเบรยบของทางราชการ และพรหอม

ใหหบรธการกนบคณะครร นนกเรรยน และ

บสคลากร ตลอดจนองคตกรตตางๆทรพ

เกรพยวขหอง

2. เพพพอใหหการจนดเกตบเอกสารงาน

ธสรการ-สารบรรณ เปปนไปตามระเบรยบ

ของงานสารบรรณ และขหอมรลเปปน

ปฝจจสบนน

3. เพพพอพนฒนาประสธทธธภาพการ

บรธหารจนดการงานธสรการสารบรรณใหห

เปปนไปตามมาตรฐานของหนตวยงาน

ภาครนฐ

ระบบงานธสรการ-สารบรรณของ

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม มรระบบ 

สามารถอนานวย

ความสะดวกและสามารถตรวจสอบ

ไดห 100%

1.  กธจกรรม การซตอมบนารสงวนสดส

ครสภนณฑตสนานนกงานธสรการ

พธจารณาทรพ 

2.2

1. เพพพอใหหมรวนสดส อสปกรณต ครสภนณฑต

และเอกสารตตางๆ พรหอมใชหงานตาม

ระเบรยบของทางราชการ และพรหอม

ใหหบรธการกนบคณะครร นนกเรรยน และ

บสคลากร ตลอดจนองคตกรตตางๆทรพ

เกรพยวขหอง

2. เพพพอใหหการจนดเกตบเอกสารงาน

ธสรการ-สารบรรณ เปปนไปตามระเบรยบ

ของงานสารบรรณ และขหอมรลเปปน

ปฝจจสบนน

3. เพพพอพนฒนาประสธทธธภาพการ

บรธหารจนดการงานธสรการสารบรรณใหห

ระบบงานธสรการ-สารบรรณของ

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม มรระบบ 

สามารถอนานวย

ความสะดวกและสามารถตรวจสอบ

ไดห 100%

2.  กธจกรรม จนดซพขอวนสดส อสปกรณต 

ครสภนณฑตสนานนกงาน สนาหรนบใชหใน

สนานนกงานธสรการโรงเรรยน

พธจารณาทรพ 

2.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

เปปนไปตามมาตรฐานของหนตวยงาน

ภาครนฐ

19.  โครงการ การพพฒนาศพกยภาพการปฏนบพตนงานของเจผาหนผาทททธยรการ

1. เพพพอเปปนการสตงเสรธมและพนฒนา

บสคลากรธสรการ 8 ฝปาย ใหหมรความรรห 

ความสามารถ ทนกษะการปฏธบนตธงาน 

ธสรการ 

2.2 เพพพอใหหการดนาเนธนงานมร

ประสธทธธภาพและเกธดประสธทธธผล 

เปปนประโยชนตสรงสสดตตอทางราชการ

เจหาหนหาทรพฝปายธสรการของโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม 8  ฝปายงาน ทสกคน

ไดหรนบการพนฒนาและเพธพมพรน

ประสบการณตอยตางนหอยปปละ 1 ครนขง

1.  กธจกรรม อบรมพนฒนาศนกยภาพ

การปฏธบนตธงานของเจหาหนหาทรพธสรการ

พธจารณาทรพ 

2.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

20.  โครงการ โภชนาการและสหกรณธรผานคผา

เพพพอใหหมรอสปกรณตโภชนาการ  เครพพอง

มพอ  เครพพองใชหและภาชนะใสตอาหาร

สะอาดถรกสสขอนามนยเพรยงพอ

นนกเรรยนและบสคลากรทสกคนใน

โรงเรรยนมรอสปกรณตโภชนาการ  

เครพพองมพอ  เครพพองใชหและภาชนะใสต

อาหารสะอาดถรกสสขอนามนยเพรยงพอ

1.  กธจกรรม จนดซพขออสปกรณตโภชนา

การ  เครพพองมพอ  เครพพองใชหและ

ภาชนะใสตอาหาร

พธจารณาทรพ 

2.5

1. เพพพอพนฒนาระบบงานของฝปาย

บสคคลของโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม 

ใหหถรกตหองเปปนปฝจจสบนนตามระเบรยบ

ของทางราชการ  สามารถตรวจสอบ

ไดห

 2.เพพพอใหหการดนาเนธนงานมร

ประสธทธธภาพและเกธดประสธทธธผล  

เปปนประโยชนตสรงสสด

ตตอทางราชการ

งานจนานวน 3 งาน  ไดหแกต  พนฒนา

งานการบรธหารงานบสคคล  งาน

พนฒนาศนกยภาพของบสคลากรทาง

การศขกษา  งานทนศนศขกษาและ

ศขกษาแหลตงเรรยนรรหของฝปายบสคคลมร

การพนฒนางาน/ ดหานการบรธหาร

จนดการอยตางเปปนระบบ  ถรกตหองและ

เปปนปฝจจสบนน

2.  กธจกรรม จนดซพขอวนสดส  อสปกรณต  

และเอกสารงานพนฒนางานการ

บรธหารงานบสคคล

พธจารณาทรพ 

2.2

1. เพพพอพนฒนาระบบงานของฝปาย

บสคคลของโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม 

ใหหถรกตหองเปปนปฝจจสบนนตามระเบรยบ

ของทางราชการ  สามารถตรวจสอบ

ไดห

 2.เพพพอใหหการดนาเนธนงานมร

ประสธทธธภาพและเกธดประสธทธธผล  

เปปนประโยชนตสรงสสด

ตตอทางราชการ

งานจนานวน 3 งาน  ไดหแกต  พนฒนา

งานการบรธหารงานบสคคล  งาน

พนฒนาศนกยภาพของบสคลากรทาง

การศขกษา  งานทนศนศขกษาและ

ศขกษาแหลตงเรรยนรรหของฝปายบสคคลมร

การพนฒนางาน/ ดหานการบรธหาร

จนดการอยตางเปปนระบบ  ถรกตหองและ

เปปนปฝจจสบนน

3.  กธจกรรม งานพนฒนาสารสนเทศ

และบสคลากร

พธจารณาทรพ 

2.6
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 4. พพฒนาระบบการบรนหารการจพดการศศกษาดผวยหลพกธรรมาภนบาล เนผนกระบวนการมทสสวนรสวม

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

21.  โครงการ โครงการพพฒนางานพพสดยโรงเรทยน

เพพพอการพนฒนางานพนสดสของโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม ใหหเปปนปฝจจสบนน ถรก

ตหองตามระเบรยบของราชการ 

สามารถตรวจสอบไดห 100%

เพพพอการพนฒนางานพนสดสของโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม ใหหเปปนปฝจจสบนน ถรก

ตหอง

ตามระเบรยบของราชการ สามารถ

ตรวจสอบไดห 100 %

1.  กธจกรรม การพนฒนางานพนสดส

โรงเรรยน

พธจารณาทรพ 

2.2

22.  โครงการ เฝปาระวพงปปองกพนโรคตนดเชพชอไวรพสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรทยน

1. เพพพอดรแล เฝปาระวนง และปปองกนนโรค

ตธดเชพขอไวรนสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ใหหกนบนนกเรรยน ครร 

และบสคลากรของโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม 

2. เพพพอสรหางความปลอดภนยใหหกนบ นนก

เรรยน ครร และบสคลากรของโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคม

- มรวนสดส อสปกรณตในการคนดกรองทรพมร

ประสธทธธภาพและเพรยงพอ

- มรวนสดส อสปกรณตในการปปองกนนนนก

เรรยน ครร และบสคลากรของโรงเรรยน

สสโขทนยวธทยาคมอยตางเพรยงพอ

1.  กธจกรรม เฝปาระวนงปปองกนนและ

สรหางระบบคนดกรองนนกเรรยน ครร 

และบสคลากรของโรงเรรยน  จากโรค

ตธดเชพขอไวรนสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

พธจารณาทรพ 

2.5
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 5. พพฒนาอาคารสถานททท สนทงแวดลผอม แหลสงเรทยนรผผและภผมนปปญญาทผองถนทน ทททเอพชอตสอการเรทยนรผผอยสางมท

คยณภาพ

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

1.  โครงการ โครงการจพดซพชอ ครยภพณฑธ วพสดย อยปกรณธสดานพกงาน  ฝฝายงานบรนการอาคารสถานททท

1. เพพพอใหหมรครสภนณฑต วนสดสอสปกรณต

สนานนกงานใชหอยตางพอเพรยง

2. เพพพอใหหการปฏธบนตธงานของฝปาย

งานบรธการอาคารสถานทรพและสภาพ

แวดลหอมโรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม มร

ความสะดวก รวดเรตวมรประสธทธธภาพ

และเกธดประสธทธธพล 

3. เพพพอใหหการดนาเนธนงานบรรลสตาม

กรอบภาระงานทรพกนาหนดไวห

บสคลากรทรพปฏธบนตธงาน งานสนานนกงาน

อาคารสถานทรพและสภาพแวดลหอม

โรงเรรยนสสโขทนยวธทยาคม มรครสภนณฑต 

วนสดสอสปกรณตสนานนกงานใชหอยตางเพรยง

พอ 100%

1.  กธจกรรม จนดซพขอ ครสภนณฑต วนสดส 

อสปกรณตสนานนกงาน ฝปายงานบรธการ

อาคารสถานทรพและสภาพแวดลหอม

พธจารณาทรพ 

2.2
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 5. พพฒนาอาคารสถานททท สนทงแวดลผอม แหลสงเรทยนรผผและภผมนปปญญาทผองถนทน ทททเอพชอตสอการเรทยนรผผอยสางมท

คยณภาพ

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

2.  โครงการ โครงการบรนการอาคารสถานททท  ยานพาหนะ  และสภาพแวดลผอม

1. เพพพอใหหอาคารสถานทรพ อาคาร

ประกอบและสธพงแวดลหอม สธพงอนานวย

ความสะดวก ระบบสาธารณรปโภค 

ของโรงเรรยนและบรธเวณโรงเรรยน

สะอาด รตมรพพน ปลอดภนย และเอพขอตตอ

การจนดการเรรยนรรห การปฏธบนตธงานของ

บสคลากรในโรงเรรยน 

2. เพพพอใหหสภาพหหองเรรยนและอาคาร

สถานทรพ ระบบสาธารณรปโภค ไดหรนบ

การดรแลพรหอมใชหงานอยรตเสมอ 

3. เพพพอพนฒนาสภาพแวดลหอมภายใน

โรงเรรยนใหหเอพขอตตอการเรรยนรรห และการ

จนดการเรรยนการสอน อยตางมรคสณภาพ

4. เพพพอจนดเตรรยมเชพขอเพลธง จนดซตอม

บนารสง และจนดใหหยานพาหนะโรงเรรยน

มรประกนนภนยรถและภาษรประจนาปปทรพ

กฎหมายกนาหนด ตามกนาหนดระยะ

เวลา

5. เพพพอใหหครสภนณฑต  วนสดสอสปกรณต  ใน

การจนดสถานทรพ  พรหอมใชหและมรอยตาง

เพรยงพอ

6. เพพพอใหหนนกการภารโรงมรทนกษะใน

ดหานการพนฒนาอาคารสถานทรพ ยาน

พาหนะ และ สธพงแวดลหอมเพธพมขขขน

-  ครร 242  คน  นนกเรรยน  3,000  

คน  นนกการภารโรง  20  คน 

-  ผรหปกครอง และ ประชาชนทนพวไป 

-  หนตวยงาน ในจนงหวนดสสโขทนย

1.  กธจกรรม บรธการอาคารเรรยน

และแหลตงเรรยนรรห

พธจารณาทรพ 

2.5

1. เพพพอใหหอาคารสถานทรพ อาคาร -  ครร 242  คน  นนกเรรยน  3,000  2.  กธจกรรม งานสธพงแวดลหอม และ พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 5. พพฒนาอาคารสถานททท สนทงแวดลผอม แหลสงเรทยนรผผและภผมนปปญญาทผองถนทน ทททเอพชอตสอการเรทยนรผผอยสางมท

คยณภาพ

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ประกอบและสธพงแวดลหอม สธพงอนานวย

ความสะดวก ระบบสาธารณรปโภค 

ของโรงเรรยนและบรธเวณโรงเรรยน

สะอาด รตมรพพน ปลอดภนย และเอพขอตตอ

การจนดการเรรยนรรห การปฏธบนตธงานของ

บสคลากรในโรงเรรยน 

2. เพพพอใหหสภาพหหองเรรยนและอาคาร

สถานทรพ ระบบสาธารณรปโภค ไดหรนบ

การดรแลพรหอมใชหงานอยรตเสมอ 

3. เพพพอพนฒนาสภาพแวดลหอมภายใน

โรงเรรยนใหหเอพขอตตอการเรรยนรรห และการ

จนดการเรรยนการสอน อยตางมรคสณภาพ

4. เพพพอจนดเตรรยมเชพขอเพลธง จนดซตอม

บนารสง และจนดใหหยานพาหนะโรงเรรยน

มรประกนนภนยรถและภาษรประจนาปปทรพ

กฎหมายกนาหนด ตามกนาหนดระยะ

เวลา

5. เพพพอใหหครสภนณฑต  วนสดสอสปกรณต  ใน

การจนดสถานทรพ  พรหอมใชหและมรอยตาง

เพรยงพอ

6. เพพพอใหหนนกการภารโรงมรทนกษะใน

ดหานการพนฒนาอาคารสถานทรพ ยาน

พาหนะ และ สธพงแวดลหอมเพธพมขขขน

คน  นนกการภารโรง  20  คน 

-  ผรหปกครอง และ ประชาชนทนพวไป 

-  หนตวยงาน ในจนงหวนดสสโขทนย

พนฒนาภรมธทนศนตภายในโรงเรรยน 2.5

1. เพพพอใหหอาคารสถานทรพ อาคาร

ประกอบและสธพงแวดลหอม สธพงอนานวย

ความสะดวก ระบบสาธารณรปโภค 

-  ครร 242  คน  นนกเรรยน  3,000  

คน  นนกการภารโรง  20  คน 

-  ผรหปกครอง และ ประชาชนทนพวไป 

3.  กธจกรรม ซตอมบนารสงยานยนตต 

และ จนดใหหมรประกนนภนย/ชนาระภาษร

รถประจนาปป

พธจารณาทรพ 

2.5
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 5. พพฒนาอาคารสถานททท สนทงแวดลผอม แหลสงเรทยนรผผและภผมนปปญญาทผองถนทน ทททเอพชอตสอการเรทยนรผผอยสางมท

คยณภาพ

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ของโรงเรรยนและบรธเวณโรงเรรยน

สะอาด รตมรพพน ปลอดภนย และเอพขอตตอ

การจนดการเรรยนรรห การปฏธบนตธงานของ

บสคลากรในโรงเรรยน 

2. เพพพอใหหสภาพหหองเรรยนและอาคาร

สถานทรพ ระบบสาธารณรปโภค ไดหรนบ

การดรแลพรหอมใชหงานอยรตเสมอ 

3. เพพพอพนฒนาสภาพแวดลหอมภายใน

โรงเรรยนใหหเอพขอตตอการเรรยนรรห และการ

จนดการเรรยนการสอน อยตางมรคสณภาพ

4. เพพพอจนดเตรรยมเชพขอเพลธง จนดซตอม

บนารสง และจนดใหหยานพาหนะโรงเรรยน

มรประกนนภนยรถและภาษรประจนาปปทรพ

กฎหมายกนาหนด ตามกนาหนดระยะ

เวลา

5. เพพพอใหหครสภนณฑต  วนสดสอสปกรณต  ใน

การจนดสถานทรพ  พรหอมใชหและมรอยตาง

เพรยงพอ

6. เพพพอใหหนนกการภารโรงมรทนกษะใน

ดหานการพนฒนาอาคารสถานทรพ ยาน

พาหนะ และ สธพงแวดลหอมเพธพมขขขน

-  หนตวยงาน ในจนงหวนดสสโขทนย

2.1 เพพพอใหหอาคารสถานทรพ อาคาร

ประกอบและสธพงแวดลหอม สธพงอนานวย

ความสะดวก ระบบสาธารณรปโภค 

ของโรงเรรยนและบรธเวณโรงเรรยน

สะอาด รตมรพพน ปลอดภนย และเอพขอตตอ

- ครร 242  คน  นนกเรรยน  3,000  

คน  นนกการภารโรง  20  คน 

- ผรหปกครอง และ ประชาชนทนพวไป 

- หนตวยงาน ในจนงหวนดสสโขทนย

4.  กธจกรรม ซตอมบนารสงระบบ

สาธารณรปโภค

พธจารณาทรพ 

2.5
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 5. พพฒนาอาคารสถานททท สนทงแวดลผอม แหลสงเรทยนรผผและภผมนปปญญาทผองถนทน ทททเอพชอตสอการเรทยนรผผอยสางมท

คยณภาพ

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

การจนดการเรรยนรรห การปฏธบนตธงานของ

บสคลากรในโรงเรรยน 

2.2 เพพพอใหหสภาพหหองเรรยนและอาคาร

สถานทรพ ระบบสาธารณรปโภค ไดหรนบ

การดรแลพรหอมใชหงานอยรตเสมอ 

2.3 เพพพอพนฒนาสภาพแวดลหอมภายใน

โรงเรรยนใหหเอพขอตตอการเรรยนรรห และการ

จนดการเรรยนการสอน อยตางมรคสณภาพ

2.4 เพพพอจนดเตรรยมเชพขอเพลธง จนดซตอม

บนารสง และจนดใหหยานพาหนะโรงเรรยน

มรประกนนภนยรถและภาษรประจนาปปทรพ

กฎหมายกนาหนด ตามกนาหนดระยะ

เวลา

2.5 เพพพอใหหครสภนณฑต  วนสดสอสปกรณต  ใน

การจนดสถานทรพ  พรหอมใชหและมรอยตาง

เพรยงพอ

2.6 เพพพอใหหนนกการภารโรงมรทนกษะใน

ดหานการพนฒนาอาคารสถานทรพ ยาน

พาหนะ และ สธพงแวดลหอมเพธพมขขขน

1. เพพพอใหหอาคารสถานทรพ อาคาร

ประกอบและสธพงแวดลหอม สธพงอนานวย

ความสะดวก ระบบสาธารณรปโภค 

ของโรงเรรยนและบรธเวณโรงเรรยน

สะอาด รตมรพพน ปลอดภนย และเอพขอตตอ

การจนดการเรรยนรรห การปฏธบนตธงานของ

บสคลากรในโรงเรรยน 

-  ครร 242  คน  นนกเรรยน  3,000  

คน  นนกการภารโรง  20  คน 

-  ผรหปกครอง และ ประชาชนทนพวไป 

-  หนตวยงาน ในจนงหวนดสสโขทนย

5.  กธจกรรม งานตกแตตงสถานทรพ พธจารณาทรพ 

2.5
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 5. พพฒนาอาคารสถานททท สนทงแวดลผอม แหลสงเรทยนรผผและภผมนปปญญาทผองถนทน ทททเอพชอตสอการเรทยนรผผอยสางมท

คยณภาพ

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

2. เพพพอใหหสภาพหหองเรรยนและอาคาร

สถานทรพ ระบบสาธารณรปโภค ไดหรนบ

การดรแลพรหอมใชหงานอยรตเสมอ 

3. เพพพอพนฒนาสภาพแวดลหอมภายใน

โรงเรรยนใหหเอพขอตตอการเรรยนรรห และการ

จนดการเรรยนการสอน อยตางมรคสณภาพ

4. เพพพอจนดเตรรยมเชพขอเพลธง จนดซตอม

บนารสง และจนดใหหยานพาหนะโรงเรรยน

มรประกนนภนยรถและภาษรประจนาปปทรพ

กฎหมายกนาหนด ตามกนาหนดระยะ

เวลา

5. เพพพอใหหครสภนณฑต  วนสดสอสปกรณต  ใน

การจนดสถานทรพ  พรหอมใชหและมรอยตาง

เพรยงพอ

6. เพพพอใหหนนกการภารโรงมรทนกษะใน

ดหานการพนฒนาอาคารสถานทรพ ยาน

พาหนะ และ สธพงแวดลหอมเพธพมขขขน

1. เพพพอใหหอาคารสถานทรพ อาคาร

ประกอบและสธพงแวดลหอม สธพงอนานวย

ความสะดวก ระบบสาธารณรปโภค 

ของโรงเรรยนและบรธเวณโรงเรรยน

สะอาด รตมรพพน ปลอดภนย และเอพขอตตอ

การจนดการเรรยนรรห การปฏธบนตธงานของ

บสคลากรในโรงเรรยน 

2. เพพพอใหหสภาพหหองเรรยนและอาคาร

สถานทรพ ระบบสาธารณรปโภค ไดหรนบ

-  ครร 242  คน  นนกเรรยน  3,000  

คน  นนกการภารโรง  20  คน 

-  ผรหปกครอง และ ประชาชนทนพวไป 

-  หนตวยงาน ในจนงหวนดสสโขทนย

6.  กธจกรรม งานพนฒนาบสคลากร

ดหานอาคารสถานทรพ ยานพาหนะ

และสธพงแวดลหอม

พธจารณาทรพ 

2.4
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 5. พพฒนาอาคารสถานททท สนทงแวดลผอม แหลสงเรทยนรผผและภผมนปปญญาทผองถนทน ทททเอพชอตสอการเรทยนรผผอยสางมท

คยณภาพ

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

การดรแลพรหอมใชหงานอยรตเสมอ 

3. เพพพอพนฒนาสภาพแวดลหอมภายใน

โรงเรรยนใหหเอพขอตตอการเรรยนรรห และการ

จนดการเรรยนการสอน อยตางมรคสณภาพ

4. เพพพอจนดเตรรยมเชพขอเพลธง จนดซตอม

บนารสง และจนดใหหยานพาหนะโรงเรรยน

มรประกนนภนยรถและภาษรประจนาปปทรพ

กฎหมายกนาหนด ตามกนาหนดระยะ

เวลา

5. เพพพอใหหครสภนณฑต  วนสดสอสปกรณต  ใน

การจนดสถานทรพ  พรหอมใชหและมรอยตาง

เพรยงพอ

6. เพพพอใหหนนกการภารโรงมรทนกษะใน

ดหานการพนฒนาอาคารสถานทรพ ยาน

พาหนะ และ สธพงแวดลหอมเพธพมขขขน
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 5. พพฒนาอาคารสถานททท สนทงแวดลผอม แหลสงเรทยนรผผและภผมนปปญญาทผองถนทน ทททเอพชอตสอการเรทยนรผผอยสางมท

คยณภาพ

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

3.  โครงการ การพพฒนาการเรทยนรผผกลยสมสาระการเรทยนรผผภาษาตสางประเทศ (การจพดการเรทยนรผผ Education Hub)

1.เพพพอสตงเสรธมและพนฒนาครรและผรห

เรรยนใหหเปปนบสคคลแหตงการเรรยนรรห

2.เพพพอสตงเสรธมใหหครรจนดการเรรยนรรหไดห

อยตางมรคสณภาพและสามารถพนฒนาผรห

เรรยนไดหเตตมตามศนกยภาพ

3.เพพพอใหหกลสตมสาระการเรรยนรรหภาษา

ตตางประเทศมรสพพอ อสปกรณตทนาสพพอ และ

หนนงสพอเพรยงพอตตอการจนดการเรรยนรรห

1.ครรและนนกเรรยนในโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม รหอยละ 80 ใชหบรธการหหอง

สมสด HUB (หหองสมสดภาษาตตาง

ประเทศทรพสอง) 

2.มรสพพอ หนนงสพอ ตนาราและเอกสาร 

สนาหรนบนนกเรรยนและครรศขกษาคหนควหา

1.  กธจกรรม พนฒนาหหองเรรยน

สนาหรนบนนกเรรยนหหองเรรยนพธเศษ MP

พธจารณาทรพ 

2.5

1. เพพพอสตงเสรธมและพนฒนาครรและผรห

เรรยนใหหเปปนบสคคลแหตงการเรรยนรรห

2. เพพพอสตงเสรธมใหหครรจนดการเรรยนรรหไดห

อยตางมรคสณภาพและสามารถพนฒนาผรห

เรรยนไดหเตตมตามศนกยภาพ

3. เพพพอใหหกลสตมสาระการเรรยนรรหภาษา

ตตางประเทศมรสพพอ อสปกรณตทนาสพพอ และ

หนนงสพอเพรยงพอตตอการจนดการเรรยนรรห

1. ครรและนนกเรรยนในโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม รหอยละ 80 ใชหบรธการหหอง

สมสด HUB (หหองสมสดภาษาตตาง

ประเทศทรพสอง) 

2. มรสพพอ หนนงสพอ ตนาราและเอกสาร 

สนาหรนบนนกเรรยนและครรศขกษาคหนควหา

2.  กธจกรรม พนฒนาหหองสมสด HUB 

เพพพอใหหผรหเรรยนคหนควหาเพธพมเตธม

พธจารณาทรพ 

3.1, 3.2

1.เพพพอสตงเสรธมและพนฒนาครรและผรห

เรรยนใหหเปปนบสคคลแหตงการเรรยนรรห

2.เพพพอสตงเสรธมใหหครรจนดการเรรยนรรหไดห

อยตางมรคสณภาพและสามารถพนฒนาผรห

เรรยนไดหเตตมตามศนกยภาพ

3.เพพพอใหหกลสตมสาระการเรรยนรรหภาษา

ตตางประเทศมรสพพอ อสปกรณตทนาสพพอ และ

หนนงสพอเพรยงพอตตอการจนดการเรรยนรรห

1.ครรและนนกเรรยนในโรงเรรยนสสโขทนย

วธทยาคม รหอยละ 80 ใชหบรธการหหอง

สมสด HUB (หหองสมสดภาษาตตาง

ประเทศทรพสอง) 

2.มรสพพอ หนนงสพอ ตนาราและเอกสาร 

สนาหรนบนนกเรรยนและครรศขกษาคหนควหา

3.  กธจกรรม พนฒนาหหองศรนยตการ

เรรยนรรหภาษาญรพปสปน

พธจารณาทรพ 

3.1

1.เพพพอสตงเสรธมและพนฒนาครรและผรห 1.ครรและนนกเรรยนในโรงเรรยนสสโขทนย4.  กธจกรรม พนฒนาหหองศรนยตการ พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 5. พพฒนาอาคารสถานททท สนทงแวดลผอม แหลสงเรทยนรผผและภผมนปปญญาทผองถนทน ทททเอพชอตสอการเรทยนรผผอยสางมท

คยณภาพ

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

เรรยนใหหเปปนบสคคลแหตงการเรรยนรรห

2.เพพพอสตงเสรธมใหหครรจนดการเรรยนรรหไดห

อยตางมรคสณภาพและสามารถพนฒนาผรห

เรรยนไดหเตตมตามศนกยภาพ

3.เพพพอใหหกลสตมสาระการเรรยนรรหภาษา

ตตางประเทศมรสพพอ อสปกรณตทนาสพพอ และ

หนนงสพอเพรยงพอตตอการจนดการเรรยนรรห

วธทยาคม รหอยละ 80 ใชหบรธการหหอง

สมสด HUB (หหองสมสดภาษาตตาง

ประเทศทรพสอง) 

2.มรสพพอ หนนงสพอ ตนาราและเอกสาร 

สนาหรนบนนกเรรยนและครรศขกษาคหนควหา

เรรยนรรหภาษาจรน 3.1

4.  โครงการ โครงการปรพบบรรยากาศทางวนชาการ

5.  โครงการ พพฒนางานโสตทพศนผปกรณธ

1. เพพพอสนนบสนสนการเรรยนการสอนใหห

เกธดประสธทธธภาพตามจสดมสตงหมาย

2. เพพพอนนาเอาอสปกรณตโสตทนศนรปกรณต

มาใชหในการผลธต และพนฒนาสพพอใหหมร

คสณภาพ

3. เพพพอใหหมรอสปกรณตโสตทนศนรปกรณต

เพรยงพอกนบการจนดกธจกรรมของ

โรงเรรยน

ครร – นนกเรรยนและบสคลากรใน

โรงเรรยนตลอดจนชสมชนไดหรนบบรธการ

การใชหสพพอเทคโนโลยร  เพพพอจนด

กธจกรรมสตงเสรธมการเรรยน การสอน 

และบรธการชสมชนไดห  100%

1.  กธจกรรม พนฒนางานโสต

ทนศนรปกรณต

พธจารณาทรพ 

2.6
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 5. พพฒนาอาคารสถานททท สนทงแวดลผอม แหลสงเรทยนรผผและภผมนปปญญาทผองถนทน ทททเอพชอตสอการเรทยนรผผอยสางมท

คยณภาพ

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

6.  โครงการ โครงการพพฒนาระบบเครพอขสายเทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร เพพทอการศศกษา

1. เพพพอพนฒนาโครงสรหางพพขนฐานไอซรทร

เพพพอการศขกษา ใหหเขหาถขงไดหอยตาง

สะดวก รวดเรตวและมรประสธทธธภาพยธพง

ขขขนไดห

2. เพพพอเพธพมประสธทธธภาพเครพพองมพอ 

เครพพองใชห อสปกรณตในระบบเครพอขตาย

ไอซรทรใหหทนนสมนยกนบยสคเทคโนโลยร

ปฝจจสบนนไดห

3. เพพพอเปปนศรนยตกลางในการบรธการไอ

ซรทร สนาหรนบการศขกษา ในและนอก

สถานศขกษาไดห

4. เพพพอปรนบปรสงและพนฒนาระบบเครพอ

ขตายไอซรทรใหหรองรนบ พรบ. วตาดหวยการ

กระทนาความผธดเกรพยวกนบ พรบ.

คอมพธวเตอรต พ.ศ. 2550 ไดห

2.5 เพพพอบรธการเครพอขตายไอซรทรเพพพอ

การศขกษาในการยกระดนบคสณภาพ

สถานศขกษา และบสคลากรใหหมรความรรห 

ความสามารถสรงขขขน

2.6 เพพพอบรธการเครพอขตายไอซรทรเพพพอ

การศขกษาในการยกระดนบคสณภาพผรห

เรรยนใหหมรผลสนมฤทธธธทางการเรรยนสรง

ขขขน และกหาวเขหาสรตสนงคมอาเซรยนตาม

มาตรฐานสากลไดห

2.7 เพพพอซตอมบนารสงอสปกรณตระบบเครพอ

-  ปรนบปรสงและพนฒนาระบบโครง

ขตายสายสนญญาณใยแกหวนนาแสง  

ระหวตางอาคารภายในโรงเรรยนทสก

อาคาร จนานวน 1 ระบบ

-  ปรนบปรสงและพนฒนาระบบเครพอ

ขตายอธนเทอรตเนตตภายในโรงเรรยน 

จนานวน 1 ระบบ

-  ปรนบปรสงและพนฒนาระบบเครพอ

ขตาย Server จนานวน 1 ระบบ

1.  กธจกรรม พนฒนาระบบเครพอขตาย

เทคโนโลยรสารสนเทศและการสพพอ

สาร เพพพอการศขกษา

พธจารณาทรพ 

2.5, 2.6
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 5. พพฒนาอาคารสถานททท สนทงแวดลผอม แหลสงเรทยนรผผและภผมนปปญญาทผองถนทน ทททเอพชอตสอการเรทยนรผผอยสางมท

คยณภาพ

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

ขตายไอซรทรทนขงระบบใหหมรความทนนสมนย

และใชหงานไดหอยตางสมพนาเสมอ

7.  โครงการ โครงการพพฒนาระบบเครพอขสายอนนเทอรธเนดต

ขยายสนญญาณอธนเทอรตเนตตเพพพอใชหใน

การจนดการเรรยนรรหใหหครอบคลสม

ทสกกลสตมสาระการเรรยนรรห

ปรนบปรสงและพนฒนาระบบเครพอขตาย

อธนเทอรตเนตตไรหสายภายในโรงเรรยน

ครบทนขง 8 กลสตม

สาระการเรรยนรรห

1.  กธจกรรม พนฒนาระบบเครพอขตาย

อธนเทอรตเนตต

พธจารณาทรพ 

2.6

8.  โครงการ โครงการสสงเสรนมการอสาน

1. เพพพอใหหหหองสมสดเปปนแหลตงเรรยนรรหทรพ

สามารถสนนบสนสนการเรรยนการสอน

ไดหอยตางมรประสธทธธภาพ

2. เพพพอใหหหหองสมสดมรทรนพยากร

สารสนเทศทรพทนนสมนยและเพรยงพอกนบ

การใหหบรธการครร บสคลากร และนนก

เรรยน

3. เพพพอสตงเสรธมและปลรกฝฝงนธสนยรนกการ

อตานอยตางกวหางขวาง

จนดซพขอหนนงสพอ จนานวน 500 เลตม/ปป

การศขกษา บอกรนบวารสาร 17 ชพพอ

เรพพอง/ปปการศขกษา และบอกรนบ

หนนงสพอพธมพต จนานวน 8 ชพพอเรพพอง/ปป

การศขกษา เพพพอสตงเสรธมและปลรกฝฝง

นธสนยรนกการอตานใหหกนบนนกเรรยน

1.  กธจกรรม จนดซพขอหนนงสพอ บอกรนบ

หนนงสพอพธมพตและวารสาร

พธจารณาทรพ 

2.3, 2.5

9.  โครงการ โครงการพพฒนาศผนยธบรนการ ICT  เพพทอการเรทยนรผผ

มรหหองสนาหรนบใหหนนกเรรยนไดหใชหงาน

คอมพธวเตอรตเพพพอการศขกษาหาขหอมรล 

ทนารายงานตลอดจนเอกสารประกอบ

การเรรยน อยตางมรประสธทธธภาพและ

พอเพรยงกนบสภาพปฝจจสบนน

มรหหองสนาหรนบใหหนนกเรรยนไดหใชหงาน

คอมพธวเตอรตเพพพอการศขกษาหาขหอมรล 

ทนารายงานตลอดจนเอกสาร

ประกอบการเรรยน  จนานวน 1 หหอง

1.  กธจกรรม พนฒนาศรนยตบรธการ 

ICT  เพพพอการเรรยนรรห

พธจารณาทรพ 

2.6
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 5. พพฒนาอาคารสถานททท สนทงแวดลผอม แหลสงเรทยนรผผและภผมนปปญญาทผองถนทน ทททเอพชอตสอการเรทยนรผผอยสางมท

คยณภาพ

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

10.  โครงการ โครงการสสงเสรนมสวพสดนภาพและความปลอดภพย

2.1 เพพพอใหหนนกเรรยนมรความปลอดภนย

ในสถานศขกษาและเรรยนรรหอยตางมรความ

สสข

2.2 เพพพอความปลอดภนยในทรนพยตสธน

ของทางราชการ

1. นนกเรรยนรหอยละ 80 ขขขนไป มร

ความปลอดภนยในสถานศขกษาและ

เรรยนรรหอยตางมรความสสข

2. ทรนพยตสธนของทางราชการ รหอยละ 

80 ขขขนไปมรความปลอดภนย

1.  กธจกรรม สตงเสรธมสวนสดธธภาพ

และความปลอดภนย

พธจารณาทรพ 

2.6

11.  โครงการ โครงการปรพบบรรยากาศทางวนชาการ

1. นนกเรรยนสามารถเกตบอสปกรณตสพพอ

สารไดหอยตดางเปปนระเบรยบ

2. เพพพอสรหางจธตสนานขกและปลรกฝฝงใหห

นนกเรรยนมรความสซพพอสนตยต และมร

ระเบรยบวธนนย

นนกเรรยนทสกคน1.  กธจกรรม การจนดบรรยากาศ

ภายในหหองเรรยน

พธจารณาทรพ 

1.2, 2.5

12.  โครงการ พพฒนางานแนะแนวซพชอวพสดยอยปกรณธ/ครยภพณฑธ

1.เพพพอใหหนนกเรรยนเกธดการเรรยนรรหไดหงตาย

และรวดเรตว

2.เพพพอใหหนนกเรรยนมรสพพอการเรรยนรรหทรพทนน

สมนย

3.เพพพอใหหนนกเรรยนมรบรรยากาศการ

เรรยนรรหทรพเอพขออนานวย มรสธพงแวดลหอมทรพดร

มรวนสดส/อสปกรณตในหหองแนะแนวทรพมร

สภาพเอพขอตตอการจนดการเรรยนรรหเพรยง

พอตตอนนกเรรยน

ทรพใชหบรธการหหองแนะแนวทสกคน

1.  กธจกรรม ซพขอวนสดสครสภนณฑตงาน

แนะแนว

พธจารณาทรพ 

2.5

15:4006/11/2021

หนนา  155 / 157ระบบตตดตามแผนปฏตบบตตการและงบประมาณ



รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 5. พพฒนาอาคารสถานททท สนทงแวดลผอม แหลสงเรทยนรผผและภผมนปปญญาทผองถนทน ทททเอพชอตสอการเรทยนรผผอยสางมท

คยณภาพ

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

13.  โครงการ โครงการปรพบปรยงพพฒนาระบบหผองสมยดและเสรนมสรผางการเรทยนรผผ

1.เพพพอใหหหหองสมสดเปปนแหลตงเรรยนรรหทรพ

สามารถสนนบสนสนการเรรยนการสอน

ไดหอยตางมร

ประสธทธธภาพ

2.เพพพอใหหการดนาเนธนงานหหองสมสดเปปน

ไปอยตางมรคสณภาพ สามารถพนฒนาใหห

เปปนแหลตงเรรยนรรหทรพทนนสมนย ทนนตตอ

วธวนฒนาการสมนยใหมต

3.เนหนปลรกฝฝงใหหนนกเรรยนรนกการอตาน

ใสตใจในการเรรยนรรหตลอดชรวธต

4.เพพพอประชาสนมพนนธตเชธญชวนใหหนนก

เรรยนเขหาใชหหหองสมสด

1.จนดหาคอมพธวเตอรตใหหบรธการนนก

เรรยนเพพพอใหหหหองสมสดเปปนแหลตงเรรยน

รรหทรพสามารถสนนบสนสนการเรรยนการ

สอนไดหอยตางมรประสธทธธภาพ 

2.จนดนธทรรศการภายในหหองสมสด

เดพอนละ 1 ครนขง

3.จนดปปายนธเทศตอบคนาถามชธงรางวนล 

เดพอนละ 1 ครนขง

1.  กธจกรรม จนดซพขอและซตอมแซม

วนสดสสนานนกงานหหองสมสด

พธจารณาทรพ 

2.5

1.เพพพอใหหหหองสมสดเปปนแหลตงเรรยนรรหทรพ

สามารถสนนบสนสนการเรรยนการสอน

ไดหอยตางมร

ประสธทธธภาพ

2.เพพพอใหหการดนาเนธนงานหหองสมสดเปปน

ไปอยตางมรคสณภาพ สามารถพนฒนาใหห

เปปนแหลตงเรรยนรรหทรพทนนสมนย ทนนตตอ

วธวนฒนาการสมนยใหมต

3.เนหนปลรกฝฝงใหหนนกเรรยนรนกการอตาน

ใสตใจในการเรรยนรรหตลอดชรวธต

4.เพพพอประชาสนมพนนธตเชธญชวนใหหนนก

เรรยนเขหาใชหหหองสมสด

1.จนดหาคอมพธวเตอรตใหหบรธการนนก

เรรยนเพพพอใหหหหองสมสดเปปนแหลตงเรรยน

รรหทรพสามารถสนนบสนสนการเรรยนการ

สอนไดหอยตางมรประสธทธธภาพ 

2.จนดนธทรรศการภายในหหองสมสด

เดพอนละ 1 ครนขง

3.จนดปปายนธเทศตอบคนาถามชธงรางวนล 

เดพอนละ 1 ครนขง

2.  กธจกรรม จนดซพขอวนสดสอสปกรณตใน

การจนดนธทรรศการภายในหหองสมสด

พธจารณาทรพ 
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รายงานการดดาเนนนงานตามกลยยทธธของสถานศศกษา

กลยยทธธททท 5. พพฒนาอาคารสถานททท สนทงแวดลผอม แหลสงเรทยนรผผและภผมนปปญญาทผองถนทน ทททเอพชอตสอการเรทยนรผผอยสางมท

คยณภาพ

โครงการ/กนจกรรม วพตถยประสงคธ เปปาหมาย
สนอง ประเดดนฯ

การศศกษาฯ ททท

14.  โครงการ โครงการสสงเสรนมเศรษฐกนจพอเพทยง

1.  เพพพอใหหนนกเรรยนมรความรรหความเขหา

ใจในเรพพองปรนชญาเศรษฐกธจพอเพรยง

2.  เพพพอใหหมรความรรห ความเขหาใจ  

ศาสตรตพระราชา  มาประยสกตตใชหกนบ

ชรวธตประจนาวนน

ตามหลนกการพอเพรยง ความพอดร การ

ใชหชรวธตอยตางรอบคอบ ไมตฟสปมเฟฟอย. ใชห

ชรวธตในความไมตประมาทใชหทรนพยากร

ทรพมรอยรตใหหเกธดประโยชนต มรคสณคตาและ

เกธดรายไดห

3.  เพพพอใหหนนกเรรยนนนาความรรหทรพไดหรนบ

ไปพนฒนาตนเอง สนงคมและประเทศ

ชาตธตตอไป

นนกเรรยนระดนบชนขนมนธยมศขกษาปปทรพ 4 

ทสกคน และนนกเรรยนทรพเรรยนชสมนสม

เศรษฐกธจพอเพรยงไดหดนาเนธนกธจกรรม

ตามโครงการขนบเคลพพอนปรนชญา

เศรษฐกธจพอพรยง

1.  กธจกรรม การสตงเสรธมเศรษฐกธจ

พอเพรยง

พธจารณาทรพ 

1.2

15.  โครงการ โครงการศศกษาและพพฒนาแหลสงเรทยนรผผ

เพพพอศขกษา สนารวจ และรวบรวมแหลตง

เรรยนรรหทรพเอพขอตตอการเรรยนการสอนทนขง

ภายในและภายนอกโรงเรรยน

สนารวจแหลตงเรรยนรรหทสกอนาเภอใน

จนงหวนดสสโขทนย

1.  กธจกรรม ศขกษาและพนฒนา

แหลตงเรรยนรรห

พธจารณาทรพ 
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 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ครั้งที่ 4/2564     เมื่อ
วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคมแล้ว 

(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2564 
(2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2564 ได้ 

 
 
 
 

  (ลงชื่อ)........................................... 
      (ทันตแพทย์สมชาย  กิจสนาโยธิน) 

       ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 

 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2564 

ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 



 



 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที ่142/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 
            ……………………………………………………… 
 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด เป็นหลักอ้ำงอิงส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำตำมโครงสร้ำง
กำรบริหำรโรงเรียนและกิจกรรมทำงกำรศึกษำ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2547 ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที 9/2546 เรื่องกำรมอบอ ำนำจบังคับบัญชำ
ลูกจ้ำงประจ ำ ลงวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2546 และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ที่ 44/2549 จึงแต่งตั้งให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

 

1.  ฝ่ายบริหารโรงเรียน  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบดังนี้ 
 1. นำยสมพร    สุขอร่ำม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 2. นำงอฑิภำ         วรำกรเจริญ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

3. นำงสำวมำรินทร์   กลิ่นเชตุ   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 4. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์   หัวหน้ำฝ่ำยส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

5. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร  
                                                   หัวหน้ำโครงกำรห้องเรียนพิเศษ 

   6. นำยรำชันย ์  ปิยะสิริเชำวน์  หวัหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
                   หวัหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   หัวหน้ำฝ่ำยบุคคล  

หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
8. นำงดวงพร  มำกล้ ำ   หัวหน้ำฝ่ำยธุรกำร                     

 9. นำงชนกำนต ์  กฤติธัญกช  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 
 10. นำยเสกสรร  เทียนทอง  หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
 11. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม  หัวหน้ำฝ่ำยชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
 12. นำยชัยณรงค์ เขียวแก้ว  หัวหน้ำกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ 
 13. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 14. นำยธีรพงษ์  เข็มคง   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 15. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
          16. นำยภำณุพงศ์ คงเชื้อสำย  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำ 
             และวัฒนธรรม 

17. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ 
                                          เทคโนโลย ี
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18. นำงปทุมพร  ชมชัย   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
19. นำยจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
20. นำยสมชำย  ดวงเนตร  หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
21. นำยวีรพล  ปำนด ำ   หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
22. นำงมณชนก  หนูแก้ว   หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
23. นำยณรรตธร คงเจริญ   หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

  มีหน้าที่ เป็นคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ร่วมวำงแผนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน
สุโขทัยวิทยำคมในทุกด้ำน ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย แนวปฏิบัติ นโยบำย  
ทำงรำชกำร และสถำนศึกษำ หรืองำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสุด  
ต่อทำงรำชกำร  
2.  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
 นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำฝ่ำยส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
   มีหน้าที่ เป็นเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำร ช่วยบริหำรจัดกำรงำนส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร งำนนโยบำยและแผน งำนประกันคุณภำพ งำนสำรสนเทศ งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงคล่องตัว ภำยใต้กฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ ค ำสั่งจำกต้นสังกัด และส่งเสริมให้ครู
และบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ มีควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำในอำชีพ ส่งผล
ให้เกิดคุณภำพและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนในโรงเรียน และงำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 2.1 คณะกรรมการบริหารฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
 

1. นำยสมพร   สุขอร่ำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
3. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
4. นำงสุมำลี หมำกผิน หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมภำยใน กรรมกำร 
5. นำงกรนันท์ เอ่ียมภูเขียว หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันคุณภำพ กรรมกำร 
6. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์ หัวหน้ำฝ่ำยส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เลขำนุกำร   

 2.2 กลุ่มงานส านักงานผู้อ านวยการ 
นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร   

   มีหน้าที ่ บริหำรจัดกำร ด ำเนินกำร และก ำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนงำนส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร งำนธุรกำรสำรบรรณ และงำนพัสดุฝ่ำย ตั้งแต่กำรวำงแผนปฏิบัติงำนกำรควบคุม ก ำกับดูแล   
และประเมิน และงำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป 
โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 

2.2.1 งานส านักงานผู้อ านวยการ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวกำญจนำ   มณีวัลย์   หัวหน้ำ 
   2. นำงสุมำลี    หมำกผิน  ทีมงำน 

3. นำงดวงพร    มำกล้ ำ   ทีมงำน 
4. นำงกรนันท ์  เอ่ียมภูเขียว  ทีมงำน 
5. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  ทีมงำน 
6. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน   ทีมงำน 
7. นำงสำวอนุธิดำ  แก้วสีม่วง  ทีมงำน 
8. นำงสำวปำริชำต ผำสุข   ทีมงำน 
 

 /9.นำงสำวน้ ำเพ็ชร.... 
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   9. นำงสำวน้ ำเพช็ร   มั่งคล้ำย   ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ วำงแผนจัดท ำพัฒนำ ห้องส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ใหม้ีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร สำมำรถน ำเสนอ
ให้ผู้เกี่ยวข้องหรือสนใจเข้ำใจระบบกำรบริหำรงำนภำยในโรงเรียน ดูแล พัฒนำห้องส ำนักงำนห้องผู้อ ำนวยกำร 
ให้มีควำมสะดวก พร้อมต้อนรับผู้มำใช้บริกำรได้ ด ำเนินงำนตำมนโยบำย โครงกำร กิจกรรม ทีผู่้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
เป็นเลขำนุกำรกำรประชุมในกรณีต่ำงๆ ที่ผู้อ ำนวยกำรประชุมหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นปฏิคมในกำรต้อนรับแขก 
ร่วมกับงำนปฏิคมโรงเรียน ให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
  2.2.2 งานธุรการสารบรรณ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบดังนี้ 
   1. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน   หัวหน้ำ 

2. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  ทีมงำน  
3. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  ทีมงำน 
4. นำงสำวธัญนภัสร ์ ยนต์นิยม  ทีมงำน 
5. นำงสำวน้ ำเพช็ร   มั่งคล้ำย   ทีมงำน 

มีหน้าที ่ จัดกำร ด ำเนินกำร จดัระบบหนังสือรำชกำร ตรวจสอบ คัดกรองหนังสือรำชกำรภำยในและภำยนอก
โรงเรียน ลงทะเบียนรับ-ส่งและโต้ตอบหนังสือรำชกำร จัดระบบกำรจัดเก็บเอกสำร กำรจัดกำรประชุมของฝ่ำย 
บันทึกกำรประชุมของฝ่ำย และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
  2.2.3 งานพัสดุ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบดังนี้ 

1. นำงวันเพ็ญ    ยิ้มประดิษฐ์  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวปำริชำต ผำสุข    ทีมงำน 
   3. นำงสำวธัญนภัสร ์ ยนต์นิยม  ทีมงำน 
   4. นำงสำวน้ ำเพช็ร   มั่งคล้ำย   ทีมงำน 

มีหน้าที่  จัดกำร ด ำเนินกำร เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง และควบคุมกำรด ำเนินงำนพัสดุของฝ่ำย 
ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร 

2.2.4 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้  
1. นำงสำวปำริชำต   ผำสุข   หัวหน้ำ 
2. นำงกรนันท ์  เอ่ียมภูเขียว  ทีมงำน 
3. นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์  ทีมงำน 
4. นำงสำวธัญนภัสร ์ ยนต์นิยม  ทีมงำน 
5. นำงสำวน้ ำเพ็ชร มั่งคล้ำย   ทีมงำน 

 มีหน้าที่  รวบรวม ประมวล วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลที่ใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สนับสนุนข้อมูล รับทรำบหรือด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำรในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดท ำรำยงำนกำรประชุม
และแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทรำบด ำเนินกำรหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี  ประสำนกำรด ำเนินงำน
ตำมมติกำรประชุมในเรื่องกำรอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เร่งรัดกำรด ำเนินกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
  2.2.5 งานตรวจเยี่ยมและประเมิน 
   1. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์   หัวหน้ำ 
   2. นำงสุมำลี  หมำกผิน  ทีมงำน 
   3. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  ทีมงำน 
   4. นำงสำวสุภำพร นิรันดร์รัตนกิจ  ทีมงำน 
                                                              /5. นำงวันเพ็ญ.... 
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   5. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  ทีมงำน 
   6. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน   ทีมงำน 
   7. นำงณัฏฐชำ  อ ำพร   ทีมงำน 
   8. นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์  ทีมงำน 
   9. นำงกรนันท ์  เอ่ียมภูเขียว  ทีมงำน 
   10. นำงสำวปำริชำต ผำสุก   ทีมงำน 
   11. นำงสำวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม  ทีมงำน 
   12. นำงสำวน้ ำเพ็ชร มั่งคล้ำย   ทีมงำน 
 มีหน้าที่  จัดกำรต้อนรับ ดูแลและประสำนงำนกับผู้ที่ เกี่ยวข้องในกำรตรวจเยี่ ยม ประเมิน 
ด้ำนต่ำงๆ ของโรงเรียนและสรุปผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชำต่อไป 
 2.3 กลุ่มงานนโยบายและแผน  

นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน   
   มีหน้าที่  บริหำรจัดกำร ด ำเนินกำร และก ำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนงำนแผนงำน 
งำนนโยบำยและโครงกำรพิเศษ งำน DMC งำนแผนภำยนอก งำนสำรสนเทศ และงำนติดตำมและประเมินผล 
ตั้งแต่กำรวำงแผนปฏิบัติงำนกำรควบคุม ก ำกับดูแล และประเมิน และงำนอ่ืนที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำร โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  2.3.1  งานนโยบายและแผน  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบดังนี้ 

1. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์   หัวหน้ำ 
   2. นำยค ำรณ  อินทร์พ่วง  ทีมงำน 
   3. นำงสุมำลี  หมำกผิน  ทีมงำน 
   4. นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์   ทีมงำน 
   5. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  ทีมงำน   
   6. นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์  ทีมงำน  
   7. นำงกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  ทีมงำน 
   8. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน   ทีมงำน  
   9. นำงสำวปำริชำต ผำสุข   ทีมงำน 
   10. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  ทีมงำน 
   11. นำงณัฏฐชำ  อ ำพร   ทีมงำน 

12. นำงสำวน้ ำเพช็ร   มั่งคล้ำย   ทีมงำน 
13. เจ้ำหน้ำที่แผนงำนฝ่ำย 8 ฝ่ำย   ทีมงำน 
14. เจ้ำหน้ำที่แผนงำนกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน 

 มีหน้าที่  จัดกำร ด ำเนินกำร พัฒนำนโยบำยและแผนงำน จัดท ำแผนงำนโครงกำรและแผนของบประมำณ  
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีและแผนงำนอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนและติดตำมประเมินผลตำมแผนงำนโครงกำรที่ได้ก ำหนดไว้ 
และสรุปจัดท ำเป็นรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

2.3.2. งานนโยบายและโครงการพิเศษ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบดังนี้ 
1. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์   หัวหน้ำ 

   2. นำงสุมำลี  หมำกผิน  ทีมงำน 
   3. นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์  ทีมงำน 
   4. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  ทีมงำน 
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   5. นำงกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  ทีมงำน 
 มีหน้าที่  จัดกำร ด ำเนินกำร ตำมนโยบำยและโครงกำรพิเศษ ของโรงเรียนติดตำมประเมินผล  
ตำมแผนงำนโครงกำรที่ตำมนโยบำยและโครงกำรพิเศษ และสรุปจัดท ำเป็นรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

2.3.3 งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบดังนี้ 
   1. นำงสุมำลี  หมำกผิน  หัวหน้ำ 
   2. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  ทีมงำน 
   3. นำงสำวสุภำพร นิรันดร์รัตนกิจ  ทีมงำน 
   4. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ลงข้อมูลในระบบให้เรียบร้อยตำมเวลำที่ก ำหนดและปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกภำคเรียนของแต่ละปีกำรศึกษำ 
  2.3.4  งานแผนงานงบประมาณ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสุมำลี    หมำกผิน  หัวหน้ำ 

2. นำยณรรตธร  คงเจริญ   ทีมงำน 
3. นำยยุทธ์สพร   รักสิงห์   ทีมงำน 
4. นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์  ทีมงำน 

 มีหน้าที ่จัดกำร ด ำเนินกำร จัดท ำแผนงบประมำณ และค ำขอตั้งงบประมำณ เพ่ือเสนอต่อเลขำธิกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้งบประมำณตำมที่ได้รับจัดสรรจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยตรง กำรขออนุมัติใช้จ่ำยงบประมำณ กำรขอโอน และกำร 
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
  2.3.5  งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้  

1. นำงสุมำลี    หมำกผิน  หัวหน้ำ 
2. นำงอำรีย์  สำเกกูล   ทีมงำน 
3. นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์  ทีมงำน  
4. นำงสำวสุภำพร นิรันดร์รัตนกิจ  ทีมงำน 
5. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  ทีมงำน 
6. เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศ 8 ฝ่ำย   ทีมงำน 
7.  เจ้ำหนำ้ทีส่ำรสนเทศกลุม่สำระฯ 8 กลุม่สำระกำรเรียนรู ้ทีมงำน 

   มีหน้าที ่ จัดกำร  ด ำเนินกำร  ประสำนงำน จัดท ำ รวบรวม ประมวลผล แสดงรำยงำนและน ำเสนอ
ข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนทั้งระบบโรงเรียน  โดยให้ครอบคลุมทั้งบริบท (Context)  ปัจจัยสิ่งป้อน (Input)  
กระบวนกำร (Process)  ผลลัพธ์ (Outcome)  ผลผลิต (Output)  และผลกระทบ (Impact)  รวมทั้งกำร
น ำเสนอทำงเว็บไซต์ของโรงเรียน และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ
  2.3.6  งานติดตามผลและประเมินผล  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำน  ดังนี้  

1. นำยยุทธ์สพร   รักสิงห์   หัวหน้ำ 
2. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  ทีมงำน 
3. นำงณัฏฐชำ  อ ำพร   ทีมงำน 

มีหน้าที่ จัดกำร ด ำเนินกำร ประสำนงำน จัดท ำ รวบรวมติดตำมผลและประเมินผลกำรด ำเนิน
โครงกำรของฝ่ำยงำนทุกฝ่ำย และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ 
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2.4 กลุ่มงานประกันคุณภาพ  
นางกรนันท์  เอี่ยมภูเขียว ปฏิบัติหน้ำที่  หัวหน้ำกลุ่มประกันคุณภำพ 

    มีหน้าที่  บริหำร จัดกำร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เพ่ือให้โรงเรียนมีมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีสูงขึ้น มีบุคลำกรรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 

2.4.1 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้  
1. นำงกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  หัวหน้ำ 
2. นำยณรรตธร   คงเจริญ   ทีมงำน  
3. นำงสำวปำริชำต ิ ผำสุข   ทีมงำน 
4. นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์   ทีมงำน 
5. นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์  ทีมงำน 
6. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน   ทีมงำน 
7. นำงณัฏฐชำ  อ ำพร   ทีมงำน 
8. นำงสำวน้ ำเพ็ชร มั่งคล้ำย   ทีมงำน 
9. เจ้ำหน้ำที่ประกันคณุภำพกลุ่มสำระฯ 8 กลุม่สำระกำรเรียนรู ้ทีมงำน 
10. เจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพฝ่ำย 8 ฝ่ำย  ทีมงำน  

 มีหน้าที่  จัดระบบ โครงสร้ำงองค์กร ให้รองรับกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวชี้วัด  
ของกระทรวง เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของพ้ืนที่กำรศึกษำหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินของส ำนักงำน  
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ด ำเนินกำรพัฒนำงำนตำมแผนและติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในเพ่ือปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ
และหน่วยงำนอ่ืน ในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
ของสถำนศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพเพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ประสำนงำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนงำนกับส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและประเมิน 
คุณภำพกำรศึกษำในกำรประเมินสถำนศึกษำเพ่ือเป็นฐำนในกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

2.5 กลุ่มงานควบคุมภายใน 
นางสุมาลี  หมากผิน  ปฏิบัติหน้ำที่  หัวหน้ำกลุ่มควบคุมภำยใน 

    มีหน้าที่  บริหำร จัดกำร ส่งเสริม สนับสนุน วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุม 
ภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงไปใช้ในฝ่ำย ในกำร
ควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 

2.5.1 งานควบคุมภายใน  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้  
1. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  หัวหน้ำ 
2. นำงสำวสุภำพร นิรันดร์รัตนกิจ  ทีมงำน  
3. เจ้ำหน้ำที่ควบคุมภำยในกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน  
4. เจ้ำหน้ำที่ควบคุมภำยในฝ่ำย 8 ฝ่ำย  ทีมงำน  

 มีหน้าที่  วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำตำมโครงสร้ำงและภำรกิจสถำนศึกษำ วิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ของกำรด ำเนินงำน ก ำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยง ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
                                                                              /ในกำรด ำเนินงำน.... 
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ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในสถำนศึกษำให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยน ำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงไปใช้ในฝ่ำยกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ด ำเนินกำรควบคุม
ตำมหลักเกณฑ์มำตรกำรและวิธีกำรที่ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด  ประเมินผลกำรด ำเนินกำรควบคุม
ภำยใน ตำมมำตรกำรที่ก ำหนดและปรับปรุงให้เหมำะสม รำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
3. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ปฏิบัติหน้ำที่  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
  มีหน้าที ่ บริหำรจัดกำร ส่งเสริม และพัฒนำกิจกำรงำนฝ่ำยวิชำกำร ในกลุ่มงำนส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำร กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรตำมโรงเรียนมำตรฐำนสำกล กลุ่มงำนจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้  กลุ่มงำนพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพด้ำนวิชำกำร กลุ่มงำนทะเบียนนักเรียนและวัดผลประเมินผลกำร
เรียน  กลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพผู้เรียน กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำและกลุ่มงำนห้องเรียนกีฬำ  ตั้งแต่กำร
วำงแผนปฏิบัติงำน กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลและประเมินผล และปฏิบัติงำนอื่น ๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 3.1 คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ 

1. นำยสมพร   สุขอร่ำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
3. นำงสำวมำรินทร์ 
4. นำงสกุลทิพย์ 
 
 
5. นำงลำวัณย์ 
 
 
6. นำงอำรีย์ 
 
7. นำงค ำม ี
 

กลิ่นเชตุ 
ผกำวิสุทธิ์ 
 
 
ถำพันธุ์ 
 
 
สำเกกูล 
 
ชัยรักษำ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริม 
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน 
วิชำกำร 
หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำตำม
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำ
คุณภำพวิชำกำร 
หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียน
นักเรียนและวัดผลประเมินผล 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 

8. นำงปภัชญำ บรรเทำทุกข์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 

กรรมกำร 
 

9. นำงทวีรัตน์   เหรียญทอง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 

กรรมกำร 

10. นำงปทุมพร ชมชัย   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 

กรรมกำร 

11. นำยธีรพงษ์ เข็มคง   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

กรรมกำร 
 

12. นำยภำณุพงศ์    
 

คงเชื้อสำย หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศำสนำและวัฒนธรรม 

กรรมกำร 
 

13. นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพ 

กรรมกำร 

14. นำยชัยณรงค์ เขียวแก้ว 
 

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำ 

กรรมกำร 
 

       /15. นำยจิระ... 
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15. นำยจิระเมศร์ 
 
16. นำยฐิตินันท์    

อัครรังสีธนกุล 
 
เหรียญทอง 
 

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ศิลปะ 
หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 

กรรมกำร 
 
เลขำนุกำร 

3.2 กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ 
  นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมประสิทธิภำพกำร
บริหำรงำนวิชำกำร  
   มีหน้าที่  บริหำรจัดกำร ด ำเนินกำร ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและขอบข่ำย
งำนวิชำกำรจัดท ำแผนภูมิกำรบริหำรงำน จัดท ำพรรณนำงำนและมอบหมำยผู้รับผิดชอบตำมโครงสร้ำง 
และก ำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนกำรวำงแผนงำนวิชำกำร งำนส ำนักงำนฝ่ำยวิชำกำร และงำนสื่อนวัตกรรม
และศูนย์เครือข่ำยไร้พรมแดน ตั้งแต่กำรวำงแผนปฏิบัติงำนกำรควบคุม ก ำกับดูแล และประเมิน และงำนอ่ืนที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบ
งำนดังนี้ 
  3.2.1 งานธุรการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานการบริหารงานวิชาการและรวบรวม
ข้อมูลและจัดท าระเบียบปฏิบัติงานวิชาการ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสกุลทิพย์   ผกำวิสุทธิ์  หัวหน้ำ 

2. นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
3. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   หัวหน้ำ 

   4. นำยจักกฤษณ์   สุขรอด   ทีมงำน 
   5. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  ทีมงำน 

6. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   ทีมงำน  
7. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล  ทีมงำน 
8. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   ทีมงำน 
9. นำยปฏิฬ  นำคทอง   ทีมงำน 
10. นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   ทีมงำน 
11. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
12. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย ์  ทีมงำน 

 มีหน้าที่ จัดท ำแผนภูมิกำรบริหำรงำน จัดท ำพรรณนำงำนและมอบหมำยผู้รับผิดชอบตำมโครงสร้ำง
กำรบริหำรงำน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยและรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติงำนวิชำกำร 
โดยมีกำรจัดท ำคู่มือครู คู่มือนักเรียนคู่มือผู้ปกครอง เพ่ือประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ  
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.2.2 งานแผนงานวิชาการ และประกันคุณภาพ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยจักกฤษณ์   สุขรอด   หัวหน้ำ  
   2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   ทีมงำน  
   3. นำงสุมำลี  หมำกผิน  ทีมงำน 
   4. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  ทีมงำน 
   5. นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   ทีมงำน 
   6. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
   7. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย์  ทีมงำน 
                                                                        

/มีหน้ำที.่.. 
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 มีหน้าที ่จัดท ำและมีแผนงำนวิชำกำร งำนประกันคุณภำพวิชำกำร และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 
  3.2.3 งานสารสนเทศงานวิชาการ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 

1. นำงสุมำลี  หมำกผิน  หัวหน้ำ 
2. นำงลำวัลย ์  ถำพันธุ์   ทีมงำน 

   3. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล  ทีมงำน 
   4. นำยปฏิฬ  นำคทอง   ทีมงำน 
   5. นำงสำวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง   ทีมงำน 
   6. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลด้ำนวิชำกำรและจัดท ำเป็นสำรสนเทศ 
ที่สมบูรณ ์ทั้งรูปแบบเอกสำร และน ำเทคโนโลยีมำใช้ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.2.4 งานวางแผนงานรับนักเรียน  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  หัวหน้ำ  
   2. นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์   ทีมงำน 
   3. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล  ทีมงำน 
   4. นำงค ำมี    ชัยรักษำ   ทีมงำน 
   5. นำงสำวณัฐวรรณ    มั่นใจ   ทีมงำน 
   6. นำยวีรพล    ปำนด ำ   ทีมงำน 
   7. นำงอ ำพร  รักสิงห์   ทีมงำน 
   8.นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน   
   9.นำงสำววิภำศิริ  ถำกะทำ   ทีมงำน  
   10.นำงสุมำลี  นักเรียน   ทีมงำน 

11.นำงสำวณิชำภัชร์ สมปู่   ทีมงำน 
   11.นำยปลวัชร  พุ่มพวง   ทีมงำน 
 มีหน้าที่ จัดกำร ด ำเนินกำร รับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยและพิจำรณำรับนักเรียนระหว่ำงปีกำรศึกษำ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปี
กำรศึกษำเสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.2.5 งานประเมินผลการด าเนินการวิชาการให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   หัวหน้ำ 
2. นำงเพลินจิตร   ช ำนำญผำ  ทีมงำน 

มีหน้าที ่บริหำรจัดกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนวิชำกำร จำกหน่วยย่อยภำยในโรงเรียน 
วิเครำะห์ผลกำรประเมินงำน น ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุง พัฒนำกำรด ำเนินงำนวิชำกำรและเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนทั้ง
ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรของกำรประเมินผลกำรเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กำรคิดวิเครำะห์ อ่ำนเขียน สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน จัดท ำเครื่องมือกำรประเมินที่มีคุณภำพและครอบคลุม
ทุกรำยกำร ด ำเนินกำรประเมินผล ก ำกับ ติดตำมเป็นระยะ น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   3.2.5.1) งานประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้
     1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   หัวหน้ำ 
    2. นำงสุมำลี  หมำกผิน  ทีมงำน 
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    3. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  ทีมงำน                                                                           
    4. นำงสำวสุนันทำ เมฆไตรรัตน ์  ทีมงำน 
    5. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
    6. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย์  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนวิชำกำรจำกหน่วยงำนย่อยภำยในโรงเรียน วิเครำะห์ผล
กำรประเมินงำน น ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุง พัฒนำกำรด ำเนินงำนวิชำกำรและเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน
ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   3.2.5.2) งานประเมินผลในด้านคุณภาพผู้เรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้
    1. นำงเพลินจิตร   ช ำนำญผำ  หัวหน้ำ 
    2. นำงปกำยดำว  ปำนอยู ่   ทีมงำน 
    3. นำงสำวเรวดี   ด่ำนกิตติไกรลำศ  ทีมงำน 
    4. นำงวรี    ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
    5. นำงจรัสศรี    เขำเหิน   ทีมงำน 
    6. นำงเสำวณีย์    อรุณแจ้ง  ทีมงำน 
    7. นำยธีรพงษ์    เข็มคง   ทีมงำน 
    8. นำงสำยรุ้ง    อยู่คร   ทีมงำน 
    9. นำงสำวศิริกัลยำ   โสตถิวรกุล  ทีมงำน 
    10. นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  ทีมงำน 
    11. นำงสำวปั้นหยำ  สุขโรจนบัณฑิตย์  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ  กำรชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรของกำรประเมินผลกำร
เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  กำรคิด วิเครำะห์ อ่ำน เขียน สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน จัดท ำเครื่องมือ
กำรประเมินที่มีคุณภำพและครอบคลุมทุกรำยกำร ด ำเนินกำรประเมินผล ก ำกับ ติดตำมเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง 
น ำ ผ ล ก ำ ร ป ร ะ เมิ น ไป ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น ำ ผู้ เ รี ย น อ ย่ ำ ง ต่ อ เนื่ อ ง  แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง ำ น อ่ื น ๆ  
ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.2.6 งานพัสดุ  และหนังสือเรียนฟรี  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว  หัวหน้ำ 
   2. นำงสุภำพ  น้อยจันทร์  ทีมงำน 

3.นำงปกำยดำว  ปำนอยู่   ทีมงำน 
4. นำงอ ำพร  รักสิงห์   ทีมงำน 
5. นำงสำวสุมำมำลย์   นวลวิจิตร  ทีมงำน 

 มีหน้าที่ ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ  กำรชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรพัสดุ  รวบรวมข้อมูล
หนังสือเรียนฟรีที่มีคุณภำพและครอบคลุมทุกรำยวิชำส่งต่อฝ่ำยกำรเงินบัญชีและพัสดุ ด ำเนินกำรประเมินผล 
ก ำกับ  ติ ดตำมเป็ นระยะอย่ ำงต่ อเนื่ อง  น ำผลกำรประเมิน ไปปรับปรุ งและพัฒ นำอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง  
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.2.7 งานส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ให้มีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสมใจ    พงษ์สิงห์  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวปั้นหยำ  สุขโรจนบัณฑิตย์  ทีมงำน 
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 มีหน้าที่ ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ  กำรชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือ
ด้ำนวิชำกำรกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ด ำเนินกำรประเมินผล ก ำกับ ติดตำมเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง น ำผลกำรประเมิน
ไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 3.3 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  นางลาวัณย์  ถาพันธุ์  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนหลักสูตรสถำนศึกษำตำมโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล  
   มีหน้าที ่จดักำร ด ำเนินกำร ตำมแผนมำตรฐำนสำกล เป้ำหมำย ตัวบ่งชี้ จัดกำรเรียนรู้ตำม
มำตรฐำนสำกล จัดท ำรำยงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ รวบรวมผลงำนและ
ด ำเนินกำรกำรน ำเสนอผลงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ ้นปีกำรศึกษำ
เสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.3.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล (World class) ให้มี
บุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 

1. นำงลำวัณย์    ถำพันธุ์   หัวหน้ำ 
2. นำงสุชำดำ    ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
3. นำงมัญชุสำ    ศรีวิเศษ   ทีมงำน 
4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   ทีมงำน 
5. นำงรัชดำวัลย์  ธิติกุลธรณ์  ทีมงำน 
6. นำงเบญจมำภรณ์  เทียนทอง  ทีมงำน 
7. นำงวิมลมำศ   เตียไพบูลย์  ทีมงำน 
8. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
9. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกสำระฯ  ทีมงำน  

 มีหน้าที ่ก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย จุดเน้น ของหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตร  
น ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรใช้หลักสูตรและวำงแผนพัฒนำหลักสูตร 
ให้มีคุณภำพยิ่งข้ึน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.3.2 งานพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 

1. นำยฐิตินันท์    เหรียญทอง  หัวหน้ำ 
2. นำงลำวัณย์    ถำพันธุ์   ทีมงำน 
3. นำงสุชำดำ    ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
4.นำงมัญชุสำ    ศรีวิเศษ   ทีมงำน 
5. นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   ทีมงำน 
6. นำยณรรตธร   คงเจริญ   ทีมงำน 
7. นำงสำวพวงพลอย   พรกระแส  ทีมงำน 
8. นำยลิขิต  สอนเทียน  ทีมงำน 
9. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
10. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ ทีมงำน  

 มีหน้าที่ ก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย จุดเน้น ของหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตร น ำ
หลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรใช้หลักสูตรและวำงแผนพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพ
ยิ่งขึ้น และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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  3.3.3 งานจัดกลุ่มการเรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
1. นำงลำวัณย์    ถำพันธุ์   หัวหน้ำ 
2. นำงสุชำดำ    ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
3. นำงมัญชุสำ    ศรีวิเศษ   ทีมงำน 
4. นำงค ำมี  ชัยรักษำ   ทีมงำน 
5. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
6. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
7. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกสำระฯ  ทีมงำน 

 มีหน้าที ่จัดกลุ่มกำรเรียนอย่ำงหลำกหลำย เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและศักยภำพของผู้เรียน  
โดยจัดรำยวิชำเพ่ิมเติมตำมควำมสนใจที่มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 และปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.3.4 งานจัดตารางสอน ตารางเรียนและจัดครูเข้าสอน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงลำวัณย์    ถำพันธุ์        หัวหน้ำ 
   2. นำงสุชำดำ    ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
   3. นำงมัญชุสำ    ศรีวิเศษ   ทีมงำน 
   4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงำน 
   5. นำงวิมลมำศ  เตียไพบูลย์  ทีมงำน 
   6. นำงรัชดำวัลย์  ธิติกุลธรณ์  ทีมงำน 
   7. นำยจักกฤษณ์   สุขรอด   ทีมงำน 
   8. นำงเบญจมำภรณ์ เทียนทอง  ทีมงำน  
   9. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ จัดตำรำงกำรเรียนกำรสอนตรงตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมตำมสภำพรำยวิชำ
และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.3.5 งานจัดครูสอนแทน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  หัวหน้ำ 
   2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   ทีมงำน 
   3. นำงกนกพร  ศรีอ ำพันธ์  ทีมงำน 
   4. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน 
 มีหน้าที่ จัดครูเข้ำสอนแทน  ก ำกับติดตำมครูเข้ำสอนแทน สรุปและประเมินผล และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.3.6  งานนิเทศการศึกษา ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้  
   1. นำงสำวเรวดี    ด่ำนกิตติไกรลำศ  หัวหน้ำ 
   2. นำงลำวัณย ์  ถำพันธุ์   ทีมงำน 
   3. นำงรัชดำวัลย์  ธิติกุลธรณ์  ทีมงำน 
   4. นำงอำรีย์  สำเกกูล   ทีมงำน 
   5. นำงสุมำลี  หมำกผิน  ทีมงำน 
   6. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  ทีมงำน  
   7. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธ์  ทีมงำน 
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   8. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   ทีมงำน 
   9. นำยจักกฤษณ์  สุขรอด   ทีมงำน 
   10. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ ทีมงำน  
  มีหน้าที่  จัดกำร ด ำเนินกำร ให้มีระบบกำรนิ เทศกำรศึกษำ ให้มี โครงกำรนิ เทศกำรศึกษำ
คณะกรรมกำรก ำหนดกำรนิเทศ รูปแบบกำรนิเทศ  ก ำกับติดตำมกำรนิเทศ  รวบรวม สรุปผล รำยงำนกำรนิเทศ 
รวมทั้งจัดกำรรวบรวมข้อมูลและเอกสำรวิชำกำร ระบบกำรบริหำรของแต่ละกลุ่มงำนในฝ่ำยวิชำกำร ได้แก่ โครงสร้ำง 
กำรบริหำรงำนวิชำกำร โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มสำระ หลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรกลุ่มสำระ แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ เอกสำรกำรจัดกำรควำมรู้ผลกำรจัดกำรเรียนรู้  รวมทั้งข้อมูลผลกำรแข่งขันรำงวัลควำมเป็นเลิศ
ของนักเรียน และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  
และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

3.3.7 งานส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมนโยบำยและจุดเน้นกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงลำวัณย์    ถำพันธุ์        หัวหน้ำ 
   2. นำงสุชำดำ    ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
   3. นำงมัญชุสำ    ศรีวิเศษ   ทีมงำน 
   4. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน  
 3.4 กลุ่มงานการจัดการเรียนเรียนรู้ 

นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดกำรเรียนรู้ 
มีหน้าที่  บริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  จัดหำและพัฒนำสื่อ 

แหล่งเรียนรู้ จัดสอนซ่อมเสริม จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตร และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำร
เรียนรู้และส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษผู้เรียนให้บรรลุเป้ำหมำย พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อ
ผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 

3.4.1 งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบ
งำนดังนี้ 
   1. นำยฐิตินันท์    เหรียญทอง    หัวหน้ำ 

2. หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ ทีมงำน 
3. หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   ทีมงำน 
4. นำงสำวเรวดี   ด่ำนกิตติไกรลำศ          ทีมงำน 

   5. นำงทวีรัตน์    เหรียญทอง  ทีมงำน 
   6. นำงปกำยดำว   ปำนอยู่   ทีมงำน 

7. นำงสำวณิชภัสร์   สมปู่   ทีมงำน 
8. นำงวิไล    นิลทวี   ทีมงำน 

 มีหน้าที่  บริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  จัดหำและพัฒนำสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดสอน
ซ่อมเสริม จัดกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียนตำมหลักสูตร และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และส่งเสริม
ควำมสำมำรถพิเศษผู้เรียนให้บรรลุเป้ำหมำย พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมี
บุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
               3.4.1.1) งานการจัดท า การใช้ แผนการจัดการเรียนรู้  ให้มีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้ 
    1. นำงสำวเรวดี   ด่ำนกิตติไกรลำศ  หัวหน้ำ 
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    2. นำงทวีรัตน์    เหรียญทอง   ทีมงำน  
    3. นำงสุมำลี  หมำกผิน  ทีมงำน 
    4. นำงสุชำดำ    ยงค์เจำะ    ทีมงำน 
    5. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
    6. นำงรัชน ี  พุดซ้อน   ทีมงำน 
    6. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน  
 มีหน้าที่ วิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำ เพ่ือน ำไปใช้ในระดับชั้นเรียน  จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ที่เน้นกระบวนกำรคิดและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียน  มีกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ประเมิน
คุณภำพผู้เรียนตำมเป้ำหมำยและด ำเนินกำรปรับปรุงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมต่อเนือ่ง และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย 
   3.4.1.2) งานจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
    1. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  หัวหน้ำ 
    2. นำงสุมำลี  หมำกผิน  ทีมงำน 
    3. นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์   ทีมงำน 
    4. นำยณรรตธร  คงเจริญ   ทีมงำน 
    5. นำงสำวยุวลี  เทีย่งทุ่ง   ทีมงำน 
    6. นำงสำวพวงพลอย พรกระแส  ทีมงำน 
    7. นำงสำวดำรำพร ซ้อนแดง  ทีมงำน 
    8. นำงสำวกิตติยำ ต้นกลั่น   ทีมงำน 
    9. นำงสำวจินตวีร์ กลัดฟัก   ทีมงำน 
    10. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน  
 มีหน้าที่ จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด ทักษะกำรเรียนรู้และทักษะกำรสื่อสำรมีกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะชีวิตและกำรท ำงำน พัฒนำทักษะด้ำนสำรสนเทศและเทคโนโลยี ใช้รูปแบบ
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่มำใช้และมีกำรน ำกระบวนกำรวิจัยมำปรับปรุง พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   3.4.1.3) งานจัดหา จัดท าและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้  ให้มีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้ 

   1. นำงปกำยดำว   ปำนอยู ่   หัวหน้ำ 
   2. นำงอนุธิดำ    แก้วสีม่วง  ทีมงำน 
   3. นำงอ ำพร  รักสิงห์   ทีมงำน 

4. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
5. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย์  ทีมงำน 
6. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน 

 มีหน้าที่ จัดหำ จัดท ำและพัฒนำสื่ออุปกรณ์กำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้ จัดท ำ
บัญชีสื่อและอุปกรณ์กำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ น ำสื่อไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ บ ำรุงรักษำ เก็บสื่อและอุปกรณ์
กำรเรียนรู้ไว้อย่ำงเป็นระบบ และประเมินผลกระบวนกำรจัดหำสื่อ จัดท ำสื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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   3.4.1.4) งานห้องสมุดและจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้  ให้มีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้   
    1. นำงสำวณิชภัสร์   สมปู่   หัวหน้ำ 
    2. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ      ทีมงำน  
    3. นำงสกุลทิพย ์  ผกำวิสุทธิ์  ทีมงำน  
    4. นำยจักกฤษณ ์   สุขรอด   ทีมงำน 
    5. นำงสำวศักดิ์ศรี สำยสิน   ทีมงำน 
    6. นำงอำรยำ  รักมหำคุณ  ทีมงำน 
    7. นำงสำวปำริชำต ผำสุข   ทีมงำน 
    8. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  ทีมงำน 
    9. นำงสิริธร     ปรีชำธรรมรัตน์  ทีมงำน 
    10. นำงฐิติมำ  แสงจันทร์  ทีมงำน 
    11. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ  ทีมงำน 
    12. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ทีมงำน 
    13. นำงสำววิจิตรำ สุริย์วงศ ์  ทีมงำน 
    14. นำงสำววันทนีย์ ทัศนำ   ทีมงำน 
 มีหน้าที ่จัดกำร ด ำเนินกำร ห้องสมุดและองค์ประกอบอื่นของห้องสมุดให้มีควำมพร้อม สมบูรณ์  
ทันสมัย มีบรรยำกำศท่ีเหมำะสม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนชอบเข้ำห้องสมุดและรักกำรอ่ำน ด ำเนินกำร
จัดหำหนังสือที่ดีเป็นประโยชน์ ส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำน เพ่ือให้บริกำรแก่นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนและ
ชุมชน และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร จัดหำ รวบรวม
ข้อมูลและจัดท ำบัญชีแหล่งเรียนรู้ มีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ก ำกับ ติดตำมและ
รำยงำนกำรใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือน ำมำปรับปรุงและพัฒนำ และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยและ
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   3.4.1.5) งานจัดสอนซ่อมเสริม ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 

  1. นำงวิไล  นิลทวี   หัวหน้ำ 
  2. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงำน 
  3. นำยอนิรุทธิ์  พุ่มอ่อน   ทีมงำน 
  4. นำงสำวณัฐวรรณ  มั่นใจ   ทีมงำน 
  5. นำยวีรพล     ปำนด ำ   ทีมงำน 
  6. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน 

 มีหน้าที่ จัดสอนซ่อมเสริม ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรสอนซ่อมเสริม ด ำเนินกำรสอนเสริมอย่ำงเป็น
ระบบ และน ำผลกำรสอนซ่อมเสริมมำวิเครำะห์เพ่ือใช้ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรสอนซ่อมเสริมและปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.4.2 งานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
   1. นำยภำณุพงศ์  คงเชื้อสำย  หัวหน้ำ 
   2. นำงสมปอง  ปำนเมือง  ทีมงำน 
   3. นำงสำวศุภรัตน์ ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
   4. นำงสำวนุศรำ  รอดสิน   ทีมงำน 
   5. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ  ทีมงำน 
   6. นำงสำววรรณิศำ เจิมนิ่ม   ทีมงำน 
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    7. นำยชำนนท์  ผ่องฉวี   ทีมงำน  
 มีหน้าที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ได้ตำมบริบทของโรงเรียน มีแผนกำรจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในกำรคิดวำงแผนกำรปฏิบัติ และเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนำกำร
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   3.4.2.1) งานเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
    1. นำงสมปอง  ปำนเมือง  หัวหน้ำ 
    2. นำงภรณี  กังวำล   ทีมงำน 
    3. นำยวันชัย  วงษ์เทพนิวัติ  ทีมงำน 
    4. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ  ทีมงำน 
    5. นำงสำวปั้นหยำ สุขโรจน์บัณฑิต  ทีมงำน 
    6. นำงนุศรำ  สิริพงศ์สถำพร  ทีมงำน 
    7. นำงสำวกนกพร ศรีอ ำพันธ์  ทีมงำน 
    8. นำงสำยรุ้ง  อยู่คร   ทีมงำน 
    9. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม  ทีมงำน 
    10. นำงสมใจ   พงษ์สิงห์  ทีมงำน  
 มีหน้าที ่จัดกำร ด ำเนินกำร ส่งเสริม สนับสนุน จัดกำรให้นักเรียนมีกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง กำรจัดกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งประสำนกับกลุ่มงำนอ่ืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ พร้อมทั้ง
สรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  
และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   3.4.2.2) งานวิถีพุทธ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้   
    1. นำยภำณุพงศ ์ คงเชื้อสำย  หัวหน้ำ 
    2. นำงสำวศุภรัตน์ ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
    3. นำยวีรพล  ปำนด ำ   ทีมงำน 
    4. นำยพนม  พุฒลำ   ทีมงำน 
    5. นำงสุภำพ  น้อยจันทร์  ทีมงำน 
    6. นำยสุเทพ  มำคง   ทีมงำน 
    7. นำงภรณี  กังวำน   ทีมงำน 
    8. นำงสมปอง  ปำนเมือง  ทีมงำน 
    9. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ  ทีมงำน 
    10. นำยอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   ทีมงำน 
    11. นำงเบญจมำภรณ์ เทียนทอง  ทีมงำน 
    12. นำยชำนนท์  ผ่องฉวี   ทีมงำน 
    13. หม่อมหลวงภคเมธี สำยสนั่น  ทีมงำน 
    14. นำงสำวนุศรำ รอดสิน   ทีมงำน 
    15. นำงสำววรรณิศำ เจิมนิ่ม   ทีมงำน 
    16. นำยปลวัชร  พุ่มพวง   ทีมงำน 
    17. นำงสำวธัญญำ น้อยถึง   ทีมงำน 
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   18. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่จัดกำร ด ำเนินกำร ให้มีกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงวิถีพุทธในหลักสูตร และจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีจริยวัตรตำมแนววิถีพุทธและจัดกำรงำนศูนย์วิถีพุทธให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
พระพุทธศำสนำ ด ำเนินกำรจัดกำรให้นักเรียนเป็นพุทธมำมะกะที่ดี มีวิถีชีวิตตำมพุทธศำสนำ กำรน ำหลัก
พระพุทธศำสนำมำใช้ในโรงเรียนของครูและนักเรียน รวบรวมสื่อ เอกสำร สิ่งของจัดแสดง น ำเสนอ ส่งเสริม  
กำรปฏิบัติตำมแนวโรงเรียนวิถีพุทธ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วิชำกำร และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   3.4.2.3) งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้  
    1. นำยภำณุพงศ ์ คงเชื้อสำย  หัวหน้ำ 
    2. นำงสำวศุภรัตน์ ช ำนำญผำ  ทีมงำน  
    3. นำงสมปอง  ปำนเมือง  ทีมงำน 

4. นำยวีรพล  ปำนด ำ   ทีมงำน 
    5. นำยพนม  พุฒลำ   ทีมงำน 
    6. นำงสุภำพ  น้อยจันทร์  ทีมงำน 
    7. นำยสุเทพ  มำคง   ทีมงำน 
    8. นำงภรณี  กังวำน   ทีมงำน 
    9. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ  ทีมงำน 
    10. นำยอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   ทีมงำน 
    11. นำงเบญจมำภรณ์ เทียนทอง  ทีมงำน 
    12. นำยชำนนท์  ผ่องฉวี   ทีมงำน 
    13. หม่อมหลวงภคเมธี สำยสนั่น  ทีมงำน 
    14. นำงสำวนุศรำ รอดสิน   ทีมงำน 
    15. นำงสำววรรณิศำ เจิมนิ่ม   ทีมงำน 
    16. นำยปลวัชร  พุ่มพวง   ทีมงำน 
    17. นำงสำวธัญญำ น้อยถึง   ทีมงำน 
    18. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่จัดกำร ด ำเนินกำร ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญำท้องถิ่นของ
โรงเรียน ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร รวบรวมเอกสำรหลักฐำนทำง  
วัฒนธรรมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งท ำหน้ำที่เป็นประสำนศูนย์
วัฒนธรรมของจังหวัด และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วิชำกำร และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.4.3 งานบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำน 
ดังนี้ 
   1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   หัวหน้ำ 

 2. นำยวีรพล     ปำนด ำ   ทีมงำน 
 3. นำยยุทธ์สพร   รักสิงห์   ทีมงำน 

4. นำยทวีพงศ์  รอดสิน   ทีมงำน 
 5. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงำน 
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 มีหน้าที่ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงของหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดกลุ่มกิจกรรม
ตำมควำมต้องกำร ควำมสนใจ และควำมถนัดของนักเรียน จัดกิจกรรมที่ เน้นกำรปฏิบัติที่แสดงออก  
ซึ่งศักยภำพของนักเรียน จัดให้มีกำรแสดงผลงำนของนักเรียน  ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   3.4.3.1) งานกิจกรรมชมรม ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้  
    1. นำยวีรพล  ปำนด ำ   หัวหน้ำ 
    2. นำยวิทยำ  อินอยู ่   ทีมงำน 
    3. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  ทีมงำน   
 มีหน้าที่ จัดกำร ด ำเนินกำร กิจกรรมชุมนุมอย่ำงหลำกหลำยให้นักเรียนได้เลือกตำมควำมถนัดและสนใจ
โดยลงมือปฏิบัติจริง  มีกิจกรรมชมรมที่ถูกต้องตำมแนวโน้มทำงสังคม เศรษฐกิจกำรเมืองและสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำและหลักสูตร และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   3.4.3.2) งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้  
    1. นำยยุทธ์สพร   รักสิงห์      หัวหน้ำ 
    2. นำยสมชำย  ดวงเนตร  ทีมงำน 
    3. นำยเสกสรร    เทียนทอง  ทีมงำน 
    4. นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร  ทีมงำน 
    5. นำยวิทยำ    อินอยู ่   ทีมงำน  
    6. นำยชำนนท์  ผ่องทวี   ทีมงำน  
    7. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  ทีมงำน 
    8. นำงสำวยุวลี  เที่ยงทุ่ง   ทีมงำน 
    9. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  ทีมงำน  
    10.ว่ำที่ร้อยตรีจักรกฤษณ ์หมอกมืด  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ จัดกำร ด ำเนินกำร  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี  ให้เป็นไปตำมหลักสูตรและปรัชญำลูกเสือ 
และให้ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติลูกเสือแห่งชำติ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   3.4.3.3) งานนักศึกษาวิชาทหาร  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้  
    1. นำยทวีพงศ์    รอดสิน   หัวหน้ำ  
    2. นำยวีระศักดิ์   หมอกมืด  ทีมงำน 
    3. นำยเฉลิมพล   อินทรสอำด  ทีมงำน  
    4. ว่ำที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด  ทีมงำน    
    5. นำยรำชันย์  ปิยะสิริเชำวน์  ทีมงำน  
 มีหน้าที ่จัดกำร ด ำเนินกำร จัดท ำโครงกำร วำงแผนงำนและก ำหนดตำรำงกิจกรรมนักศึกษำวิชำ
ทหำรของโรงเรียนน ำเสนอคณะกรรมกำร รับผิดชอบงำนด้ำนเอกสำรกำรเรียนของนักศึกษำวิชำทหำร   
ประชุมชี้แจงนักเรียนในเรื่องกำรรับสมัครเรียนเป็นนักศึกษำวิชำทหำร ประสำนงำนกำรเรียนของนักศึกษำวิชำ
ทหำร  ตำมศูนย์ฝึกต่ำง ๆ ตำมชั้นปี ประสำนงำนกำรฝึกภำคสนำมประจ ำปี ประสำนงำน ประชุม ตำมระเบียบ
วำระที่หน่วยบัญชำกำรก ำลังส ำรองก ำหนด น ำนักศึกษำวิชำทหำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งของหน่วยบัญชำกำร
ก ำลังส ำรองและทำโรงเรียน จัดท ำโครงกำรและงบประมำณประจ ำปี ท ำเรื่องขอรับสิทธิ์ให้นักศึกษำวิชำทหำร 
และท ำเรื่องขอยกเว้นหรือขอผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำรให้แก่นักศึกษำวิชำทหำร รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ของครู ที่ช่วยรับผิดชอบนักศึกษำวิชำทหำรต่อผู้บังคับบัญชำ ประเมินผลกำรฝึก และกำรเรียนวิชำทหำรของ 
                                                     /นักศึกษำ… 
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นักศึกษำวิชำทหำรต่อผู้บังคับบัญชำ ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย และสรุปผลกำรด ำเนินงำน
เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   3.4.3.4) งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบ
งำนดังนี้ 

  1. นำงทวีรัตน์     เหรียญทอง  หัวหน้ำ 
   2. นำงรัชน ี  พุดซ้อน   ทีมงำน 

    3. นำยจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล  ทีมงำน 
 4. นำงสกุลทิพย์   ผกำวิสุทธิ์  ทีมงำน 

    5. นำยทวีพงศ์    รอดสิน   ทีมงำน 
    6. นำงสุชำดำ    ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
    7. นำยพนม    พุฒลำ   ทีมงำน 
    8. นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์   ทีมงำน 

 9. นำยลิขิต    สอนเทียน  ทีมงำน 
    10.หัวหน้ำระดับชั้นทุกระดับชั้น   ทีมงำน 
 มีหน้าที่ จัดกำร ด ำเนินกำร กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์ให้เป็นไปตำมหลักสูตรก่อให้เกิดผลดี
ต่อสถำนศึกษำ ชุมชนและสังคม โดยจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถำนศึกษำตำมควำมเหมำะสมและสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 3.5 กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการ 
  นางอารีย์  สาเกกูล  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพทำงด้ำนวิชำกำร 
   มีหน้าที่  บริหำร จัดกำร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำงำนวิจัยพัฒนำกำรศึกษำ งำนนิเทศ
กำรศึกษำและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้โรงเรียนมีมำตรฐำนกำรศึกษำที่สูงขึ้น โดยมีหน้ำที่บริหำร
จัดกำรงำนในกลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้ 
  3.5.1 งานพัฒนาครูด้านวิชาการ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงอำรีย์    สำเกกูล   หัวหน้ำ 
   2. นำงอุษำ    พุฒลำ     ทีมงำน 
   3. นำยจักกฤษณ์   สุขรอด   ทีมงำน 
   2. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน  
 มีหน้าที ่ส ำรวจควำมต้องกำรจ ำเป็น และวิเครำะห์สมรรถนะครูรำยบุคคล ก ำหนดเป็นแผนด ำเนินกำร
และประเมินผลเพ่ือน ำข้อมูลไปใช้พัฒนำครูและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.5.2 งานจัดบรรยากาศวิชาการในโรงเรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงอุษำ  พุฒลำ   หัวหน้ำ 
   2. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
   3. นำงเบญจมำภรณ์ เทียนทอง  ทีมงำน 
   4. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  ทีมงำน 
   5. นำงสำวสิรินุช  เข็มคง   ทีมงำน 
   6. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน 
 มีหน้าที ่จัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ตลอดจนจัดบริกำรเพื่อ 
ส่งเสริมกำรเรียนรู้  สนับสนุนทำงวิชำกำร ที่จะท ำให้นักเรียนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
                                         /3.5.3 งำนส่งเสริม… 
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  3.5.3 งานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
1. นำงอำรีย์  สำเกกูล   ทีมงำน 

   2. นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์   ทีมงำน 
   3. นำงสำวเรวดี   ด่ำนกิตติไกรลำศ  ทีมงำน 

4. นำงรัชดำ   ศิริศรีลดำมำศ   ทีมงำน 
   5. นำงสำวปั้นหยำ  สุขโรจน์บัณฑิต   ทีมงำน 
   6. นำงวิมลมำศ  เตียไพบูลย์  ทีมงำน  
 มีหน้าที่ จัดกำร ด ำเนินกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรท ำวิจัยของโรงเรียน วิจัยในชั้นเรียน  
นิเทศติดตำม  รวบรวมผลงำนวิจัยที่มีในโรงเรียนไปพัฒนำ แก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
เผยแพร่งำนวิจัยและประกำศเชิดชูเกียรติ ทั้งในและนอกโรงเรียน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.5.4 งานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบ
งำนดังนี้ 
   1. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  หัวหน้ำ 
   2. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
   3. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   ทีมงำน 
   4. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว  ทีมงำน 
   5. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  ทีมงำน 
   6. นำงสำวไพจิตร จันทร์โพยม  ทีมงำน 
   7. นำงอำรยำ  รักมหำคุณ  ทีมงำน 
   8. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  ทีมงำน 
 มีหน้าที่  จัดท ำแผนส่งเสริม  จัดหำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำครูในกำรใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้  ประเมินผลกำรใช้และน ำข้อมูลไปพัฒนำ/ปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
  3.5.6 งานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงอำรีย์  สำเกกูล   หัวหน้ำ 
   2. นำยจักกฤษณ์   สุขรอด   ทีมงำน 
   3. นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์   ทีมงำน 
   4. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  ทีมงำน 
   5. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน 
 มี ห น้ าที่  ส ร้ ำ งค ว ำม รู้  ค ว ำม เข้ ำ ใจ กั บ บุ ค ล ำก ร   ส ร้ ำ งวิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ เป้ ำห ม ำย ร่ ว ม  
จัดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน ำผลไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักเรียน และพัฒนำต่อยอดเป็นกำร
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 3.6 กลุ่มงานทะเบียนนักเรียนและวัดผลประเมินผลการเรียน 
  นางค ามี  ชัยรักษา ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนนักเรียนและวัดผลประเมินผลกำรเรียน
   มีหน้าที่  บริหำร จัดกำร ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรวัดผลประเมินผลนักเรียน 
กำรพัฒนำระเบียบกำรวัดผลประเมินผล และกำรเทียบโอนผลกำรเรียนให้ทันสมัย สำมำรถจัดกำรศึกษำได้ทั้ง
ในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัยให้เป็นไปตำมหลักวิชำและระเบียบ จัดกำรให้เอกสำรด้ำนกำรประเมินผล  
มีควำมถูกต้องเป็นระเบียบและเป็นหลักฐำนส ำคัญรวมทั้งจัดกำรข้อมูลด้ำนวัดผลทั้งมวลให้เป็นข้อมูลสำรสนเทศ
ส ำคัญด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  และจัดกำรให้งำนทะเบียนนักเรียนมีควำมถูกต้อง  เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
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โดยมีหน้ำที่บริหำรจัดกำรงำนในกลุ่มงำนทะเบียนและวัดผล พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อ
ผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  3.6.1  งานทะเบียนนักเรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้  
   1. นำงค ำมี    ชัยรักษำ   หัวหน้ำ 
   2. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
   3. นำงสำวณัฐวรรณ    มั่นใจ   ทีมงำน  
   4. นำยวีรพล    ปำนด ำ   ทีมงำน 
   5. นำงสำววิภำศิริ ถำกะทำ   ทีมงำน 
   6. นำงอ ำพร  รักสิงห์   ทีมงำน 
   7. นำยปลวัชร  พุ่มพวง   ทีมงำน 
 มีหน้าที ่จัดกำร ด ำเนินกำร ในด้ำนงำนทะเบียนนักเรียน  และข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ให้มีควำมถูกต้อง 
สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดกำรข้อมูลด้ำนงำนทะเบียนนักเรียนให้เป็นข้อมูลสำรสนเทศ และสำมำรถ
เผยแพร่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนงำนทะเบียนข้อมูลต่ำงๆ ให้เป็น 
ระเบียบ สำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ และจัดกำรกำรรับนักเรียน กำรย้ำยเข้ำออกระหว่ำงปีกำรศึกษำ  
และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.6.2 งานวัดผล ประเมินผล  งาน GPA และประมวลผลการเรียน ให้มีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวณัฐวรรณ    มั่นใจ   หัวหน้ำ 
   2. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
   3. นำยวีรพล    ปำนด ำ   ทีมงำน 
   4. นำงสำววิภำศิริ ทำกะถำ   ทีมงำน 
   5. นำงอ ำพร  รักสิงห์   ทีมงำน 
   6. นำยปลวัชร  พุ่มพวง   ทีมงำน 
   7. เจ้ำหน้ำที่วัดผลกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน   

8.. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ จัดกำร ด ำเนินกำร ให้มีกำรวัด และประเมินผล  กำรจัดกำรเรียนรู้ให้เป็น ไปตำมหลักวิชำ
เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง/สำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรของโรงเรียน  
จัดกำรพัฒนำระเบียบกำรวัดผลประเมินผลและกำรเทียบโอนผลกำรเรียนของโรงเรียนให้มีควำมเหมำะสม 
ทันสมัย   เอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย จัดกำรจัดระบบกำรวัดผลประเมินผล
ประจ ำปี จัดระบบเอกสำร ข้อสอบ คลังข้อสอบ แนวปฏิบัติ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และด ำเนินกำรเทียบโอนผล
กำรเรียนของนักเรียนตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเทียบโอนตำมระเบียบกำรวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน 
จัดกำร ด ำเนินกำร ในกำรรวบรวมผลกำรเรียน กำรจัดท ำ GPA และข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิคส์อ่ืนๆ ให้มีควำม
สมบูรณ์  เป็นปัจจุบันสำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ  น ำเสนอข้อมูลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิคส์และระบบ  
เครือข่ำย และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.6.3 งานสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงอำรีย์    สำเกกูล   ทีมงำน 
   2. นำงค ำม ี   ชัยรักษำ   ทีมงำน 
   3. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน 
 มีหน้าที่  สร้ำงเครื่องมือในกำรวัดผลที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้รำยวิชำ วิเครำะห์ข้อสอบและ
ปรับปรุงเครื่องมือในกำรวัดผลครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือในกำรวัดผล และจัด 
                                               /คลังข้อสอบ… 
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คลังข้อสอบของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.6.4 งานเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน ให้มีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงค ำมี    ชัยรักษำ   หัวหน้ำ 
   2. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
   3. นำงสำววิภำศิริ ทำกะถำ   ทีมงำน 
   4. นำงสำวเรวดี   ด่ำนกิตติไกรลำศ  ทีมงำน 
   5. เจ้ำหน้ำที่วัดผลกลุ่มสำระฯ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน  
 มีหน้าที ่ จัดท ำเอกสำรกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้อย่ำงครบถ้วนทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ จัดเก็บเอกสำรอย่ำงเป็นระเบียบและสะดวกในกำรใช้  น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรวัดผล ประเมินผลอย่ำงเหมำะสม และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.6.5 งานจัดเก็บหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวณัฐวรรณ   มั่นใจ   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำววิภำศิริ ทำกะถำ   ทีมงำน 
   3. นำยปลวัชร  พุ่มพวง   ทีมงำน 
   มีหน้าที่  จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้อย่ำงเป็น
ระเบียบ ถูกต้องและปลอดภัย รำยงำนผลกำรเรียนตำมระเบียบวัดผลและประเมินผลกำรเรียน  โดยกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้งำนอย่ำงเหมำะสม และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.6.6  งานส ามะโนนักเรียนและฐานข้อมูล ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้  
   1. นำงค ำมี    ชัยรักษำ   หัวหน้ำ 
   2. นำงประเสริฐ    อ้นบำงเขน  ทีมงำน 

3. นำยวีรพล    ปำนด ำ   ทีมงำน 
4. นำงอ ำพร  รักสิงห์   ทีมงำน 
5. นำงสำวณัฐวรรณ    มั่นใจ   ทีมงำน  

   6. นำงสำววิภำศิริ ทำกะถำ   ทีมงำน 
   7. นำยปลวัชร  พุ่มพวง   ทีมงำน 
 มีหน้าที ่จัดกำร ด ำเนินกำร ในด้ำนงำนทะเบียนนักเรียน  และข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ให้มีควำม
ถูกต้อง  สมบูรณ์  เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดกำรข้อมูลด้ำนงำนทะเบียนนักเรียนให้เป็นข้อมูลสำรสนเทศ และ
สำมำรถเผยแพร่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนงำนทะเบียนข้อมูลต่ำง ๆ ให้เป็นระเบียบ 
สำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ และจัดกำรกำรรับนักเรียน กำรย้ำยเข้ำออกระหว่ำงปีกำรศึกษำ  
และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 3.7 กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 

นายฐิตินันท์ เหรียญทอง ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพผู้เรียน 
มีหน้าที่  บริหำร จัดกำร ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำง ๆ 

วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดนโยบำย ก ำกับ ติดตำม แก้ปัญหำ อ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
วิชำกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  หัวหน้ำ 
   2. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  ทีมงำน 
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   3. นำงปทุมพร  ชมชัย   ทีมงำน 
   4. นำยณรรตธร   คงเจริญ   ทีมงำน 

5. นำงทวีรัตน์     เหรียญทอง  ทีมงำน 
   6. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน 

7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงำน 
8. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯทุกกลุ่มสำระ  ทีมงำน 

   6. หัวหน้ำระดับชั้นทุกระดับ   ทีมงำน 
 มีหน้าที่  มีหน้ำที่   บริหำร จัดกำร ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำง ๆ  
วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดนโยบำย ก ำกับ ติดตำม แก้ปัญหำ อ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
วิชำกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้  
  3.7.1 งานบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  หัวหน้ำ 
   2. นำงอำรีย์  สำเกกูล   ทีมงำน 
   3.ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงำน 
   4. นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์   ทีมงำน 
   5. นำงค ำม ี  ชัยรักษำ   ทีมงำน 
   6. นำงสำวศิริกัลยำ   โสตถิวรกุล  ทีมงำน 
   7. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
   8. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ ทีมงำน 
 มีหน้าที่ วิเครำะห์มำตรฐำนตัวชี้วัด ผลกำรเรียนรู้ของสำระกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงกับแบบทดสอบ
ระดับ ชำติ  รวมทั้ งวำงแผนกำรพัฒ นำ ก ำหนด เป้ ำหมำยควำมส ำ เร็ จของกำรพัฒ นำนั ก เรี ยน  
และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.7.2 โครงการเพชรอินทนิล ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยจักกฤษณ์   สุขรอด   หัวหน้ำ 
   2. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  ทีมงำน 
   3. นำงกำญจนำภรณ์ กล่อมคุ้ม  ทีมงำน 
   4. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  ทีมงำน 
   5. นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์   ทีมงำน 
   6. นำงสุมำลี  นักเรียน   ทีมงำน 
   7. นำงสำวศิริกัลยำ   โสตถิวรกุล  ทีมงำน 
   8. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
   9. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์นักเรียนเกี่ยวกับโครงกำรเพชรอินทนิล ก ำหนดเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จของเพชรอินทนิล และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.7.3 ศูนย์สอบภาษาต่างประเทศ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงปทุมพร    ชมชัย   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  ทีมงำน  
   3. ครกูลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศทุกคน ทีมงำน 
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 มีหน้าที่ วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์นักเรียนเกี่ยวกับแบบทดสอบวิชำภำษำต่ำงประเทศทุกวิชำที่
เกี่ ย วข้ อ งกับนั ก เรียน  รวมทั้ งวำงแผนกำรพัฒ นำ ก ำหนด เป้ ำหมำยควำมส ำ เร็ จของนั ก เรียน  
และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.7.4 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยณรรตธร  คงเจริญ   หัวหน้ำ 
   2. นำงค ำม ี  ชัยรักษำ   ทีมงำน 
   3. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ฯ        ทุกคนทีมงำน 
 มีหน้าที่ วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์นักเรียนเกี่ยวกับรำยกำรฟิสิกส์สัประยุทธ์กับนักเรียน รวมทั้ง
วำงแผนกำรพัฒนำ ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของนักเรียน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.7.5 งานศูนย์วิทยาศาสตร์ 
   1. นำงปภัชญำ   บรรเทำทุกข์  หัวหน้ำ 
   2. นำยณรรตธร  คงเจริญ   ทีมงำน 
 มีหน้ าที่  จั ดกำร  ด ำ เนิ น กำร  พั ฒ นำ ระบบ กำร เรี ยน รู้ วิ ท ยำศำสตร์ ให้ มี ม ำตรฐำน สู ง 
ในระดับที่เป็นแบบอย่ำงกับโรงเรียนอ่ืนได้ และปฏิบัติหน้ำที่งำนศูนย์วิทยำศำสตร์ตำมที่หน่วยงำนต้นสังกัด
มอบหมำยและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่ อสิ้ นปีกำรศึกษำเสนอต่อรองผู้ อ ำนวยกำรฝ่ ำยวิชำกำร  
และปฏิบัติงำนอืน่ๆที่ได้รับมอบหมำย 
   1. นำงวันเพ็ญ    ยิ้มประดิษฐ์  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวอัญญำรัตน์   ค ำก้อน   ทีมงำน 
   3. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ฯทุกคน ทีมงำน 
 มีหน้าที่ จัดกำร ด ำเนินกำร พัฒนำ ระบบกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ให้มีมำตรฐำนสูงในระดับที่เป็น
แบบอย่ำงกับโรงเรียนอ่ืนได้ และปฏิบัติหน้ำที่งำนศูนย์วิทยำศำสตร์ตำมที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยและ
สรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร และปฏิบัติงำนอ่ืน  ๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 
  3.7.7 งานศูนย์คณิตโอลิมปิก และ สอวน. ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวสุภำพร นิรันดร์รัตนกิจ  ทีมงำน 
   3. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ทุกคน ทีมงำน 
 มีหน้าที่ จัดฝึกอบรมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดสุโขทัยเพื่อพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำร วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี 

3.7.8 งานศูนย์ STEM 
   1.นำงชนกำนต ์  กฤติธัญกช  หัวหน้ำ 
   2. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  ทีมงำน 
   3. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน   ทีมงำน 
   4. นำงสำวสุภำพร นิรันดร์รัตนกิจ  ทีมงำน 
   5. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
   6. นำงปกำยดำว  ปำนอยู่   ทีมงำน 
 มีหน้าที่ เป็นครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์สะเต็มศึกษำ (STEM) (Science Technology Engineering and 
Mathematics)   ในกำรจัดกิจกรรมกำรสอนสะเต็มศึกษำ  (STEM Education)  โดยประสำนงำนกับครูผู้สอน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำ ให้ครูมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้ 
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ครูผู้สอนสะเต็มศึกษำพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนมีกำร
พัฒนำขึ้น 
  3.7.9 งานจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษผู้เรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้
   1. นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน  หัวหน้ำ 
   2. นำงภรณี    กังวำล   ทีมงำน  
   3. นำยเสกสรร  เทียนทอง  ทีมงำน 
   4. นำงเบญจมำภรณ ์ เทียนทอง  ทีมงำน    
   5. นำยภำณุพงศ์  คงเชื้อสำย  ทีมงำน 
   6. นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ทีมงำน 
   7. นำงรัชนี  พุดซ้อน   ทีมงำน 
   8. นำยทวีพงศ์    รอดสิน   ทีมงำน 
   9. นำยณรรตธร    คงเจริญ   ทีมงำน 
   10. นำยภัคพล    หล่ ำทุ่ง   ทีมงำน 
   11. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ จัดกำร ด ำเนินกำร ให้นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำด้วยกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำร ควำมสำมำรถพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท เช่น สุนทรียภำพทำงดนตรี ศิลปะ วิชำกำรฯลฯ 
ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่ำง ๆ จัดหำและส่งนักเรียนแสดงควำมสำมำรถพิเศษในแต่ละประเภท รำยงำน
ผลและเผยแพร่ผลงำนควำมสำมำรถพิเศษของนักเรียน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.7.10 สอนปรับพื้นฐานด้านวิชาการ     ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงปภัชญำ    บรรเทำทุกข์  หัวหน้ำ    
   2. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงำน 
   3. นำงปทุมพร  ชมชัย   ทีมงำน 
   4. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
 มีหน้าที่ วิเครำะห์มำตรฐำนตัวชี้วัด ผลกำรเรียนรู้ของสำระกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงกับควำมรู้พื้นฐำน
เดิมของนักเรียน รวมทั้ งวำงแผนกำรพัฒนำ ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของก ำรพัฒนำนักเรียน  
และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
     3.7.11 งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน    ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวศิริกัลยำ   โสตถิวรกุล  ทีมงำน 
   3. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
   4. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ ทีมงำน 
  มีหน้าที่ ประสำน โดยเชื่อมโยงกับครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรแข่งขัน
ทุกวิชำ  รวมทั้งวำงแผนกำรพัฒนำ ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนักเรียน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย    
  3.7.12 แข่งขันทักษะอ่ืน ๆ   ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   หัวหน้ำ 
   2. นำงอำรีย์  สำเกกูล   ทีมงำน 
   3. นำยจักกฤษณ์   สุขรอด   ทีมงำน 
   4. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
   5. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ ทีมงำน 
                                                   /มีหน้ำที…่ 
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 มีหน้าที่ ประสำน โดยเชื่อมโยงกับครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรแข่งขันทุกวิชำ  
รวมทั้งวำงแผนกำรพัฒนำ ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนักเรียน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ  ที่ได้รับ
มอบหมำย 

3.8) กลุ่มงานงานแนะแนวการศึกษา   
นางลาวัณย์   ถาพันธุ์ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำ   

มีหน้าที่  บริหำร จัดกำร ส่งเสริม สนับสนุน ระบบกำรแนะแนวตำมหลักสูตร 
ก ำหนดโครงสร้ำงและผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน  ด ำเนินกำรและจัดกำรแนะแนวนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ  จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนแนะแนวที่มีคุณภำพ น ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้เพื่อพัฒนำ
งำน  ก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำผลไปปรับปรุง พัฒนำงำนแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  3.8.1 งานบริหารจัดการแนะแนว  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวศิริกัลยำ   โสตถิวรกุล  หัวหน้ำ 
   2. นำงสุมำลี  นักเรียน   ทีมงำน  
   3. นำงณฐำกำญจน์ ภูมิรัตนไพศำล  ทีมงำน 
   4. นำยสว่ำง  จันทร์เจำะ  ทีมงำน 

5.นำงกำญจนำภรณ์ กลอ่มคุ้ม  ทีมงำน 
 มีหน้าที่  ด ำเนินงำนระบบกำรแนะแนวตำมหลักสูตร ก ำหนดโครงสร้ำง และผู้รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน ด ำเนินกำรและจัดกำรแนะแนวนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ จัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนแนะแนวที่มีคุณภำพ น ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้เพ่ือพัฒนำงำน   
  3.8.2 งานให้บริการแนะแนว  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวศิริกัลยำ   โสตถิวรกุล  หัวหน้ำ 
   2. นำงสุมำลี  นักเรียน   ทีมงำน 
   3. นำงณฐำกำญจน์ ภูมิรัตนไพศำล  ทีมงำน  
   4. นำยสว่ำง  จันทร์เจำะ  ทีมงำน 

5. นำงปทมุพร    ชมชัย   ทีมงำน 
   6. นำยลิขิต    สอนเทียน  ทีมงำน  

7. นำงสำวพวงพลอย พรกระแส  ทีมงำน 
8. นำงสำวสุทธิณี โชติมน   ทีมงำน 
9. นำงสำวสุมำมำลย์  นวลวิจิตร  ทีมงำน 
10. นำงสำวปำริชำต ผำสุข   ทีมงำน 
11. นำงสำวสิริธร ปรีชำธรรมรัตน์  ทีมงำน 

 มีหน้าที่ ก ำหนดขอบข่ำยงำนทั้ง 5 บริกำร ก ำหนดผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน ก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน จัดท ำคู่มือกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นประสบกำรณ์ตรงกับนักเรียน โดยครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่ม 
ทุ ก ระดั บ ชั้ น  ส ำ รวจค ว ำม พึ งพ อ ใจแล ะน ำผ ลม ำป รั บ ป รุ ง  พั ฒ น ำก ำร ให้ บ ริ ก ำร ให้ ดี ยิ่ งขึ้ น   
และปฏิบัติงำนอืน่ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

3.8.3 งานให้บริการแนะแนวทักษะอาชีพการเรียนทวิศึกษาให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงลำวัณย ์   ถำพันธ์   หัวหน้ำ 
   2. นำงสุมำลี  นักเรียน   ทีมงำน 
   3. นำงณฐำกำญจน์ ภูมิรัตนไพศำล  ทีมงำน 
   4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงำน 
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   5. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน  
   6. นำงสำวกิตติยำ ต้นกลั่น   ทีมงำน 
   7. นำงเบญจมำภรณ์ เทียนทอง  ทีมงำน 
 มีหน้าที่  จัดท ำคู่มือกำรจัดกิจกรรมแนะแนวทักษะอำชีพกำรเรียนทวิศึกษำที่เน้นประสบกำรณ์ตรงกับ
นักเรียน โดยครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่ม ทุกระดับชั้น ส ำรวจควำมพึงพอใจและน ำผลมำปรับปรุง พัฒนำกำร
ให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้น และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

3.9 กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม    
นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  เป็นหัวหน้ำกลุ่มงำนงำนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ 

   มีหน้าที่ มีหน้ำที่  บริหำร จัดกำร ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดด ำเนินงำนของโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดนโยบำย ก ำกับ ติดตำม แก้ปัญหำ อ ำนวยควำม
สะดวกเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรห้องเรียนพิเศษเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมทั้งสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  3.9.1 งานหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ตน้ (GP)ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  หัวหน้ำ 
   2. นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   ทีมงำน  
   3. นำงสุมำลี    หมำกผิน  ทีมงำน  
   4. นำงจริยำ    เฉยเม   ทีมงำน  
   5. นำงสกุลทิพย ์ ผกำวิสุทธิ์  ทีมงำน  
   6. นำยรำชันย์  ปิยะสิริเชำวน์  ทีมงำน  
   7. นำงปกำยดำว  ปำนอยู่   ทีมงำน  
   8. นำงสำวณัฐวรรณ    มั่นใจ   ทีมงำน  
   9. นำงอ ำพร  รักสิงห์   ทีมงำน  
   10. นำยยุทธ์สพร รักสิงห์   ทีมงำน  
   11. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  ทีมงำน  
   12. นำงสำวยุวลี  เที่ยงทุ่ง   ทีมงำน  

มีหน้าที ่จัดกำร ด ำเนินกำร จัดท ำโครงกำรและโครงสร้ำงหลักสูตรวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ม.ต้น ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนปี 2551 จัดหำครูผู้รับผิดชอบ จัดให้นักเรียนเลือกเรียนตำมควำม
สนใจและเข้ำเรียน  รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและจัดกำรให้นักเรียนได้เรียนครบตำมหลักสูตรและสรุปผล
กำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

3.9.2 งานหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (GP)ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบ
งำนดังนี้ 
   1. นำยณรรตธร   คงเจริญ   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวปำริชำต  ผำสุข   ทีมงำน 
   3. นำงสำวสิรินุช  เข็มคง   ทีมงำน  
   4. นำงกรนันท์   เอ่ียมภูเขียว  ทีมงำน  
   5. นำงสำวอัญญำรัตน์  ค ำก้อน   ทีมงำน  
   6. นำงวันเพ็ญ   ยิ้มประดิษฐ์  ทีมงำน  
   7. นำยสว่ำง   จันทร์เจำะ  ทีมงำน  
   8. นำงอุษำ  พุฒลำ   ทีมงำน  
   9. นำยจักกฤษณ์  สุขรอด   ทีมงำน  
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   10. นำงค ำมี    ชัยรักษำ   ทีมงำน  
   11. นำงสำวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  ทีมงำน  
   12. นำยปฏิฬ   นำคทอง   ทีมงำน  
   13. นำยอนิรุทธ์   พุ่มอ่อน   ทีมงำน  
   14. นำงสำวสุภำพร   นิรันดร์รัตนกิจ  ทีมงำน 

15. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
16. นำงสำวสุนันทำ เมฆไตรรัตน์  ทีมงำน 
17. นำยณัฐวัฒน์ เกตุด ี   ทีมงำน 
18. นำงสำวมำริษำ สอนบุญเกิด  ทีมงำน 

 มีหน้าที ่จัดกำร ด ำเนินกำร จัดท ำโครงกำรและโครงสร้ำงหลักสูตรวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ม.ปลำย 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนปี 2551 จัดหำครูผู้รับผิดชอบ จัดให้นักเรียนเลือกเรียนตำมควำมสนใจ  
และเข้ำเรียน รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและจัดกำรให้นักเรียนได้เรียนครบตำมหลักสูตร และสรุปผล
กำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 3.10กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ 

นางปทุมพร  ชมชัย  เป็นหัวหน้ำกลุ่มงำนงำนห้องเรียนพิเศษด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
   มีหน้ำที่  บริหำร จัดกำร ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดด ำเนินงำนของโครงกำรห้องเรียน
พิเศษ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศวำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดนโยบำย ก ำกับ ติดตำม แก้ปัญหำ อ ำนวยควำม
สะดวกเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรห้องเรียนพิเศษเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมทั้งสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  3.10.1 งานหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาต่างประเทศ (EP) ให้มีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวพวงพลอย พรกระแส  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  ทีมงำน  
   3. นำงกำญจนำภรณ์   กล่อมคุ้ม  ทีมงำน  
   4. นำงปทุมพร    ชมชัย   ทีมงำน  
   5. นำงมัญชุสำ  ศรีวิเศษ   ทีมงำน  
   6. นำงสำวอนงค์นำฏ   ปำนด้วง   ทีมงำน  
   7. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกกลุ่มสำระฯ ทีมงำน 
 มีหน้าที ่จัดกำร ด ำเนินกำร จัดท ำโครงกำรและโครงสร้ำงหลักสตูรกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนปี 2551 จัดหำครูผู้รับผิดชอบ จัดให้นักเรียนเลือกเรียนตำม
ควำมสนใจและเข้ำเรียน รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและจัดกำรให้นักเรียนได้เรียนครบตำมหลักสูตร 
และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและปฏิบัติงำนอื่นๆ  ที่
ได้รับมอบหมำย 
  3.10.2 งานหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Education Hubให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยลิขิต  สอนเทียน  หัวหน้ำ  
   2. นำงสำวกิติยำ  ต้นกลั่น   ทีมงำน 
   3. นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร  ทีมงำน  
   4. นำงสำวสิริธร  ปรีชำธรรมรัตน์  ทีมงำน  
   5. นำงสำวสุทธิณ ี โชติมน   ทีมงำน  
   6.นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย์  ทีมงำน  
                                         /7.นำงสำวจินตวีร…์ 
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   7. นำงสำวจินตวีร ์ กัดฟัก   ทีมงำน  
 มีหน้าที ่จัดกำรด ำเนินกำรจ ำท ำโครงกำรและโครงสร้ำงหลักสูตร Education Hub จัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศ และจัดกำรให้นักเรียนได้เรียนครบตำมหลักสูตร สรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำต่อ รอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 3.11 กลุ่มงานโครงการห้องเรียนกีฬา 
  นำยชัยณรงค์ เขียวแก้ว  เป็นหัวหน้ำกลุ่มงำนห้องเรียนกีฬำ 
   มีหน้าที่ บริหำร จัดกำร ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดด ำเนินงำนของโครงกำรห้องเรียน
กีฬำวำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดนโยบำย ก ำกับ ติดตำม แก้ปัญหำ อ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้ กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรห้องเรียนกีฬำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อ
ผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 

3.11.1 งานฝ่ายส านักงานห้องเรียนกีฬาให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงลำวัณย์    ถำพันธุ์   หัวหน้ำ 
   2.นำงค ำมี    ชัยรักษำ   ทีมงำน   
   3. นำงรัชดำวัลย์  ธิติกุลธร   ทีมงำน 
   4.ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วดี   มูลดี   ทีมงำน 
   5. นำงประเสริฐ   อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
   6.นำงวิมลมำศ  เตียไพบูลย์  ทีมงำน 

7. นำงสำวนิพพิชฌำน์ นำคทรัพย์  ทีมงำน 
8. นำงมัญชุสำ  ศรีวิเศษ   ทีมงำน 

  9. นำยวิทยำ  ดวงเดือน  ทีมงำน 
   10. นำยภำนุวัฒน์ แสงตะวัน  ทีมงำน 
   11. นำงสำวนิภำพร แจ่มทุ่ง   ทีมงำน 
   12. นำยนิทัศน์  ศรีเจริญ   ทีมงำน 
   13. นำงสำวอรณิชำ จินดำสวัสดิ์  ทีมงำน 
   14. นำงสำวจำรุวรรณ   ไชยพันโท  ทีมงำน... 
   15. นำยสำยชล   ด ำแลลิบ  ทีมงำน 

16. นำยสิทธิเบศร์ ยำท้วม   ทีมงำน 
17. นำยสมชำย  จรแจ่ม   ทีมงำน 
18. นำงเบญจมำภรณ์   เทียนทอง     ทีมงำน 
19.นำงสำวสุจิตรำ ประศำสตร์ศิลป์  ทีมงำน 

 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดกำรโครงกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ ดูแลส่งเสริม สนับสนุนงำนหลักสูตรงำนแนะ
แนว งำนสอนเสริม ประเมินผลโครงกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  3.11.2 งานการเงินบัญชี และพัสดุห้องเรียนกีฬาให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงชนกำนต์   กฤติธัญกช  หัวหน้ำ 
   2. นำงรัชดำ    ศิริศรีลดำมำศ  ทีมงำน 
   3. นำงลำวัณย์   ถำพันธุ์   ทีมงำน 
   3. นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  ทีมงำน 
   5. นำงสำวธันยำภรณ์   ศรีโพธิ์   ทีมงำน 
   6. นำงสำวนิพพิชฌำน์ นำคทรัพย์  ทีมงำน 

7. นำยจักพันธ์  ชีวะวัฒนำ  ทีมงำน 
                                           /5. นำงวิมลมำศ… 
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5. นำงวิมลมำศ  เตียไพบูลย์  ทีมงำน 
   8. นำงสำวปิยนุช   น้อยคง   ทีมงำน 
   9. นำงสำวพฤกษำ   เพ่ิมพูน   ทีมงำน 

10. นำงสำวอรณิชำ จินดำสวัสดิ์  ทีมงำน 
11. นำงสำวนิภำพร   แจ่มทุ่ง    ทีมงำน 

   12. นำยสำยชล   ด ำแลลิบ  ทีมงำน 
   13. นำงสำวจำรุวรรณ   ไชยพันโท  ทีมงำน 
   14. นำงสำวสุนิษำ เรืองอยู่   ทีมงำน   

15. นำงสำวสุจิตรำ ประศำสตร์ศิลป์  ทีมงำน 
16. นำยนิทัศน์  ศรีเจริญ   ทีมงำน 

  มีหน้าที ่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร งำนธุรกำร เอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรเงิน 
และพัสดุ สวัสดิกำร พร้อมอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรห้องเรียนกีฬำเป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย 

3.11.3 งานฝ่ายกิจกรรมห้องเรียนกีฬา ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1.นำยจรัส    สุริโย   หัวหน้ำ 
   2. นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน  ทีมงำน 

3. นำยอภิสิทธิ์    มิ่งกลิ่น   ทีมงำน 
   4. นำยกนกศักดิ์   สอนเพียร  ทีมงำน 

5. นำยปฏิฬ    นำคทอง   ทีมงำน 
6. นำยวิทยำ    อินอยู่   ทีมงำน 
7. นำยโอฬำร   จอกทอง  ทีมงำน 

   8.ว่ำที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด  ทีมงำน 
   9. นำงสำวอรณิชำ จินดำสวัสดิ์  ทีมงำน 
   10. นำงสำวนิภำพร   แจ่มทุ่ง   ทีมงำน 
   11. นำยวิทยำ  ดวงเดือน  ทีมงำน 
   12. นำยภำนุวัฒน์ แสงตะวัน  ทีมงำน 
   13. นำงสำวจำรุวรรณ   ไชยพันโท  ทีมงำน 

14. นำงสำวสุนิษำ เรืองอยู่   ทีมงำน 
15. นำยนิทัศน์  ศรีเจริญ   ทีมงำน 

   16. นำยสำยชล  ด ำแลลิบ  ทีมงำน 
17. นำยสิทธิเบศร์ ยำท้วม   ทีมงำน 

   19. นำงสำวสุจิตรำ ประศำสตร์ศิลป์  ทีมงำน 
19. นำยสมชำย  จินะ   ทีมงำน  

 มีหน้าที่  วำงแผนและด ำเนินกำรจัดกำรฝึกซ้อม กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
ต่ำงๆ เทคโนโลยีสื่อสำรสนเทศ กิจกรรมของห้องเรียนกีฬำทั้งภำยในและภำยนอก ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ กับนักเรียนห้องเรียนกีฬำบุคลำกรและบุคคลภำยนอกโรงเรียนด ำเนินงำนติดตำมสรุปและ
ประเมินผลกำรท ำงำนประชำสัมพันธ์ 
  3.11.4 งานฝ่ายบริการห้องเรียนกีฬาให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำววิจิตรำ   สุริย์วงศ์   หัวหน้ำ 
   2. นำยรำชันย์     ปิยะสิริเชำวน์   ทีมงำน 

                /3. นำงสมปอง... 
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   3. นำงสมปอง    ปำนเมือง   ทีมงำน 
   4.นำงสำวยุพิน     อยู่เปีย   ทีมงำน 
   5. นำยชำนนท์  ผ่องฉวี   ทีมงำน 
   6. นำยเสกสรร  เทียนทอง  ทีมงำน 

7. นำยสมชำย     ดวงเนตร   ทีมงำน 
   8. นำงทวีรัตน์    เหรียญทอง   ทีมงำน 
   9. นำยจักรพันธ์    ชีวะวัฒนำ   ทีมงำน 
   10. นำยภำนุวัฒน์ แสงตะวัน  ทีมงำน 

11. นำงสำวอรณิชำ จินดำสวัสดิ์  ทีมงำน 
12. นำยวิทยำ  ดวงเดือน  ทีมงำน 
13. นำงสำวสุนิษำ เรืองอยู่   ทีมงำน 
14. นำงสำวสุจิตรำ ประศำสตร์ศิลป์  ทีมงำน 

   15. นำงสำวนิพพิชฌำน์   นำคทรัพย์  ทีมงำน 
13. นำงสำวจำรุวรรณ   ไชยพันโท  ทีมงำน   

 มีหน้าที ่ สนับสนุนติดต่อประสำนงำนกับทุกฝ่ำยและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและ
ปรับปรุงพัฒนำด้ำนอำคำรสถำนที่ ควบคุมดูแลควำมเรียบร้อยกำรขนส่ง กำรซักรีด กำรรีดผ้ำ สำธำรณูปโภค 
สุขภำพอนำมัย อำหำรและโภชนำกำร 
  3.11.5 งานฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความปลอดภัยให้มีบคุลำกรรับผดิชอบงำนดังนี ้
   1. นำยวีระศักดิ์    หมอกมืด  หัวหน้ำ 
   2. นำยสมชำย   จินะ   ทีมงำน 

3. นำยพนม     พุฒลำ   ทีมงำน 
   4. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  ทีมงำน  

5. นำงมัญชุสำ  ศรีวิเศษ   ทีมงำน 
6. นำยจักกฤษณ์   สุขรอด   ทีมงำน 
7. นำยวิทยำ  ดวงเดือน  ทีมงำน 
8. นำงสำวนิภำพร   แจ่มทุ่ง    ทีมงำน 
9. นำยภำนุวัฒน์  แสงตะวัน  ทีมงำน 
10. นำงสำวอรณิชำ จินดำสวัสดิ์  ทีมงำน 
11. นำยสมชำย   จรแจ่ม   ทีมงำน 
12. นำงสำวสุนิษำ เรืองอยู่   ทีมงำน 

   13. นำงสำวจำรุวรรณ   ไชยพันโท  ทีมงำน 
14. นำยสิทธิเบศร์ ยำท้วม   ทีมงำน 
15. นำงสำวสุจิตรำ ประศำสตร์ศิลป์  ทีมงำน 
16. นำยจักรพันธ์    ชีวะวัฒนำ   ทีมงำน 
17. นำยนิทัศน์  ศรีเจริญ   ทีมงำน 

   18. นำยสำยชล   ด ำแลลิบ  ทีมงำน 
 มีหน้าที่  จัดกำรด ำเนินกำรให้มีกฎระเบียบของโรงเรียนควบคุมดูแลตรวจควำมเรียบร้อยในหอพัก 
ก ำหนดแผนงำนโครงกำรกิจกรรมด ำเนินกำรแก้ไขและพัฒนำพฤติกรรมนักเรียน ประสำนงำนกับผู้ปกครอง
จัดกำรให้มีเอกสำรหลักฐำนด้ำนพฤติกรรมอันพึงประสงค์ปลูกจิตส ำนึก จัดกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
                                 /และป้องกัน... 
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และป้องกันแก้ไขยำเสพติด จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 
4. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
  มีหน้าที่ บริหำรจัดกำร ส่งเสรมิ และพัฒนำกิจกำรงำนฝำ่ยกิจกำรนักเรียน ในกลุ่มงำนส ำนักงำน
ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีน กลุ่มงำนสง่เสริมพัฒนำบุคลิกภำพ กลุ่มงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด กลุ่มงำนส่งเสริม
กิจกำรนักเรียน กลุ่มงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย และกลุ่มงำนระบบดูแลช่วยเหลือ ตั้งแต่กำรวำงแผน
ปฏิบัติงำน กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลและประเมิน และปฏิบัติงำนอ่ืนที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 4.1 คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

1. นำยสมพร   สุขอร่ำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
3. นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
4. นำยวิทยำ 
 
5. นำงมณชนก 

 อินอยู ่ 
 
หนูแก้ว 

หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนฝ่ำย
กิจกำรนักเรียน 
หัวหน้ำงำนส่งเสริมพัฒนำ
บุคลิกภำพ 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 

6. นำยภัคพล หล่ ำทุ่ง หัวหน้ำกลุ่มงำนป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 

กรรมกำร 

7. นำยอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น   หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริม
กิจกำรนักเรียน 

กรรมกำร  

8. นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริม 
สวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

กรรมกำร 

9. นำยชัยณรงค์ เขียวแก้ว หัวหน้ำกลุ่มงำนระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

กรรมกำร 

10. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 

กรรมกำร 

11. นำยสมชำย ดวงเนตร หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 2 

กรรมกำร 
 

12. นำยวีรพล ปำนด ำ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 

กรรมกำร 

13. นำงมณชนก หนูแก้ว หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 4 

กรรมกำร 

14. นำยณรรตธร คงเจริญ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 5 

กรรมกำร 

15. นำยรำชันย ์ ปิยะสิริเชำวน์ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 

เลขำนุกำร 

4.2 กลุ่มงานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
  นายวิทยา  อินอยู่   ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
   มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำรส ำนักงำนฝ่ำยกิจกำรนักเรียน จัดท ำแผนงำน 
 
                              /โครงกำร... 
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โครงกำร  ปฏิทินปฏิบัติงำนฝ่ำยและคู่มือนักเรียน ติดต่อประสำนงำนกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลำกร
ภำยในและภำยนอก จัดท ำเอกสำรกำรเงินและพัสดุของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน และดูแลงำนธุรกำรฝ่ำยกิจกำร
นักเรียน พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
  4.2.1 งานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยวิทยำ   อินอยู่   หัวหน้ำ 
   2. นำงสุชำดำ   ยงค์เจำะ    ทีมงำน 
   3. นำงสุภำพ   น้อยจันทร์    ทีมงำน 
   4. นำงปกำยดำว  ปำนอยู่    ทีมงำน 
   5. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์    ทีมงำน 
   6. นำงวำริน   สอนง่ำยดี    ทีมงำน 
   7. นำงสำวสิรินุช  เข็มคง     ทีมงำน 
   8. นำยปลวัชร    พุ่มพวง   ทีมงำน 
   9. นำงโชษิตำ  หล่ ำทุ่ง   ทีมงำน 
 มีหน้าที ่จัดท ำแผนงำนโครงกำร ปฏิทินปฏิบัติงำนฝ่ำย และคูม่ือนักเรียน ติดต่อประสำนงำนกับนักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง บุคลำกรภำยในและภำยนอก จัดท ำเอกสำรกำรเงินและพัสดุของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน และดูแล 
งำนธุรกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
 4.3 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ 
  นางมณชนก  หนูแก้ว ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำบุคลิกภำพ 
   มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำรจัดระบบ บริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรปลูกจิตส ำนึก
ให้กับนักเรียน สร้ำงควำมรู้ตำมแนวคุณธรรม เพ่ือน ำควำมรู้และควำมเข้ำใจไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 
ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ป้องกันและส่งเสริม สร้ำงภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน พัฒนำพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปตำมอัตลักษณ ์
จุดมุ่งหมำยของสถำนศึกษำ ติดตำม ควบคุม ดูแลกำรด ำเนินงำนช่วยเหลือ ป้องกันแก้ไข ด้ำนพฤติกรรม
นักเรียนพร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  4.3.1 งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงทวีรัตน์         เหรียญทอง  หัวหน้ำ 
   2. นำงปกำยดำว  ปำนอยู่    ทีมงำน 
   3.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   ทีมงำน 
   4. นำยสมชำย        ดวงเนตร       ทีมงำน 
   5. นำยวีรพล      ปำนด ำ     ทีมงำน 
   6. นำงมณชนก     หนูแก้ว       ทีมงำน 
   7. นำยณรรตธร         คงเจริญ    ทีมงำน 
   8. นำยวิทยำ  อินอยู่   ทีมงำน 
   9. นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร  ทีมงำน 
   10. นำยอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น   ทีมงำน 
   11. นำงสุมำลี  นักเรียน    ทีมงำน 
   12. นำยเฉลิมพล อินทรสอำด  ทีมงำน 
   13. นำงสำวสุภำพร  สีนวล     ทีมงำน 
   14. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  ทีมงำน 
   14. ครูที่ปรึกษำทุกคน      ทีมงำน  
 
                       /มีหน้ำที.่.. 
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 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรปลูกจิตส ำนึกให้กับนักเรียน สร้ำงควำมรู้ตำมแนวคุณธรรม เพ่ือน ำควำมรู้
และควำมเข้ำใจไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  4.3.2 งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  หัวหน้ำ 
   2. นำยอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   ทีมงำน 
   3. นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร  ทีมงำน 
   4. นำยสมชำย   จินะ   ทีมงำน 
   5. นำยวิทยำ  อินอยู่   ทีมงำน 
   6. นำงสำวกนกพร ศรีอ ำพันธ์  ทีมงำน 
   7. นำงวันเพ็ญ    ยิ้มประดิษฐ์  ทีมงำน 
   8. นำยจักรกฤษณ์ สุขรอด   ทีมงำน 
   9. นำงสุมำลี  นักเรียน   ทีมงำน 
   10. นำยเฉลิมพล   อินทรสอำด  ทีมงำน 
   11. ว่ำที่ ร.ต. จักรกฤษณ์ หมอกมืด  ทีมงำน 
   12. หัวหน้ำระดับชั้นทุกระดับชั้น   ทีมงำน 
   13. ครูที่ปรึกษำทุกคน    ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ป้องกันและส่งเสริม สร้ำงภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน พัฒนำพฤติกรรมนักเรียน
ให้เป็นไปตำมอัตลักษณ์ จุดมุ่งหมำยของสถำนศึกษำ ติดตำม ควบคุม ดูแลกำรด ำเนินงำนช่วยเหลือ ป้องกันแก้ไข 
ด้ำนพฤติกรรมนักเรียน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 4.4 กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  นายภัคพล   หล่ าทุ่ง ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำบุคลิกภำพ 
   มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำรจัดระบบ วำงแผนขั้นตอนและกระบวนกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน จัดท ำโครงกำรกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน สร้ำงเครือข่ำย
เฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะชีวิต พัฒนำศักยภำพ  
นักเรียนให้แสดงออกในด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ หรืออ่ืนๆ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหำยำเสพติด สรุป
และรำยงำนผู้บริหำร และหน่วยงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ประสำนงำนกับผู้ปกครอง บุคลำกรในโรงเรียน และหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำและเสนอ
ต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
  4.4.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยภัคพล     หล่ ำทุ่ง      หัวหน้ำ 
   2. นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร  ทีมงำน 
   3. นำยสมชำย  จินะ   ทีมงำน 
   4. นำยอภิสิทธิ ์  มิ่งกลิ่น   ทีมงำน 
   5. นำงโชษิตำ  หล่ ำทุ่ง   ทีมงำน 
   6. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  ทีมงำน 
   7. หัวหน้ำระดับชั้นทุกระดับชั้น   ทีมงำน 
   8. ครูที่ปรึกษำทุกคน    ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรวำงแผนขั้นตอนและกระบวนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน จัดท ำโครงกำร
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน จัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหำยำเสพติด สรุปและรำยงำน
ผู้บริหำร และหน่วยงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ประสำนงำนกับผู้ปกครอง บุคลำกรในโรงเรียน และหน่วยงำนที ่
                                         /เกี่ยวข้อง... 
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เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  4.4.2 งาน 1 ต ารวจ 1 โรงเรียนและงำนสำรวัตรนักเรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร  หัวหน้ำ  
   2. นำยวิทยำ  อินอยู่   ทีมงำน 
   3. นำยภัคพล     หล่ ำทุ่ง   ทีมงำน 
   4. นำยอภิสิทธิ ์  มิ่งกลิ่น   ทีมงำน 
   5. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  ทีมงำน 
   5. หัวหน้ำระดับชั้นทุกระดับชั้น   ทีมงำน 
   6. ครูที่ปรึกษำทุกคน    ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน จัดเก็บข้อมูล
นักเรียนที่มีปัญหำยำเสพติด สรุปและรำยงำนผู้บริหำร และหน่วยงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ประสำนงำนกับ
ผู้ปกครอง บุคลำกรในโรงเรียน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  4.4.3 งาน To Be Number One ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ  หัวหน้ำ 
   2. นำยชำนนท์  ผ่องฉวี   ทีมงำน 
   3. นำงสำวนุศรำ  รอดสิน   ทีมงำน 
   4. นำงสำววรรณิศำ เจิ่มนิ่ม   ทีมงำน 
   5. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
   6. นำงสำววิจิตรำ สุริย์วงศ์   ทีมงำน 
   7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงำน  
   8. นำงสุมำลี  นักเรียน   ทีมงำน  
   9. นำงสำวนิพพิชฌำน์ นำคทรัพย์  ทีมงำน  
   11. นำงสำวสุภำพร สีนวล   ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน สร้ำงเครือข่ำย
เฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะชีวิต พัฒนำศักยภำพ
นักเรียนให้แสดงออกในด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ หรืออ่ืนๆ ประสำนงำนกับผู้ปกครอง บุคลำกรในโรงเรียน  
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 4.5 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
  นำยอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน 
   มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำรจัดระบบ ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนำงำนเกี่ยวกับ
กิจกำรนักเรียน มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้นักเรียนมีภำวะผู้น ำมีควำมเป็นประชำธิปไตย สนับสนุนนักเรียนให้มีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ และกล้ำแสดงออก ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับ ควบคุม ดูแล ติดตำม โครงงำน 
กิจกรรม ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม รักษำขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมและกิจกรรมพิเศษต่ำงๆ พร้อมทั้ง
สรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
  4.5.1 งานส่งเสริมประชาธิปไตย  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงเบญจมำภรณ์ เทียนทอง  หัวหน้ำ  
   2. นำงสุภำพ     น้อยจันทร์  ทีมงำน  
   3. นำยสุเทพ    มำคง   ทีมงำน 
   4.  นำยวิทยำ  อินอยู่   ทีมงำน  
                         /5.นำยอภิสิทธิ์... 
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   5. นำยอภิสิทธิ์    มิ่งกลิ่น   ทีมงำน  
   6. นำยปลวัชร  พุ่มพวง   ทีมงำน  
   8. นำงสำวสิรินุช    เข็มคง   ทีมงำน  
   9. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด  ทีมงำน  
   10. หัวหน้ำระดับทุกชั้น    ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ด ำเนินกำรส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนำงำนเกี่ยวกับกิจกำรนักเรียน มุ่งเน้นกำรพัฒนำ 
ให้นักเรียนมีภำวะผู้น ำมีควำมเป็นประชำธิปไตย สนับสนุนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ 
และกล้ำแสดงออก และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  4.5.2 งานกิจกรรมพิเศษ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวนิพพิชฌำน์ นำคทรัพย์  หัวหน้ำ 
   2. นำงสมปอง  ปำนเมือง  ทีมงำน 
   3. นำยสมชำย  ดวงเนตร  ทีมงำน 
   4. นำยสมชำย    จินะ   ทีมงำน 
   5. นำงเบญจมำภรณ์ เทียนทอง  ทีมงำน  
   6. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ทีมงำน   
   7. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง   ทีมงำน 
   8. นำงสำววิจิตรำ สุริย์วงค์   ทีมงำน 
   9. หัวหน้ำระดับทุกชั้น    ทีมงำน        
   10. ครูที่ปรึกษำทุกคน    ทีมงำน  
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรสนับสนุนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ และกล้ำแสดงออก 
ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับ ควบคุม ดูแล ติดตำม โครงงำน กิจกรรม ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงำนอื่นๆ  
ที่ได้รับมอบหมำย 
  4.5.3 งานพัฒนาทักษะชีวิต  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  หัวหน้ำ  
   2. นำงกำญจนำภรณ์  กล่อมคุ้ม  ทีมงำน 
   3. นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ทีมงำน 
   3. นำงสมปอง  ปำนเมือง  ทีมงำน  
   4. นำยสมชำย  ดวงเนตร  ทีมงำน  
   5. นำงเบญจมำภรณ์ เทียนทอง  ทีมงำน  
   6. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ทีมงำน  
   7. นำงสำวศิริกัลยำ        โสตถิวรกุล  ทีมงำน   
 มีหน้าที ่ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกิจกำรนักเรียน ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับ ควบคุม ดูแล ติดตำม โครงงำน 
กิจกรรม ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม รักษำขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมและกิจกรรมพิเศษต่ำงๆ และปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ที่ได ้รับมอบหมำย 
 4.6 กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัย 
  นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและควำม
ปลอดภัย 
   มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำรจัดระบบ บริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนำ รับผิดชอบกิจกรรมที่ส่งเสริมสวัสดิภำพควำมปลอดภัยของโรงเรียน อำคำรเรียนและบุคลำกร 
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ภำยในโรงเรียน แบ่งควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ในแต่ละจุด ให้ผู้ร่วมงำนอย่ำงเหมำะสม 
ครบถ้วน จัดระเบียบ ข้อปฏิบัติกำรใช้ยำนพำหนะของนักเรียน ครู บุคลำกร ที่เกี่ยวข้องในสถำนศึกษำ ก ำหนด
บทบำทหน้ำที่ของสำรวัตรนักเรียนตำมจุดต่ำงๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือครูในกำรสอดส่องพฤติกรรม 
ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ดูแลควำมเรียบร้อยตำมจุดต่ำงๆ ที่รับผิดชอบ วำงแผนก ำหนดโครงสร้ำงกำรใช้วิทยุ
สื่อสำรและกล้องวงจรปิดของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภำพวำงแผนก ำหนดกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด ตำมจุดเสี่ยง
ต่ำงๆ ในโรงเรียนให้เกิดควำมปลอดภัย  คลอบคลุม ทุกส่วนของโรงเรียน สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อ
ผู้บริหำร ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
  4.6.1 งานจัดการการเดินทางไปกลับของนักเรียนและการจราจร  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบ
งำนดังนี้ 
   1. นำยสมชำย  ดวงเนตร   หัวหน้ำ 

   2. นำยทวีพงศ์  รอดสิน    ทีมงำน 
   3. นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร  ทีมงำน  
   4. นำยอภิสิทธิ ์       มิ่งกลิ่น   ทีมงำน    
   5. นำยวิทยำ  อินอยู่   ทีมงำน 
   6. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง   ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดระเบียบ ข้อปฏิบัติกำรใช้ยำนพำหนะของนักเรียน ครู บุคลำกร ที่เกี่ยวข้อง 
ในสถำนศึกษำ ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของสำรวัตรนักเรียนตำมจุดต่ำงๆ ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงำนอื่นๆ  
ที่ได้รับมอบหมำย 
  4.6.2. ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศคม.) ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวนิพพิชฌำน์ นำคทรัพย์  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวศิริกัลยำ   โสตถิวรกุล  ทีมงำน 
   3. นำงสุมำลี  นักเรียน   ทีมงำน 
   4. หัวหน้ำระดับชั้นทุกระดับชั้น   ทีมงำน 
   5. ครูที่ปรึกษำทุกท่ำน    ทีมงำน 
   มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำรัวังและให้กำรคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
ที่รับผลกระทบทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ อันเนื่องจำกกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศจำกครู  ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ บุคคลซึ่งปฏิบัติงำนอ่ืนในก ำกับของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไป
ด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  เฝ้ำระวังสุขภำวะทำงจิตของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 
 4.7 กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
  นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนระบบดูแลช่วยเหลือ 
   มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำร จัดระบบบริหำรและก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกร
ในกลุ่มงำนให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำง พร้อมนิเทศติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรให้เกิดประสิทธิภำพ 
เป็นไปตำมหลักกำรแนวคิดนโยบำยของคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควบคุมก ำกับดูแล บริหำรจัดกำร 
ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก ำกับดูแลติดตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ 
เป็นไปตำมกระบวนกำรขั้นตอน จัดท ำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์และเป็นปัจจุบัน ประสำนงำนกับคณะกรรมกำร
เครือข่ำยผู้ปกครอง และก ำกับติดตำมให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ว่ำด้วยเรื่องเครือข่ำยผู้ปกครอง พ.ศ. 2441 ติดตำม แก้ไข และส่งเสริม พัฒนำพฤติกรรมนักเรียน โดยประสำนงำน
กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง จัดท ำสมุดบันทึก Home Room 
เอกสำรข้อตกลง (MOU) และเอกสำรอื่นๆ ในชั้นเรียน ติดต่อประสำนงำนกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลำกร 
                        /ภำยใน... 
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ภำยในและภำยนอก ควบคุมดูแลกิจกรรมของนักเรียนในระดับชั้นให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนด  
หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย ประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับชั้น ครูที่ปรึกษำ ผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ำย 
ผู้ปกครองนักเรียน พัฒนำนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมำะสม เป็นที่ปรึกษำให้กับหัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำ 
ในกำรตรวจสอบ สอบสวน ควบคุมดูแล แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน อ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักเรียน ครูที่ปรึกษำ 
หัวหน้ำระดับชั้น ผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่มำติดต่อกับฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
สรุปผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
  4.7.1 งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยชัยณรงค์  เขียวแก้ว      หัวหน้ำ 
   2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   ทีมงำน  
   3. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  ทีมงำน   
   4. นำงมัญชุสำ  ศรีวิเศษ   ทีมงำน  
   5. นำงวำริน  สอนง่ำยดี  ทีมงำน  
   6. นำงสำวนิพพิชฌำน์  นำคทรัพย์  ทีมงำน  
   7. นำงสุมำลี  นักเรียน   ทีมงำน  
   8. นำงสำวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  ทีมงำน 
   9. หัวหน้ำระดับชั้นทุกระดับชั้น   ทีมงำน  
   10. ครูปรึกษำทุกคน    ทีมงำน  
 มีหน้าที ่ด ำเนินกำรควบคุมก ำกับดูแล บริหำรจัดกำร ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มงำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ก ำกับดูแลติดตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตำมกระบวนกำรขั้นตอน จัดท ำข้อมูลให้ครบถ้วน
สมบรูณ์ และเป็นปัจจุบัน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  4.7.2 งานระบบเครือข่ายผู้ปกครอง  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงกำญจนำภรณ์   กล่อมคุ้ม  หัวหน้ำ 

2. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงำน 
   3. นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  ทีมงำน    
   4. นำงสำวสิรินุช  เข็มคง   ทีมงำน   
   5. นำงสำวสุภำพร สีนวล   ทีมงำน  
   6. หัวหน้ำระดับชั้นทุกระดับชั้น   ทีมงำน  
   7. ครูประจ ำชั้นทุกคน    ทีมงำน  

มีหน้าที ่ด ำเนินกำรประสำนงำนกับคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง และก ำกับติดตำมให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยเรื่องเครือข่ำยผู้ปกครอง พ.ศ. 2441 
ติดตำม แก้ไข และส่งเสริม พัฒนำพฤติกรรมนักเรียน โดยประสำนงำนกับผู้ที่เก่ียวข้องให้มีส่วนร่วมในกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

4.7.3 งานจัดการระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 

   1. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  หัวหน้ำ  
   2. นำงสุภำพ     น้อยจันทร์  ทีมงำน     
   3. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  ทีมงำน   
   4. นำงสำวศักดิ์ศรี สำยสิน   ทีมงำน   
   5. นำงสุมำลี  หมำกผิน  ทีมงำน   
   6. นำงวำริน  สอนง่ำยดี  ทีมงำน  
                           /7.นำงณัฏฐชำ...  
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   7. นำงณัฏฐชำ  อ ำพร   ทีมงำน  
   8. นำงสำวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  ทีมงำน   
   9. นำงสำวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง   ทีมงำน 
   10. นำงสำวสุภำพร สีนวล   ทีมงำน   
   11. หัวหน้ำระดับชั้นระดับชั้น ม.1 – ม.3  ทีมงำน  
   12. ครูที่ปรึกษำชั้น ม.1 – ม.3   ทีมงำน  
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรก ำกับดูแลติดตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตำมกระบวนกำรขั้นตอน 
จัดท ำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์ และเป็นปัจจุบัน ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในกำรดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง ติดต่อประสำนงำนกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลำกรภำยในและภำยนอก 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  4.7.4  งานระดับชั้นเรียน/ครูปรึกษา  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยรำชันย ์  ปิยะสิริเชำวน์  หัวหน้ำ  
   2. นำยชัยณรงค ์ เขียวแก้ว  ทีมงำน  
   3. หัวหน้ำระดับชั้นทุกระดับชั้น   ทีมงำน  
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดท ำสมุดบันทึก Home Room เอกสำรข้อตกลง (MOU) และเอกสำรอ่ืนๆ  
ในชั้นเรียน ติดต่อประสำนงำนกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลำกรภำยในและภำยนอกควบคุมดูแลกิจกรรม
ของนักเรียนในระดับชั้นให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนด หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย ประสำนงำนกับ
หัวหน้ำระดับชั้น ครูที่ปรึกษำ ผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน พัฒนำนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่เหมำะสม เป็นที่ปรึกษำให้กับหัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำ ในกำรตรวจสอบ สอบสวน ควบคุมดูแล แก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักเรียน ครูที่ปรึกษำ หัวหน้ำระดับชั้น ผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืนๆ 
ที่มำติดต่อกับฝ่ำยกิจกำรนักเรียน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
5. ฝ่ายบุคคล 
 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำฝ่ำยบุคคล 
  มีหน้าที่ บริหำรจัดกำร ส่งเสริม และพัฒนำกิจกำรงำนฝ่ำยบุคคล ในกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคล 
กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กลุ่มงำนกำรบ ำรุง
ขวัญและส่งเสริมก ำลังใจ กลุ่มงำนกำรบริหำรงำนทะเบียนและสถิติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และกลุ่มงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนบุคคล ตั้งแต่กำรวำงแผนปฏิบัติงำน กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลและ
ประเมิน และปฏิบัติงำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 5.1 คณะกรรมการบริหารฝ่ายบุคคล 

1. นำยสมพร   สุขอร่ำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
3 .นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
4. นำงรัชน ี พุดซ้อน  หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรบริหำร    

งำนทะเบียนและสถิติข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กรรมกำร 

5. นำงสำววรรณิศำ เจิมนิ่ม   หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำนบุคคล 

กรรมกำร 

6.นำยพนม พุฒลำ หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริม 
สวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

กรรมกำร 

7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี      หัวหน้ำฝ่ำยบุคคล กรรมกำร 
/5.2 กลุ่มงำน... 
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5.2 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
   มีหน้าที่  บริหำรจัดกำร ส่งเสริม และพัฒนำงำนบริหำรบุคคล งำนวิเครำะห์และ
วำงแผนอัตรำก ำลังคน งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง  กำรปฐมนิเทศ/กำรนิเทศภำยใน กำรอบรมสัมมนำ ศึกษำ
ดูงำน กำรศึกษำต่อ ส่งเสริมควำมประพฤติตำมกฎหมำยและคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณและมำตรฐำน
วิชำชีพ จัดหำหรือจัดท ำเอกสำรแนะน ำกำรปฏิบัติงำน พัฒนำบุคลำกรในรูปแบบต่ำงๆ ประเมินเพ่ือกำรเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ประเมิน SAR ของบุคลำกร งำนก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ งำนประชำสัมพันธ์และน ำเสนอ
ข้อมูลของบุคลำกร งำนสำรสนเทศงำนบุคลำกร รำยงำนผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ให้บริกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ จัด
สภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  5.2.1 งานส านักงานธุรการฝ่ายบุคคล  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
   1. นำงสุมำลี  นักเรียน   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์  ทีมงำน 
   3. นำงสำววรรณิศำ  เจิมนิ่ม   ทีมงำน 
   4. นำยชำนนท์  ผ่องฉวี   ทีมงำน 
   5. นำงสำวสุนันทำ เมฆไตรรัตน์  ทีมงำน 
   6. นำงสำวสุวนันท์  หนองหลวง  ทีมงำน 
 มีหน้าที่  จัดกำร ด ำเนินกำร ตรวจสอบ คัดกรองหนังสือรำชกำร ลงทะเบียนรับ-ส่งและโต้ตอบหนังสือ
รำชกำร จัดระบบกำรจัดเก็บเอกสำร กำรจัดกำรประชุมของฝ่ำยพร้อมทั้งบันทึกกำรประชุม และสรุปผล 
กำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
  5.2.2 งานวางแผนอัตราก าลัง  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
   1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   หัวหน้ำ 
   2. นำงรัชน ี  พุดซ้อน   ทีมงำน 
   3. นำงสำวสุนันทำ เมฆไตรรัตน์  ทีมงำน 
   4. นำงสำววรรณิศำ  เจิมนิ่ม   ทีมงำน 
   5. นำงสำวนุศรำ  รอดสิน   ทีมงำน 
   6. นำงสำวธันยำภรณ์  ศรีโพธิ์   ทีมงำน 
   7. นำงสำวสุวนันท์  หนองหลวง  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ปฏิบัติหน้ำที่งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง และงำน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  5.2.3 งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยภำณุพงศ์  คงเชื้อสำย  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ  ทีมงำน          
   3. นำยจักรพันธ์   ชีวะวัฒนำ  ทีมงำน 
   4. นำงภรณี  กังวำน   ทีมงำน 
   5. นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   ทีมงำน 
   6. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  ทีมงำน 
   7. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
   8. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
   9. นำงสำวยุพิน   อยู่เปีย   ทีมงำน 
                     /10. นำงสำวรรณิศำ...  
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10. นำงสำววรรณิศำ  เจิมนิ่ม   ทีมงำน 
11. นำงสำวนุศรำ  รอดสิน   ทีมงำน 
12. นำยชำนนท์  ผ่องฉวี   ทีมงำน 
13. นำงสำวสิรินุช  เข็มคง   ทีมงำน 
14. นำงสำวอนงค์นำฎ ปำนด้วง   ทีมงำน 
15 นำงสำวสุวนันท์  หนองหลวง  ทีมงำน 

 มีหน้าที ่ปฏิบัติหน้ำที่งำนกำรปฐมนิเทศ/กำรนิเทศภำยใน กำรอบรมสัมมนำ ศึกษำดูงำน กำรศึกษำ
ต่อ ส่งเสริมควำมประพฤติตำมกฎหมำยและคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ จัดหำหรือ
จัดท ำเอกสำรแนะน ำกำรปฏิบัติงำน พัฒนำบุคลำกรในรูปแบบต่ำงๆ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  5.2.4 งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   หวัหน้ำ 
   2. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
   3. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  ทีมงำน 
   4. นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์  ทีมงำน 
   5. นำงสำวสุนันทำ  เมฆไตรรัตน์  ทีมงำน 
   5. นำงสำวยุพิน   อยู่เปีย   ทีมงำน 

6. นำงสำววรรณิศำ  เจิมนิ่ม   ทีมงำน 
7. นำงสำวนุศรำ  รอดสิน   ทีมงำน 
8. นำยชำนนท์   ผ่องฉวี   ทีมงำน 

   9. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
   10. นำงสำวธันยำภรณ์  ศรีโพธิ์   ทีมงำน 
   11. นำงสำวสุทธิณ ี โชติมน   ทีมงำน 
   12. นำงรัชนี  พุดซ้อน   ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ปฏิบัติหน้ำที่งำนประเมินเพ่ือกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ประเมิน SAR ของบุคลำกร งำนก ำหนด
ต ำแหน่งและวิทยฐำนะ งำนประชำสัมพันธ์และน ำเสนอข้อมูลของบุคลำกร งำนสำรสนเทศงำนบุคลำกร 
รำยงำนผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  5.2.5 งานการบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยจักรพันธ์   ชีวะวัฒนำ  หัวหน้ำ  
   2. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  ทีมงำน 
   3. นำงรัชน ี  พุดซ้อน   ทีมงำน 
   4. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
   5. นำงสำวยุพิน   อยู่เปีย   ทีมงำน 

6. นำงสำววรรณิศำ  เจิมนิ่ม   ทีมงำน 
7. นำงสำวนุศรำ  รอดสิน   ทีมงำน 
8. นำยชำนนท์   ผ่องฉวี   ทีมงำน 

   9. นำงสำวสุวนันท์  หนองหลวง  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ปฏิบัติหน้ำที่งำนให้บริกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ จัดสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และงำนอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 
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  5.2.6  งานส่งเสริมพัฒนาครูใหม่  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงวิไล  นิลทวี   หัวหน้ำ 
   2. นำงกำญจนำภรณ์   กล่อมคุ้ม  ทีมงำน 
   3. นำงอุษำ  พุฒลำ   ทีมงำน 
   4. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ  ทีมงำน 

5. นำงสำวนุศรำ  รอดสิน   ทีมงำน 
   6. นำยจักรพันธ์   ชีวะวัฒนำ  หัวหน้ำ  

7. นำยชำนนท์   ผ่องฉวี   ทีมงำน 
   8. นำงสำวยุพิน   อยู่เปีย   ทีมงำน 
   9. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ ทีมงำน 
  มีหน้าที่  จัดท ำแผนพัฒนำ  จัดครูพ่ีเลี้ยง  ก ำกับติดตำม ประเมินผลและจัดแสดงผลงำน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูใหม่ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 5.3 กลุ่มงานการบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  นางรัชนี  พุดซ้อน   ปฏิบัติหน้ำที่  หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรบริหำรงำนทะเบียนและสถิติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
   มีหน้าที่  บริหำรจัดกำร ส่งเสริม และพัฒนำงำนทะเบียนและสถิติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดูแลจัดท ำทะเบียนประวัติ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรขอรับใบอนุญำตและกำรขอต่อ
ใบอนุญำตวิชำชีพของครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  5.3.1 งานการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ  หัวหน้ำ    
   2. นำงสำวกนกพร ศรีอ ำพันธ์  ทีมงำน 
   3. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  ทีมงำน 
   4. นำงสำวสุนันทำ เมฆไตรรัตน์  ทีมงำน 
   5. นำงณัฏฐชำ  อ ำพร   ทีมงำน 
   6. นำงสำวพวงพลอย พรกระแส  ทีมงำน 
   7. นำงสำวสุทธิณ ี โชติมน   ทีมงำน 
   8. นำงสำวสุวนันท์  หนองหลวง  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ปฏิบัติหน้ำที่จัดท ำทะเบียนประวัติและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรขอรับใบอนุญำตและกำรขอ
ต่อใบอนุญำตวิชำชีพของครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  5.3.2 งานการจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงรัชนี   พุดซ้อน   หัวหน้ำ 

2. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย   ทีมงำน 
   3. นำงสำวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  ทีมงำน 
   4. นำงสุมำลี  นักเรียน   ทีมงำน 

5. นำงสำวสุวนันท์  หนองหลวง  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ปฏิบัติหน้ำที่จัดท ำบัญชีลงเวลำปฏิบัติรำชกำร บัญชีกำรลำ บันทึกเวรยำม บันทึกกำรไป
รำชกำร หลักฐำนกำรขออนุญำตต่ำงๆ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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 5.4 กลุ่มงานการประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 
  นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนบุคคล
   มีหน้าที่ บริหำรจัดกำร ส่งเสริม และพัฒนำงำนตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนของงำนบุคคล โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
  5.4.1 งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของงานบุคคล  ให้มีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำววรรณิศำ  เจิมนิ่ม   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
   4. นำงสำวสุนันทำ เมฆไตรรัตน์  ทีมงำน 
   5 นำงณัฏฐชำ  อ ำพร   ทีมงำน 
   6. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ  ทีมงำน 
   7. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  ทีมงำน 

8. นำงสำวสุวนันท์  หนองหลวง  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของงำนบุคคล และงำนอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย 
 5.4 งานส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัย 
   นายพนม  พุฒลา  ปฏิบัติหน้ำที่  หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 
   มีหน้าที่  บริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ รับผิดชอบกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สวัสดิภำพ  ควำมปลอดภัยของโรงเรียน  อำคำรสถำนที่  นักเรียน  โดยมีหน้ำที่บริหำรจัดกำรงำนในกลุ่มงำน
ส่งเสริมสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย  และมีบุคลำกรรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
   5.4.1  งานเวรยามและเวรประจ าวัน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำน  ดังนี้   
   1. นำยพนม  พุฒลำ   หัวหน้ำ 
   2. นำยรำชันย ์  ปิยะสิริเชำวน์  ทีมงำน 
   3. นำยชำนนท์  ผ่องฉวี   ทีมงำน 
   4. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย   ทีมงำน 
   5. นำงสำวสุภำพร ศรีนวล   ทีมงำน 
   6. หัวหน้ำเวรประจ ำวันทุกคน   ทีมงำน 
   มีหน้าที่  จัดกำร ด ำเนินกำร ประสำนงำน ก ำกับ ส่งเสริม ให้มีกำรอยู่เวรยำมรักษำกำรณ์ของครูเวร
และนักพัฒนำ ยำมรักษำกำรณ์หน้ำประตูโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมจุดต่ำงๆให้ครบถ้วนเป็นปกติสม่ ำเสมอ 
โดยจัดบุคลำกรรับผิดชอบของแต่ละวันแต่ละจุด รวมทั้งจัดกำรด้ำนเอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็น 
ปัจจุบันสำมำรถตรวจสอบได้ สรุปเป็นข้อมูลสำรสนเทศ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอ
ต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปกครอง 

5.4.2  งานบ้านพักและท่ีอยู่อาศัยในโรงเรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   หัวหน้ำ 
2. นำงอำรีย์    สำเกกูล   ทีมงำน 
3. นำงสมปอง    ปำนเมือง  ทีมงำน 
4. นำงวำสนำ    ทิพพำหำ  ทีมงำน 
5. นำยธีรพงษ์    เข็มคง   ทีมงำน  
6. นำยสมชำย  ดวงเนตร  ทีมงำน 
7. นำยวีรพล    ปำนด ำ   ทีมงำน 
                                          /8.นำงสำวยุพิน...  
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8. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย   ทีมงำน 
9. นำงสำวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง   ทีมงำน 
10. นำงปกำยดำว   ปำนอยู่   ทีมงำน 
11. นำยยุทธ์สพร   รักสิงห์   ทีมงำน 
12. นำงสำวณัฐวรรณ   มั่นใจ   ทีมงำน 
13. นำงสำวสุภำพร   นิรันดร์รัตนกิจ  ทีมงำน 
14. นำงสำวดำรำพร ซ้อนแดง  ทีมงำน 
15. นำงสำวกรนันท์ ค ำหล้ำ   ทีมงำน 
16. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน   ทีมงำน 
17. นำยชำนนท ์ ผ่องฉวี   ทีมงำน 
18. นำงสำวสุภำพร   สีนวล   ทีมงำน 
19. นำยจักรกฤษณ์ หมอกมืด  ทีมงำน 
18. นำงสำวนุชนำรถ ทองเงิน   ทีมงำน 
25. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย์  ทีมงำน 

 มีหน้าที่  จัดกำร ด ำเนินกำร ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย กำรบ ำรุงรักษำ 
ซ่อมแซมบ้ำนพักครูของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพดี ดูแลกำรเข้ำพักอำศัยในบ้ำนพักของโรงเรียน รวมถึงกำรพัก
อำศัยในบริเวณโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรมต่ำงๆ  และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
6. ฝ่ายธุรการ 
 นางดวงพร  มากล้ า   ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำฝ่ำยธุรกำร 
  มีหน้าที่ บริหำรจัดกำร ส่งเสริม และพัฒนำกิจกำรงำนฝ่ำยธุรกำร ในกลุ่มงำนส ำนักงำนฝ่ำย
ธุรกำร กลุ่มงำนธุรกำร-สำรบรรณ กลุ่มกำรประชุมและประชำสัมพันธ์ งำนสำรสนเทศ และพัสดุ ตั้งแต่กำร
วำงแผนปฏิบัติงำน กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลและประเมิน และปฏิบัติงำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 6.1 คณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ 

1. นำยสมพร   สุขอร่ำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
3. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
4. นำงสำวศุภรัตน์    ช ำนำญผำ           หัวหน้ำงำนสำรบรรณ กรรมกำร 
5. นำงสำยรุ้ง          อยู่คร                   หัวหน้ำงำนกำรประชุม             กรรมกำร 
                                                   และประชำสัมพันธ์ 
6. นำงสำวเกื้อกูล     เรืองฤทธิ์               หัวหน้ำงำนสำรสนเทศ พัสดุ      กรรมกำร 
                                                   และกำรมำปฏิบัติรำชกำร 
7. นำงดวงพร         มำกล้ ำ                 หวัหน้ำฝ่ำยธุรกำร                 เลขำนุกำร 

6.2 กลุ่มงานส านักงานฝ่ายธุรการ 
  นางดวงพร  มากล้ า   ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนส ำนักงำนฝ่ำยธุรกำร 
   มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำรจัดระบบ วำงแผนมอบหมำยงำน ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำม ประเมินผล ติดต่อประสำนงำนและแก้ไขปัญหำขัดข้อง
ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนส ำนักงำนฝ่ำยธุรกำร พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป  
โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
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6.2.1 งานส านักงานฝ่ายธุรการ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงดวงพร    มำกล้ ำ   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
   3. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  ทีมงำน 
           4. นำงสำยรุ้ง  อยู่คร   ทีมงำน 
   5. นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์  ทีมงำน. 
   6. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   ทีมงำน 

มีหน้าที่  ด ำเนินกำรวำงแผน มอบหมำยงำน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตำม ประเมินผล ติดต่อประสำนงำนและแก้ไขปัญหำขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ของฝ่ำยธุรกำร ด ำเนินงำน
งบประมำณและกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนฝ่ำย ควบคุม ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรต่ำงๆเกี่ยวกับงำนธุรกำร 
และสำรบรรณ ควบคุมดูแลหนังสือรำชกำรและเอกสำรเรื่องลับ จัดท ำระบบและพัฒนำงำนสำรบรรณ ด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพฝ่ำยธุรกำร ประสำนงำนด้ำนธุรกำรกับ ฝ่ำย กลุ่มงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ งำนต่ำงๆ บุคลำกร 
และหน่วยงำนภำยนอก จัดหำวัสดุ–ครุภัณฑ์ส ำนักงำน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 6.3 งานสารบรรณ 
  นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนสำรบรรณ 
   มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำรจัดระบบ วำงแผนมอบหมำยงำน กำรด ำเนินกำร
รับหนังสือหรือเอกสำรรำชกำรจำกไปรษณีย์ กำรตรวจสอบหนังสือรำชกำรผ่ำนระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์        
(e-Office) จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 หนังสือรำชกำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตจำก สพฐ.  
กระทรวงศึกษำธิกำร ปฏิบัติงำนรับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือรำชกำร คัดแยกหนังสือ เอกสำร และเสนอ
หนังสือรำชกำร พิมพ์ ร่ำง โต้ตอบหนังสือรำชกำร ออกเลขหนังสือภำยใน ภำยนอก เลขค ำสั่ง ประกำศ เสนอ
แฟ้มเพ่ือลงนำมหรือสั่งกำร ดูแลตรวจสอบกำรจัดพิมพ์ค ำสั่งและแบบฟอร์มต่ำงๆ พร้อมทั้งจัดท ำส ำเนำหนังสือ 
เรียบเรียงและจัดท ำรูปเล่มระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำร จัดเก็บรักษำและท ำลำยหนังสือรำชกำรเมื่อครบ
อำยุ แจ้งเวียนหนังสือรำชกำร ค ำสั่ง ประกำศ ให้หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือถือปฏิบัติ  ดูแลกำรเดิน
หนังสือให้ฝ่ำยต่ำงๆ ควบคุมดูแลกำรออกใบอนุโมทนำบัตร พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อ
ผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  6.3.1 งานสารบรรณ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
   1. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  ทีมงำน 
   3. นำงสำยรุ้ง  อยู่คร   ทีมงำน 
   4. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   ทีมงำน 
   5. นำงสำวภิรำณ ี โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงำน 
   6. นำงสำวธัญญำ น้อยถึง   ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรรับหนังสือหรือเอกสำรรำชกำรจำกไปรษณีย์ ตรวจสอบหนังสือรำชกำรผ่ำน
ระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 หนังสือรำชกำร
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตจำก สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำร ปฏิบัติงำนรับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือรำชกำร คัดแยก
หนังสือ เอกสำร และเสนอหนังสือรำชกำร พิมพ์ ร่ำง โต้ตอบหนังสือรำชกำร ออกเลขหนังสือภำยใน ภำยนอก 
เลขค ำสั่ง ประกำศ เสนอแฟ้มเพ่ือลงนำมหรือสั่งกำร ด ำเนินกำรจัดพิมพ์ค ำสั่งและแบบฟอร์มต่ำงๆ พร้อมทั้ง
จัดท ำส ำเนำหนังสือ เรียบเรียงและจัดท ำรูปเล่มระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำร จัดเก็บรักษำและท ำลำย
หนังสือรำชกำรเมื่อครบอำยุ แจ้งเวียนหนังสือรำชกำร ค ำสั่ง ประกำศ ให้หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือ 
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ถือปฏิบัติ ดูแลกำรเดินหนังสือให้ฝ่ำยต่ำงๆ ด ำเนินกำรกำรออกใบอนุโมทนำบัตรและปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 

6.4 งานการประชุมและประชาสัมพันธ์ 
  นางสายรุ้ง  อยู่คร  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนกำรประชุมและประชำสัมพันธ์ 

 มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำรจัดระบบงำนกำรจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม  
 กำรจดบันทึกกำรประชุม สรุปวำระกำรประชุม งำนแจ้ง และจัดท ำหนังสือเชิญ

ประชุม ประชำสัมพันธ์และน ำเสนอข้อมูลผ่ำนโฮมเพจ/ไลน์ธุรกำร ประชำสัมพันธ์ ปิดประกำศ แจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ และประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำน
ดังนี้ 
  6.4.1 งานประชุมและประชาสัมพันธ์ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำยรุ้ง  อยู่คร   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์  ทีมงำน 
   3. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   ทีมงำน 
   4. นำงสำวภิรำณ ี โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงำน 
   5. นำงสำวธัญญำ น้อยถึง   ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม กำรจดบันทึกกำรประชุม สรุปวำระกำรประชุม 
งำนแจ้ง และจัดท ำหนังสือเชิญประชุม ประชำสัมพันธ์และน ำเสนอข้อมูลผ่ำนโฮมเพจ/ไลน์ธุรกำร ประชำสัมพันธ์ 
ปิดประกำศ แจ้งข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ และประสำนงำนกับหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 6.5 งานสารสนเทศ พัสดุ และการมาปฏิบัติราชการ 
  นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนสำรสนเทศ พัสดุ และกำรมำปฏิบัติ
รำชกำร 
   มีหน้าที่  จัดระบบบริหำรจัดกำร กำรแจ้งลำทำงโทรศัพท์ กำรลงเวลำและกำรตรวจสอบ
กำรมำปฏิบติรำชกำรของข้ำรำชกำรครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ/เจ้ำหน้ำที่ งำนสำรสนเทศฝ่ำยธุรกำร  กำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนฝ่ำยธุรกำร งำนพัสดุและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดท ำทะเบียนคุมพัสดุและรำยงำนเบิกจ่ำย
พัสดุ งำนดูแลรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ในฝ่ำย ดูแลกำรจัดส่งเอกสำรรำชกำรต่ำงๆ ทำงไปรษณีย์ และงำนอื่นๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำน
ดังนี้ 
  6.5.1 งานสารสนเทศ พัสดุ และการมาปฏิบัติราชการ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวเกื้อกูล   เรืองฤทธิ์   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวธัญญำ น้อยถึง   ทีมงำน 
   3. นำงสำวภิรำณ ี โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบงำนกำรแจ้งลำทำงโทรศัพท์ กำรลงเวลำและกำรตรวจสอบกำรมำ
ปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ/เจ้ำหน้ำที่ งำนสำรสนเทศฝ่ำยธุรกำร ด ำเนินกำรออก
เอกสำรขอรับรองเงินเดือน ด ำเนินงำนพัสดุและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดท ำทะเบียนคุมพัสดุและรำยงำนเบิกจ่ำย
พัสดุ-ครุภัณฑ์ฝ่ำยธุรกำร ดูแลรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ในฝ่ำย ดูแลสวัสดิกำรฝ่ำย ด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำร
รำชกำรต่ำงๆ ทำงไปรษณีย์ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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7. ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 นางชนกานต์  กฤติธัญกช ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 
  มีหน้าที ่ บริหำรจัดกำร ควบคุมดูแลระบบงำนกำรเงิน ระบบงำนบัญชี และระบบงำนพัสดุ
โรงเรียนทั้งระบบ ปฏิบัติหน้ำที่จ่ำยเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณทุกประเภท และส่งเอกสำรกำรเงิน
ให้ฝ่ำยบัญชีจัดท ำบัญชีเป็นประจ ำทุกสิ้นเดือน  ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร  ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรภำครัฐ จัดท ำทะเบียนคุมรำยกำรเช็คเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณทุกประเภท น ำภำษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่ำย ภงด.3  ภงด.53  ภงด.1 และภงด.1 พิเศษ  ส่งสรรพำกรจังหวัดสุโขทัย  น ำเงินสมทบ 
          ผู้ประกันตนจ่ำยส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย จัดท ำเงินเดือนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำส่งธนำคำรทุกเดือน ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภทและน ำเงินฝำกธนำคำร  รำยงำนกำรใช้จ่ำย
ค่ำสำธำรณูปโภคของโรงเรียนทุกประเภท  จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้น้ ำมันรถโรงเรียน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่
ได้รับมอบหมำย โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
 7.1 คณะกรรมการบริหารฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ 
  1. นำยสมพร   สุขอร่ำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน        ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงอฑิภำ วรำกรเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน        กรรมกำร 
  3. นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน        กรรมกำร 
  4. นำยสว่ำง จันทร์เจำะ หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรเงินงบประมำณ       กรรมกำร 
  5. นำงวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรเงินนอกงบประมำณฯ กรรมกำร 
  6. นำงลำวัณย์   ถำพันธุ์  หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรเงินงบประมำณ     กรรมกำร 

โครงกำรห้องเรียนพิเศษกีฬำ 
  7. นำงสมใจ พงษ์สิงห์ หัวหน้ำงำนบัญชี         กรรมกำร 
  8. นำงรัชดำ ศิริศรีลดำมำศ หวัหน้ำงำนพัสดุ         กรรมกำร 
  9. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช หัวหน้ำงำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ       เลขำนุกำร 

7.2 กลุ่มงานการเงินงบประมาณ  
นายสว่าง  จันทร์เจาะ  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรเงินงบประมำณ 

   มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้ำที่ ควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินสวัสดิกำรต่ำงๆ  
และเงินอ่ืนๆ ท ำกำรออกใบเสร็จรับเงินน ำฝำกธนำคำรทุกวันที่มีกำรรับเงิน จัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ทวงถำมยอดเงินค้ำงช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำตำมโครงกำร  ตรวจสอบกำรใช้
ใบเสร็จรับเงิน เบิกใบเสร็จรับเสร็จรับเงินและรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงินแก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 38  จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยได้สถำนศึกษำทุกประเภท ตรวจสอบรำยงำนเงินคงเหลือ
ประจ ำวันของงำนกำรเงิน บัญชี และตรวจนับเงินสดให้ตรงกับ รำยงำนคงเหลือประจ ำวัน ออกใบเสร็จรับเงิน
รำยได้สถำนศึกษำทุกประเภท น ำเงินรำยได้สถำนศึกษำ เมื่อท ำกำรออกใบเสร็จแล้วน ำฝำกธนำคำร ตรวจสอบ
หลักฐำนกำรเบิกเงินค่ำกำรศึกษำบุตร ค่ำรักษำพยำบำลเพื่อส่งเบิกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 38 และเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดหำหนังสือต ำรำเรียน  อุปกรณ์กำรเรียนและอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย โดยมี
บุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  7.2.1 งานการเงินงบประมาณ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยสว่ำง  จันทร์เจำะ   หัวหน้ำ 
   2. นำยสมชำย  ดวงเนตร   ทีมงำน 
   3. นำยวิทยำ  อินอยู่    ทีมงำน 
 
                                              /มีหน้ำที.่..  
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 มีหน้าที ่ปฏิบัติหน้ำที่ ควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินสวัสดิกำรต่ำงๆ  
และเงินอ่ืนๆ ท ำกำรออกใบเสร็จรับเงินน ำฝำกธนำคำรทุกวันที่มีกำรรับเงิน จัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ทวงถำมยอดเงินค้ำงช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำตำมโครงกำร  ตรวจสอบกำรใช้
ใบเสร็จรับเงิน เบิกใบเสร็จรับเสร็จรับเงินและรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงินแก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 38  จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยได้สถำนศึกษำทุกประเภท ตรวจสอบรำยงำนเงินคงเหลือ
ประจ ำวันของงำนกำรเงิน บัญชี และตรวจนับเงินสดให้ตรงกับ รำยงำนคงเหลือประจ ำวัน ออกใบเสร็จรับเงิน
รำยได้สถำนศึกษำทุกประเภท น ำเงินรำยได้สถำนศึกษำ เมื่อท ำกำรออกใบเสร็จแล้วน ำฝำกธนำคำร ตรวจสอบ
หลักฐำนกำรเบิกเงินค่ำกำรศึกษำบุตร ค่ำรักษำพยำบำลเพื่อส่งเบิกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 38 และเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดหำหนังสือต ำรำเรียน  อุปกรณ์กำรเรียนและอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย         

7.3 กลุ่มงานการเงินนอกงบประมาณและจัดเก็บรายได้สถานศึกษา 
  นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์   ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรเงินนอกงบประมำณและ
จัดเก็บรำยได้สถำนศึกษำ 
   มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้ำที่ ควบคุมดูแลกำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำและจัดเก็บรำยได้
สถำนศึกษำ อ่ืนๆ ท ำกำรออกใบเสร็จรับเงิน  น ำเงินฝำกธนำคำรทุกวันที่มีกำรรับเงิน จัดท ำทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ทวงถำมยอดเงินค้ำงช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำตำมโครงกำร  
ตรวจสอบกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน เบิกใบเสร็จรับเสร็จรับเงินและรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงินแก่ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 38  จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยได้สถำนศึกษำทุกประเภท ตรวจสอบเงินสด 
ให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินที่ออกน ำฝำกธนำคำรทุกวัน จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้น ำมันเชื้อเพลิงของโรงเรียน  
และตรวจสอบควำมถูกต้องกับใบเบิก และงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  7.3.1 งานการเงินงบประมาณและจัดเก็บรายได้สถานศึกษา ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงวันเพ็ญ    ยิ้มประดิษฐ์  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน   ทีมงำน 
   3. นำงสำวกนกพร ศรีอ ำพันธุ์  ทีมงำน 
   4. นำงส ำอำงค์  เรืองเท่ียง  ทีมงำน 

มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้ำที่ ควบคุมดูแลกำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำและจัดเก็บรำยได้สถำนศึกษำ อ่ืนๆ  
ท ำกำรออกใบเสร็จรับเงิน  น ำเงินฝำกธนำคำรทุกวันที่มีกำรรับเงิน จัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินระดับชั้ น
มัธยมศึกษำตอนปลำย ทวงถำมยอดเงินค้ำงช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำตำมโครงกำร  ตรวจสอบกำรใช้
ใบเสร็จรับเงิน เบิกใบเสร็จรับเสร็จรับเงินและรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงินแก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 38  จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยได้สถำนศึกษำทุกประเภท ตรวจสอบ เงินสดให้ตรงกับ
ใบเสร็จรับเงินที่ออกน ำฝำกธนำคำรทุกวัน จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้น ำมันเชื้อเพลิงของโรงเรียน และตรวจสอบ
ควำมถูกต้องกับใบเบิก และงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 

7.4 กลุ่มงานการเงินงบประมาณโครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา 
  นางลาวัณย์  ถาพันธุ์ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรเงินงบประมำณโครงกำรห้องเรียน
พิเศษกีฬำ  
   มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้ำที่ ควบคุมดูแลเงินงบประมำณของห้องเรียนกีฬำ ท ำกำรออกบ
เสร็จรับเงินงบประมำณห้องเรียนกีฬำ ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณห้องเรียนกีฬำให้เป็นไปตำม
งบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ ออกใบเสร็จรับเงินงบประมำณงบประมำณ น ำส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38  จัดท ำทะเบียนคุมเงินงบประมำณโครงกำรพิเศษห้องเรียนกีฬำให้ใช้จ่ำยเป็นไปตำม 
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ระเบียบกำรใช้จ่ำยเงินและเงินอื่นๆ  จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้น้ ำมันรถโรงเรียนของห้องเรียนกีฬำและ
ตรวจสอบยอดกำรใช้น้ ำมันรถโรงเรียนและปฏิบัติหน้ำที่งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย  โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบ
งำนดังนี้ 
      7.4.1  งานการเงินงบประมาณโครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงลำวัณย์    ถำพันธุ์    หัวหน้ำ 
   2. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ  ทีมงำน 
   3. นำงวิมลมำศ  เตียไพบูลย์  ทีมงำน 
   4. นำงสำวสุจิตรำ ประศำสตร์ศิลป์  ทีมงำน 
   5. นำงสำวอรณิชำ จินดำสวัสดิ์  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ ควบคุมดูแลเงินงบประมำณของห้องเรียนกีฬำ ท ำกำรออกใบเสร็จรับเงินงบประมำณ
ห้องเรียนกีฬำ น ำส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38  ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
ห้องเรียนกีฬำให้เป็นไปตำมงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้น้ ำมันรถโรงเรียนของห้องเรียน
กีฬำและตรวจสอบยอดกำรใช้น้ ำมันรถโรงเรียน จัดท ำทะเบียนคุมเงินงบประมำณโครงกำรพิเศษห้องเรียนกีฬำ 
ให้ใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบกำรใช้จ่ำยเงินและเงิน 
 7.5 กลุ่มงานบัญชี 

นางสมใจ  พงษ์สิงห์  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนบัญชี 
   มีหน้าที่ บันทึกบัญชีรำยกำรรับจ่ำยในสมุดเงินสดรำยวันทั่วไปทุกวัน จัดท ำทะเบียน
คุมเงินรับ-จ่ำยทุกประเภททั้งเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
ทุกวันที่มีกำรรับจ่ำยเงิน  รำยงำนงบกำรเงินรำยไตรมำส  รำยงำนงบกำรเงินรำย 6 เดือน  และรำยงำนงบกำรเงิน
รำยปีงบประมำณ จัดท ำงบเทียบยอดรำยเดือนทุกเดือน เพ่ือไว้ให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ เก็บรวบรวม 
เอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน และใบเสร็จรับเงินที่ด ำเนินกำรบันทึกบัญชีแล้วทุกเดือนเพ่ือไว้ให้ ส ำนักงำนตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบ รำยงำนในระบบรำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
ส ำหรับ สพท. (ระบบบัญชี) ในเว็บ https://e-budget.jobobec.in.th ก ำหนดให้รำยงำนเป็นงบ 6 เดือน  
ทุกปี และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  7.5.1 งานส านักงานบัญชี   ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวปั้นหยำ   สุขโรจน์บัณฑิต  หัวหน้ำ 
   2. นำงวำสนำ    ทิพพำหำ  ทีมงำน 
 มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำที่กำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรในส ำนักงำนบัญชี ช่วยงำนหัวหน้ำกลุ่มงำนบัญชี 
ทุกประเภท และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  7.5.2 งานหลักฐานการเงินและการบัญชี  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสมใจ    พงษ์สิงห์    หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  ทีมงำน 
   3. นำงสำวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง   ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยงำนหัวหน้ำกลุ่มงำนบัญชีทุกประเภท ปฏิบัติหน้ำที่เตรียมใบเสร็จรับเงิน 
เก็บรวบรวมเอกสำรกำรจ่ำยเงินเรียงล ำดับตำมใบจ่ำยและจัดท ำทะเบียนสรุปงบหน้ำรำยกำรจ่ำยตำมหลักฐำน
กำรจ่ำย และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

7.5.3 งานธนาคารโรงเรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสมใจ    พงษ์สิงห์    หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวปั้นหยำ สุขโรจน์บัณฑิตย์  ทีมงำน 
   3. นำงวำสนำ  ทิพพำหำ  ทีมงำน 
                                                                        /นำงสำวศุภรัตน์...  
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   4.นำงสำวศุภรัตน์ ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ เป็นที่ปรึกษำ งำนธนำคำรโรงเรียนให้นักเรียน ติดต่อประสำรงำนกับธนำคำรออมสิน 
ด ำเนินกำร จัดหำ ก ำกับ ดูแล ติดตำม นักเรียนที่มีควำมประพฤติดี มีควำมรับผิดชอบ และมีควำมละเอียด 
ถี่ถ้วน ปฏิบัติงำนหน้ำที่ผู้จัดกำร พนักงำนกำรเงิน พนักงำนบัญชี พนักงำนติดต่อ และพนักงำนลงรำยกำร 
ส ำหรับกำรรับฝำก-ถอน เงิน ในช่วงเช้ำก่อนเข้ำห้องเรียนหรือช่วงพักกลำงวันตำมควำมเหมำะสม พร้อมน ำเงิน
ไปเข้ำบัญชีธนำคำรสำขำในเวลำ 15.00 น. และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำเสนอต่อรอง
ผู้อ ำนวยกำร 
 7.6 กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ 
  นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนพัสดุ 
   มีหน้ำที่ ควบคุม ดูแล บริหำรงำนพัสดุ กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบ 
กระทรงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ  กำรรำยงำนงบประมำณกำรใช้จ่ำย กำรลงทะเบียน 
               ทรัพย์สินและตรวจสอบทรัพย์สิน งำนครุภัณฑ์ กำรจัดซื้อและรำยงำนครุภัณฑ์ งำนสำรบรรณ 
กำรจัดสรรงบประมำณ งำนจัดซื้อ จัดจ้ำง งบประมำณอุดหนุน/รำยได้สถำนศึกษำ/งบประมำณตำมโครงกำร 
ให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  7.6.1 งานบริหารงานพัสดุ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงรัชดำ    ศิริศรีลดำมำศ  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวธันยำภรณ ์ ศรีโพธิ์   ทีมงำน 
   3. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  ทีมงำน 
   4. นำงสำวปิยนุช  น้อยคง   ทีมงำน 
   5. นำงสำวสุนิษำ  เรืองอยู่   ทีมงำน 
   6. นำงสำวจำรุวรรณ ไชยพันโท  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ ปฏิบัติหน้ำที่ ควบคุม ดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำยงำนงบประมำณกำรใช้จ่ำย ลงทะเบียนและ
ตรวจสอบทรัพย์สิน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  7.6.2 งานจัดซื้อ จัดจ้าง และรายงานครุภัณฑ์  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวธัญยำภรณ ์ ศรีโพธิ์   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวปิยนุช  น้อยคง   ทีมงำน 
   3. นำงสำวสุนิษำ  เรืองอยู่   ทีมงำน 
   4. นำงสำวจำรุวรรณ ไชยพันโท  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และรำยงำนครุภัณฑ์ รับ-ส่งหนังสือเกี่ยวกับงำน
ครุภัณฑ์ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  7.6.3 งานจัดซื้อ จัดจ้าง และลงทะเบียนวัสดุ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวปิยนุช  น้อยคง   ทีมงำน 
   3. นำงสำวสุนิษำ  เรืองอยู่   ทีมงำน 
   4. นำงสำวจำรุวรรณ ไชยพันโท  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และรำยงำนวัสดุ รับ-ส่งหนังสือเก่ียวกับงำนวัสดุ 
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  7.6.4 งานจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณจัดสรร  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวธัญยำภรณ ์ ศรีโพธิ์   ทีมงำน 
                                                                          /นำงสำวปิยนุช...  
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   3. นำงสำวปิยนุช  น้อยคง   ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง งบประมำณจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  7.6.5 งานจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา และงบประมาณ
ตามโครงการ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวธัญยำภรณ ์ ศรีโพธิ์   ทีมงำน 
   3. นำงสำวปิยนุช  น้อยคง   ทีมงำน 
   4. เจ้ำหน้ำที่พัสดุกลุ่มสำระ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน 
   5. เจ้ำหน้ำที่พัสดุฝ่ำยงำน 8 ฝ่ำย   ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง งบประมำณเงินอุดหนุนตำมนโยบำยสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ชั้นอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เงินค่ำใช้จ่ำยรำยหัว  เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน เงินหนังสือต ำรำเรียน  เงินอุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน และเงินปัจจัยพ้ืนฐำน รวมถึง 
เงินรำยได้สถำนศึกษำทุกประเภท  และงบประมำณตำมโครงกำร และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  7.6.6 งานจัดซื้อหนังสือเรียน ให้มีบุคลากรรับผิดชอบงานดังนี้ 
   1. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  หัวหน้ำ 
   2. นำยสว่ำง  จันทร์เจำะ  ทีมงำน 
   3. นำงสำวธัญยำภรณ ์ ศรีโพธิ์   ทีมงำน 
   4. นำงสำวปิยนุช  น้อยคง   ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อหนังสือเรียนให้ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร และปฏิบัติงำนอื่นๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย 
8. ฝ่ายบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 นายเสกสรร  เทียนทอง ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
  มีหน้าที่ บริหำรจัดกำร ส่งเสริม และพัฒนำกิจกำรงำนฝ่ำยบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
ในกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกลุ่มงำนส ำนักงำน
อำคำรสถำนที่และสภำพแวดลอ้ม ตั้งแต่กำรวำงแผนปฏิบัติงำน กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล และประเมิน และปฏิบัติงำน
อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 8.1 คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

1. นำยสมพร   สุขอร่ำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
3.  นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
4. นำยสมชำย ดวงเนตร หัวหน้ำกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่   กรรมกำร 
5. นำยณัฐพงศ์ บุญจันทร ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดภูมิทัศน์โรงเรียน   กรรมกำร 

6. นำยวิษณุ อ้นบำงเขน หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
7. นำงนุศรำ สิริพงษ์สถำพร หัวหน้ำกลุ่มส ำนักงำนบริกำรอำคำร

สถำนที่ และสภำพแวดล้อม 
กรรมกำร 
 

8. นำยเสกสรร เทียนทอง หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรอำคำรสถำนที่ฯ   
 
                                     
                             ...  

เลขำนุกำร 
 
 
 
/8.2กลุ่มงำน... 
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8.2 กลุ่มงานอาคารสถานที่   
  นายสมชาย  ดวงเนตร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่   
   มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำรจัดระบบงำนจัดกำร ด ำเนินกำร ประสำนงำน 
ส่งเสริม สนับสนุน กำรปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนำ บ ำรุงรักษำ อำคำรสถำนที่และแหล่งเรียนรู้เครื่องมือ อุปกรณ์  
ในลักษณะโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้มีสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ จัดกำรให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น  
ป้ำยบอกอำคำรสถำนที่ ป้ำยแสดงสัญลักษณ์ทำงจรำจร รวมทั้งกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของนักกำรภำรโรง
และนักพัฒนำทุกคน  บริหำรจัดกำร วำงระบบกำรจัดกำร ด ำเนินกำร ในกำรประดับตกแต่งอำคำรสถำนที่  
เช่น เขียนป้ำยนิเทศ  ประดับ ธงทิว  ตรำสัญลักษณ์ ประดับผ้ำ ประดับต้นไม้ ดอกไม้  ประดับไฟ ในกิจกรรม
ของโรงเรียน งำนพิธีและงำนรำชพิธีต่ำงๆ ตำมวำระโอกำสและเทศกำลต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 
และทำงรำชกำร วำงระบบบริหำรจัดกำร ด ำเนินกำร เกี่ยวกับระบบสำธำรณูปโภค กำรบ ำรุงรักษำ พัฒนำ 
ระบบสำธำรณูปโภค เช่น ระบบน้ ำ เพื่อกำรอุปโภค บริโภค  ระบบไฟฟ้ำ และโทรศัพท์ ให้สะดวกต่อกำรใช้งำน 
และมีควำมปลอดภัย จัดกำร ด ำเนินกำร เกี่ยวกับกำรใช้  กำรดูแลบ ำรุง  รักษำยำนพำหนะ  และเครื่องจักรกล 
ของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกำรใช้รถของทำงรำชกำร พร้อมทั้งสรุปผล
กำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  8.2.1 งานอาคารสถานที่  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยสมชำย    ดวงเนตร  หัวหน้ำ 
   2. นำยณัฐพงศ์    บุญจันทร์  ทีมงำน   
   3. นำยธีรพงษ์    เข็มคง   ทีมงำน  
   4. นำงปกำยดำว   ปำนอยู่   ทีมงำน   
   5. นำยยุทธ์สพร   รักสิงห์   ทีมงำน  
   6. หัวหน้ำอำคำรเรียนทุกอำคำรเรียน  ทีมงำน 
   7. คณะครูที่อำศัยอยู่บ้ำนพักครู   ทีมงำน 
            8. พนักงำนบริกำรประจ ำอำคำรเรียน / อำคำรประกอบ 
 มีหน้าที ่ด ำเนินกำรจัดกำร ประสำนงำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนำ บ ำรุงรักษำ 
อำคำรสถำนที่และแหล่งเรียนรู้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในลักษณะโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ให้มีสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ  
จัดกำรให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ป้ำยบอกอำคำรสถำนที่ ป้ำยแสดงสัญลักษณ์ทำงจรำจร รวมทั้ง 
กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของนักกำรภำรโรงและนักพัฒนำทุกคน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  8.2.2 งานระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยวิทยำ    อินอยู่   หัวหน้ำ 
   2. นำยสมชำย    ดวงเนตร  ทีมงำน  
   3. นำยณัฐพงศ์    บุญจันทร์  ทีมงำน    
   4. นำยเฉลิมพล   อินทรสอำด  ทีมงำน  
 มีหน้าที ่ด ำเนินกำรจัดกำรเกี่ยวกับระบบสำธำรณูปโภค กำรบ ำรุงรักษำ พัฒนำ ระบบสำธำรณูปโภค 
เช่น ระบบน้ ำ เพื่อกำรอุปโภค บริโภค  ระบบไฟฟ้ำ และโทรศัพท์ ให้สะดวกต่อกำรใช้งำน และมีควำม
ปลอดภัยและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  8.2.3 งานยานพาหนะและเครื่องกล ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยสมชำย    ดวงเนตร  หัวหน้ำ   
   2. นำงสำวยุพิน   อยู่เปีย   ทีมงำน  
   3. นำยสมชำย    จรแจ่ม   ทีมงำน 
   4. นำยสำยชล    ด ำแลลิบ  ทีมงำน 

/มีหน้ำที่.... 



- ๕๓ - 

 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรใช้ กำรดูแลบ ำรุง รักษำยำนพำหนะ และเครื่องจักรกลของโรงเรียน
ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกำรใช้รถของทำงรำชกำรและปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
 8.3 กลุ่มงานจัดภูมิทัศน์โรงเรียน   
  นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดภูมิทัศน์โรงเรียน   
   มีหน้าที่ จัดระบบ บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน จัดกำร ด ำเนินกำร ประสำนงำนส่งเสริม 
สนับสนุนกำรประดับตกแต่งอำคำรสถำนที่ เช่น เขียนป้ำยนิเทศ  ประดับ ธงทิว  ตรำสัญลักษณ์ ประดับผ้ำ ประดับ
ต้นไม้ ดอกไม้  ประดับไฟ ในกิจกรรมของโรงเรียน  งำนพิธีและงำนรำชพิธีต่ำงๆ ตำมวำระโอกำสและเทศกำล ต่ำงๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและทำงรำชกำรพร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป 
โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  8.3.1 งานจัดภูมิทัศน์โรงเรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยณัฐพงศ์    บุญจันทร์  หัวหน้ำ 
   2. นำยยุทธ์สพร   รักสิงห์   ทีมงำน 
   3. นำยสมชำย   ดวงเนตร  ทีมงำน 
   4. นำงสำวยุพิน   อยู่เปีย   ทีมงำน 
   5. นำงสมปอง    ปำนเมือง  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดกำร  ด ำเนินกำร ในกำรประดับ  ตกแต่งอำคำรสถำนที่ เช่น เขียนป้ำยนิเทศ  
ประดับ ธงทิว  ตรำสัญลักษณ์ ประดับผ้ำ ประดับต้นไม้ ดอกไม้  ประดับไฟ ในกิจกรรมของโรงเรียน  งำนพิธี
และงำนรำชพิธีต่ำง ๆ ตำมวำระโอกำสและเทศกำล ต่ำง ๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและทำง
รำชกำร และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  8.3.2 งานตกแต่งโรงเรียน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสมปอง    ปำนเมือง  หัวหน้ำ 
   2. นำงภรณี    กังวำล   ทีมงำน 
   3. นำงสำวอนงค์นำฏ ปำนด้วง   ทีมงำน 
   4. นำงสำวดำรำพร ซ้อนแดง  ทีมงำน 
   5. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย   ทีมงำน 
   6. หม่อมหลวงภคเมธี สำยสนั่น  ทีมงำน 
   7. นำยชำนนท์    ผ่องฉวี   ทีมงำน 
   8. นำงสำวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม  ทีมงำน 
   9. นำงสำวนุศรำ   รอดสิน   ทีมงำน 
   10. นักกำรภำรโรง    ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดกำร  ด ำเนินกำร ในกำรประดับตกแต่งอำคำรสถำนที่ ประดับผ้ำ ประดับต้นไม้ 
ดอกไม้ ประดับไฟ ในกิจกรรมของโรงเรียน งำนพิธี และงำนรำชพิธีต่ำงๆ ตำมวำระโอกำสและเทศกำล เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและทำงรำชกำร และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 8.4 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นายวิษณุ  อ้นบางเขน ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน ด ำเนินกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  เพ่ือกำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียนและกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน ซ่อมบ ำรุง 
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยให้มีประสิทธิภำพทันสมัยต่อกำรใช้งำน ดูแล บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
 
 
                  /ในศูนย์บริกำร...  
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ในศูนย์บริกำร ICT ควบคุมดูแลกำรใช้บริกำรในศูนย์ ICT พัฒนำศูนย์ ICT ให้บริกำรเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
แก่นักเรียนและบุคลำกรของโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้ำ กำรบันทึกภำพ 
ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน ตำมท่ีโรงเรียนก ำหนด จัดท ำสื่อน ำเสนอและประชำสัมพันธ์กิจกรรม 
ของโรงเรียน  รวมถึงรับผิดชอบดูแลควำมเรียบร้อยของอำคำรเกียรติยศ 109 ปี หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ 
และเวทีแสดงศักยภำพนักเรียน พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้ 
  8.4.1 งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต็  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน  หัวหน้ำ 
   2. นำงชนกำนต์   กฤติธัญกช  ทีมงำน   
   3. นำงประเสริฐ   อ้นบำงเขน  ทีมงำน  
   4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   ทีมงำน  
   5. นำยปฏิฬ    นำคทอง   ทีมงำน  
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  เพ่ือกำรส่งเสริมพัฒนำ
นักเรียนและกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน  ซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยให้มีประสิทธิภำพทันสมัย
ต่อกำรใช้งำน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  8.4.2 งานศูนย์บริการ ICT ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวไพจิตร   จันทร์โพยม  หัวหน้ำ 
   2. นำงอำรยำ    รักมหำคุณ  ทีมงำน   
   3. นำงอ ำพร    เขียวแก้ว  ทีมงำน    
   4. นำงสำวธันยำภรณ์   ศรีโพธิ์   ทีมงำน   
   5. นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน  ทีมงำน  
   6. นำงประเสริฐ   อ้นบำงเขน  ทีมงำน  
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดกำรดูแล บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ในศูนย์บริกำร ICT ควบคุมดูแล 
กำรใช้บริกำรในศูนย์ ICT พัฒนำศูนย์ ICT ให้บริกำรเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียนและบุคลำกรของโรงเรียน 
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  8.4.3 งานโสตทัศนูปกรณ์ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยพนม    พุฒลำ   หัวหน้ำ 
   2. นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน  ทีมงำน   
   3. นำยปฏิฬ    นำคทอง   ทีมงำน   
   4. นำยเฉลิมพล   อินทรสอำด  ทีมงำน  
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดกำรส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้ำ กำรบันทึกภำพ 
ในกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียนและชุมชน ตำมท่ีโรงเรียนก ำหนด  จัดท ำสื่อน ำเสนอและประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ของโรงเรียน  รวมถึงรับผิดชอบดูแลควำมเรียบร้อยของอำคำรเกียรติยศ 109 ปี  หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์  
และเวทีแสดงศักยภำพนักเรียน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 8.5 กลุ่มงานส านักงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
  นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนบริกำรอำคำรสถำนที่       
และสภำพแวดล้อม 
   มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน สนับสนุน กำรด ำเนินกำรงำนส ำนักงำน  
รวบรวมจัดระบบข้อมูล ข่ำวสำร เอกสำรรำชกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ  จัดท ำสำรสนเทศ  จัดรูปแบบส ำนักงำน   
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เอกสำรให้เป็นระเบียบ  มีควำมทันสมัยใช้ประกอบในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรได้ และสำมำรถเผยแพร่ 
เป็นตัวอย่ำงได้ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนและองค์กรอ่ืนๆ ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ จัดกำร ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง และควบคุมกำรด ำเนินงำนพัสดุเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
บัญชีพัสดุกำรเบิก-จ่ำยพัสดุ กำรลงทะเบียนครุภัณฑ์ กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  กำรรำยงำนกำรตรวจสอบ 
พัสดุ จัดกำร ด ำเนินกำร จัดท ำแผนงำนโครงกำรและแผนงบประมำณของฝ่ำย ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี
และแผนงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกำร ด ำเนินกำร ประสำนงำน จัดท ำ รวบรวม ประมวลผล รำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศของฝ่ำย จัดกำร ด ำเนินกำร ให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ เจตคติในระดับสูงขึ้น  
ส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ก ำกับ ติดตำม รวบรวมข้อมูล และรำยงำนผลพร้อมทั้งสรุปผล
กำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  8.5.1 งานสารบรรณ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวนุชนำรถ   ทองเงิน   หัวหน้ำ 
   2. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์   หมอกมืด  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรงำนส ำนักงำน  รวบรวมจัดระบบข้อมูล  ข่ำวสำร  เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน
สำรบรรณ  จัดท ำสำรสนเทศ  จัดรูปแบบส ำนักงำน  เอกสำรให้เป็นระเบียบ  มีควำมทันสมัยใช้ประกอบ 
ในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรได้  และสำมำรถเผยแพร่เป็นตัวอย่ำงได้  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน 
และองค์กรอ่ืนๆ  ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  8.5.2 งานพัสดุ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี ้
   1. นำงนุศรำ    สิริพงศ์สถำพร  หัวหน้ำ 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง และควบคุมกำรด ำเนินงำนพัสดุเกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชี
พัสดุกำรเบิก-จ่ำยพัสดุ กำรลงทะเบียนครุภัณฑ์ กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี กำรรำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุ
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  8.5.3 งานแผนงาน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงนุศรำ    สิริพงศ์สถำพร  หัวหน้ำ 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรและแผนงบประมำณของฝ่ำย ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปีและแผนงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  8.5.4 งานสารสนเทศ ให้มบีุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงฐิติมำ    แสงจันทร์  หัวหน้ำ 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรประสำนงำน จัดท ำ รวบรวม ประมวลผล รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศของฝ่ำยและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  8.5.5 งานพัฒนาบุคลากร ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยเสกสรร    เทียนทอง  หัวหน้ำ 
   2. นำยณัฐพงศ์    บุญจันทร์  ทีมงำน 
   3. นำยสมชำย    ดวงเนตร  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรพัฒนำให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ เจตคติในระดับสูงขึ้น  ส่งเสริม
บุคลำกรให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพและปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  8.5.6 งานประเมินผล ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวยุพิน   อยู่เปีย   หัวหน้ำ 
 มีหน้าที่  ด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม รวบรวมข้อมูล และรำยงำนผล และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  8.5.7 งานควบคุมภายในและประกันคุณภาพ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวยุพิน   อยู่เปีย   หัวหน้ำ 
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   2. นำยสมชำย  ดวงเนตร  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ จัดระบบ โครงสร้ำงองค์กร ให้รองรับกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวชี้วัด  
ของกระทรวง เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของพ้ืนที่กำรศึกษำหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินของส ำนักงำน  
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำตำมโครงสร้ำงและภำรกิจ
สถำนศึกษำ วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน ก ำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยง ก ำหนด
มำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนของฝ่ำย วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในฝ่ำยให้
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องน ำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงไปใช้ในฝ่ำย  
9. ฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำฝ่ำยชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
  มีหน้าที่ บริหำรจัดกำร ส่งเสริม และพัฒนำกิจกำรงำนฝ่ำยชุมชนและภำคีเครือข่ำย ในกลุ่มงำน
ชุมชนและภำคีเครือข่ำย กลุ่มงำนบริกำรชุมชน กลุ่มงำนพัฒนำชุมชน (งำนศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น) 
กลุ่มงำนสื่อสำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียน และกลุ่มงำนส ำนักงำนชุมชนและภำคี
เครือข่ำย ตั้งแต่กำรวำงแผนปฏิบัติงำน กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลและประเมิน และปฏิบัติงำนอ่ืนที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย  
 9.1 คณะกรรมการบริหารฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย 

1. นำยสมพร   สุขอร่ำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
3.  นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
4. นำงทวีรัตน์ เหรียญทอง หัวหน้ำกลุ่มงำนชุมชนและภำคี

เครือข่ำย 
กรรมกำร 
 

5. นำงสำวนิพพิชฌำน์   นำคทรัพย ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัย 

กรรมกำร 

6. นำงรัชน ี พุดซ้อน หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรชุมชน กรรมกำร 
7. นำงปภัชญำ บรรเทำทุกข์ หัวหน้ำกลุ่มงำนสื่อสำร

ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ 
เกียรติประวัติโรงเรียน 

กรรมกำร 

8. นำงกำญจนำภรณ ์ กล่อมคุ้ม หัวหน้ำกลุ่มงำนปฏิคมโรงเรียน กรรมกำร 
9. นำงสมใจ พงษ์สิงห์ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนชุมชน 

และภำคีเครือข่ำย   
 

10. นำงภัสต์ทิพำ ยนต์นิยม หัวหน้ำฝ่ำยชุมชนและภำคี
เครือข่ำย   

เลขำนุกำร 

9.2 กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
  นางทวีรัตน์  เหรียญทอง ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
   มีหน้าที ่ จัดระบบ บริหำรจัดกำร เชื่อมโยงกลุ่มบุคคลหรือองคก์รที่สมัครใจแลกเปลี่ยน
ข่ำวสำรร่วมกัน เรียนรู้และท ำกิจกรรมร่วมกัน  ด้วยควำมเป็นอิสระเท่ำเทียมกันภำยใต้พ้ืนฐำนของกำรเคำรพ
ในสิทธิของแต่ละคน สร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนและสภำพแวดล้อมของชุมชนและภำคี
เครือข่ำย ให้บริกำรแก่ชุมชน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน ประสำนและขอรับกำรสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ  
จำกชุมชน รวมทั้งประเมินผลควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของชุมชนเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยที่ยั่งยืน ด ำเนินกำร 
ติดต่อ ประสำนงำนกับสมำคมศิษย์เก่ำ เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนและศิษย์เก่ำ จัดหำทุนกำรศึกษำ 
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และทุนในกำรด ำเนินกิจกรรมของโรงเรียน จำกศิษย์เก่ำ ผู้มีจิตศรัทธำ องค์กรของรัฐและเอกชน และประชำชน 
โดยทั่วไป เผยแพร่ควำมรู้และวิชำกำรแขนงต่ำงๆ รวมทั้งท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน สำธำรณชน 
รวบรวมและจัดท ำท ำเนียบนำมและที่อยู่ของศิษย์เก่ำ เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูล และประโยชน์ในกิจกำรของโรงเรียน  
จัดพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ เพ่ือประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน  
พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  9.2.1 งานชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงทวีรัตน์    เหรียญทอง  หัวหน้ำ 
   2. นำงสมใจ    พงษ์สิงห์  ทีมงำน 
   3. นำงสำวจินตวีร์   กัดฟัก   ทีมงำน 
   4. นำยวิทยำ    อินอยู่   ทีมงำน 
   5. นำงสำวจริยำ   เฉยเม   ทีมงำน 
   6. นำงมัญชุสำ    ศรีวิเศษ   ทีมงำน 
   7. นำยฐิตินันท์    เหรียญทอง  ทีมงำน 
   8. นำงวันทนีย์    สุขเจริญ   ทีมงำน 
   9. นำงภัสติ์ทิพำ   ยนต์นิยม  ทีมงำน 
   10. นำงเพลินจิตร   ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
   11. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดกำรหรือเชื่อมโยงกลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่ำวสำร
ร่วมกัน เรียนรู้และท ำกิจกรรมร่วมกัน  ด้วยควำมเป็นอิสระเท่ำเทียมกันภำยใต้พ้ืนฐำนของกำรเคำรพในสิทธิ
ของแต่ละคน เชื่อถือ เอ้ืออำทรซึ่งกันและกัน สร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน  จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนและสภำพแวดล้อของ
ชุมชนและภำคีเครือข่ำย ให้บริกำรแก่ชุมชน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน ประสำนและขอรับกำรสนับสนุนด้ำน
ต่ำง ๆ จำกชุมชน รวมทั้งประเมินผลควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของชุมชนเพื่อสร้ำงเครือข่ำยที่ยั่งยืน และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  9.2.2 งานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสมใจ    พงษ์สิงห์  หัวหน้ำ 
   2. นำยณัฐพงศ์    บุญจันทร์  ทีมงำน 
   3. นำงเบญจมำภรณ์   เทียนทอง  ทีมงำน 
   4. นำยวิทยำ    อินอยู่   ทีมงำน 
   5. นำยกนกศักดิ์   สอนเพียร  ทีมงำน 
   6. นำงสำวศุภรัตน์   ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
   7. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ  ทีมงำน 
   8. นำงสำววรรณิศำ เจิมนิ่ม   ทีมงำน 
   9. นำงสำวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง   ทีมงำน 
   10. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์   หมอกมืด  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดกำรติดต่อ ประสำนงำนกับสมำคมศิษย์เก่ำ เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียน
และศิษย์เก่ำ จัดหำทุนกำรศึกษำและทุนในกำรด ำเนินกิจกรรมของโรงเรียนจำกศิษย์เก่ำ ผู้มีจิตศรัทธำ องค์กร
ของรัฐและเอกชน และประชำชนโดยทั่วไป เผยแพร่ควำมรู้และวิชำกำรแขนงต่ำงๆ รวมทั้งท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน สำธำรณชน รวบรวมและจัดท ำท ำเนียบนำมและที่อยู่ของศิษย์เก่ำเพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูล และประโยชน์
ในกิจกำรของโรงเรียน  จัดพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ เพ่ือประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรม
ต่ำงๆ ของโรงเรียน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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 9.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
  นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
   มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน ด ำเนินกำร ให้บริกำรด้ำนกำรปฐมพยำบำล
เบื้องต้นแก่นกัเรียนและบุคลำกรในโรงเรยีนเมื่อเกิดอำกำรเจบ็ป่วย และเกิดอุบัติเหตุขณะอยู่โรงเรียนเพ่ือด ำเนินกำร 
ส่งต่อสถำนพยำบำลใกล้เคียงต่อไป ด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนมีสุขภำพอนำมัย 
        ที่ด ีแข็งแรงสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำยและจิตใจ โดยดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพอำหำร น้ ำดื่มให้ถูกหลัก
โภชนำกำร 
มีสุขลักษณะได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย รวมทั้งดูแลระบบกำรจัดจ ำหน่ำยให้มีควำมทันสมัย  
และเป็นธรรม ด ำเนินกำรพัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกำรสหกรณ์ร้ำนค้ำของโรงเรียนให้ถูกต้องตำมหลักกำร 
ของสหกรณ์  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมำชิกและโรงเรียนเป็นแบบอย่ำงในกำรด ำเนินชีวิตของนักเรียน 
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำสุขภำพให้แข็งแรงสมบูรณ์ จัดให้มีอุปกรณ์
และกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ จัดกำร ด ำเนินกำร ระบบกำรประกันชีวิตและทรัพย์สินให้นักเรียนและบุคลำกร 
ในโรงเรียนได้รับควำมคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและบุคลำกร
ของโรงเรียน พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  9.3.1 งานปฐมพยาบาล  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวนิพพิชฌำน์   นำคทรัพย์  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำววิจิตรำ   สุริย์วงศ์   ทีมงำน  
   3. นำยสมชำย    จินะ   ทีมงำน  
   4. นำยสมชำย  จรแจ่ม   ทีมงำน   
   5. นำยนิทัศน ์  ศรีเจริญ   ทีมงำน 
   6. นำยสิทธิเบศร์  ยำท้วม   ทีมงำน 
   7. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูมหำวิทยำลัย ทีมงำน 
       กำรกีฬำแห่งชำติวิทยำเขตสุโขทัย   
 มีหน้าที ่ด ำเนินกำรจัดกำร ให้บริกำรด้ำนกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน
เมื่อเกิดอำกำรเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุขณะอยู่โรงเรียน เพ่ือด ำเนินกำรส่งต่อสถำนพยำบำลใกล้เคียงต่อไป 
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  9.3.2 งานโภชนาการและสหกรณ์ร้านค้า  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงภัสติ์ทิพำ   ยนต์นิยม  หัวหน้ำ 
   2. นำงนุศรำ    สิริพงศ์สถำพร  ทีมงำน 

3. นำงฐิติมำ    แสงจันทร์  ทีมงำน 
   4. นำงมณชนก    หนแูก้ว   ทีมงำน 
   5. นำงสำวกนกพร   ศรีอ ำพันธ์  ทีมงำน 
   6. นำงสำวศักดิ์ศรี   สำยสิน   ทีมงำน 
   7. นำงสำวนิพพิชฌำน์   นำคทรัพย์  ทีมงำน 
   8. นำงสำวศิริวรรณ   พันทะยัก  ทีมงำน 
   9. นำงสำววิจิตรำ   สุริย์วงศ์   ทีมงำน 
   10. นำงสำยรุ้ง  อยู่คร   ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดกำรเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี  
แข็งแรงสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำยและจิตใจ โดยดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพอำหำร น้ ำดื่มให้ถูกหลักโภชนำกำร  
มีสุขลักษณะได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย รวมทั้งดูแลระบบกำรจัดจ ำหน่ำยให้มีควำมทันสมัย  
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และเป็นธรรม  ด ำเนินกำรพัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกำรสหกรณ์ร้ำนค้ำของโรงเรียนให้ถูกต้องตำม
หลักกำรของสหกรณ์  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมำชิกและโรงเรียนเป็นแบบอย่ำงในกำรด ำเนินชีวิต 
ของนักเรียน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  9.3.3 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและครู  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวนิพพิชฌำน์   นำคทรัพย์  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำววิจิตรำ   สุริย์วงศ์   ทีมงำน 
                3. นำงทวีรัตน์    เหรียญทอง  ทีมงำน  
   4. นำงรัชดำ    ศิริศรีลดำมำศ  ทีมงำน 
   5. นำงปกำยดำว   ปำนอยู่   ทีมงำน 
   6. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  ทีมงำน 
   7. นำยปฏิฬ  นำคทอง   ทีมงำน   
   8. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  ทีมงำน 
   9. นำงสำวศิริวรรณ พันทะยัก  ทีมงำน 
   10. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
   11. นำยวีรพล  ปำนด ำ   ทีมงำน   
   12. นำยสมชำย   จินะ   ทีมงำน 
   13. นำงสำวรรณิศำ เจิมนิ่ม   ทีมงำน 
   14. นำงสำวนุศรำ รอดสิน   ทีมงำน 
   15. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
   16. นำยจักรพันธ์ ชีวะวัฒนำ  ทีมงำน 
   17. นำงสุมำลี  นักเรียน   ทีมงำน  
                18. นำยสมชำย  จรแจ่ม   ทีมงำน 
   19. นำยนิทัศน์  ศรีเจริญ   ทีมงำน 
   20. นักศึกษำฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพครูมหำวิทยำลัย ทีมงำน 
         กำรกีฬำแห่งชำติวิทยำเขตสุโขทัย 
   21. นักเรียนชมรมอำสำยุวกำชำด   ทีมงำน   
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดกำร ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำ
สุขภำพให้แข็งแรงสมบูรณ์ จัดให้มีอุปกรณ์และกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  9.3.4 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงภัสติ์ทิพำ   ยนต์นิยม  หัวหน้ำ 
   2. นำงฐิติมำ    แสงจันทร์  ทีมงำน 
   3. นำงนุศรำ    สิริพงศ์สถำพร  ทีมงำน 
   4. นำงสำวธัญนภัสร ์ ยนต์นิยม  ทีมงำน 
   5. นำงสำวนุชนำรถ   ทองเงิน   ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดกำรระบบกำรประกันชีวิตและทรัพย์สินให้นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน
ได้รับควำมคุม้ครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและบุคลำกรของ
โรงเรียน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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 9.4 กลุ่มงานบริการชุมชน 
  นางรัชนี  พุดซ้อน  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรชุมชน 
   มีหน้าที ่ จัดระบบ บริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรให้บริกำรชุมชนที่เกี่ยวกับดนตรี  
กำรแสดงของนักเรียน และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่ชุมชนขอควำมอนุเครำะห์ กำรให้บริกำรชุมชน 
ทั้งด้ำนบุคลำกร  ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนอำคำรสถำนที่ สนับสนุนพัฒนำศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ของโรงเรียน ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร รวบรวมเอกสำรหลักฐำนทำงศิลปวัฒนธรรม 
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งท ำหน้ำที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมของจังหวัด 
พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  9.4.1 งานบริการชุมชน ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงรัชน ี  พุดซ้อน    หัวหน้ำ 
   2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงำน 
   3. นำยสมชำย  ดวงเนตร  ทีมงำน 
   4. นำยวีรพล    ปำนด ำ   ทีมงำน 
   5. นำงมณชนก  หนูแก้ว   ทีมงำน 
   6. นำยณรรตธร   คงเจริญ   ทีมงำน 
   7. นำยรำชันย ์  ปิยะสิริเชำวน์  ทีมงำน 
   8. นำงทวีรัตน์    เหรียญทอง  ทีมงำน 
   9. นำยฐิตินันท์    เหรียญทอง  ทีมงำน 
   10. นำยจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล  ทีมงำน 
   11. นำยทวีพงศ์  รอดสิน   ทีมงำน 
   12. นำงภรณี    กังวำล   ทีมงำน 
   13. นำยณัฐพงศ์   บุญจันทร์  ทีมงำน 
   14. นำงภัสติ์ทิพำ   ยนต์นิยม  ทีมงำน 
   15. นำงสำวจริยำ เฉยเม   ทีมงำน 
      16. นำงสำวนิพพิชฌำน์  นำคทรัพย์  ทีมงำน 
   17. นำงสำวสิรินุช เข็มคง   ทีมงำน 
   18. นำยเสกสรร   เทียนทอง  ทีมงำน 
   19. นำยวิทยำ    อินอยู่   ทีมงำน 
   20. นำยเฉลิมพล   อินทรสอำด  ทีมงำน 
   21. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  ทีมงำน 
   22. นำยศุภรัตน ์ จัตวำ   ทีมงำน 
   23. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดกำร  ด ำเนินกำร ให้บริกำรชุมชนที่เกี่ยวกับดนตรี กำรแสดงของนักเรียน 
รวมทั้งด้ำนบุคลำกร  ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนอำคำรสถำนที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ที่ชุมชนขอควำม
อนุเครำะห์เพื่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   9.4.1.1 งานบริการชุมชนเฉพาะกิจ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
    1. นำยจักกฤษณ์  สุขรอด    หัวหน้ำ 
    2. นำงสำวปำริชำติ ผำสุข   ทีมงำน 
    3. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  ทีมงำน 
    4. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน   ทีมงำน 
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    5. นำงสำวสิรินุช  เข็มคง   ทีมงำน 
    6. นำงณัฏฐชำ  อ ำพร   ทีมงำน 
    7. นำงสุมำลี  นักเรียน   ทีมงำน 
    8. นำงอ ำพร  รักสิงห์   ทีมงำน 
    9. นำงดวงพร  มำกล้ ำ   ทีมงำน 
    10. นำงสำวยุวลี  เที่ยงทุ่ง   ทีมงำน 
    11. นำงรัชดำวัลย์ ธิติกุลธรณ์  ทีมงำน 
    12. นำงสำวจินตวีร์ กัดฟัก   ทีมงำน 
                 13. นำงสำวกฤติมำ ตันสุวรรณ  ทีมงำน 
    14. นำงสำวสุทธิณี โชติมน   ทีมงำน 
    15. นำงสำวสิริธร ปรีชำธรรมรัตน์  ทีมงำน 
    16. หม่อมหลวงภคเมธี สำยสนั่น  ทีมงำน 
    17. นำงสำวนุศรำ รอดสิน   ทีมงำน 
    18. นำงสำววรรณิศำ เจิมนิ่ม   ทีมงำน 
    19. นำงสำวนิพพิชฌำน์ นำคทรัพย์  ทีมงำน 
    20. นำยปลวัชร  พุ่มพวง   ทีมงำน 
    21. นำงสำวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม  ทีมงำน  
        มีหน้าที ่เข้ำร่วมพิธีพระรำชทำนเพลิงศพ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  9.4.2 งานพัฒนาชุมชน (งานศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น) ให้มีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสมปอง    ปำนเมือง  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวปั้นหยำ   สุขโรจน์บัณฑิต  ทีมงำน 
   3. นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  ทีมงำน 
   4. นำยทวีพงศ์    รอดสิน   ทีมงำน 
                5. นำยจักรพันธ์   ชีวะวัฒนำ  ทีมงำน 
   6. หม่อมหลวงภคเมธี   สำยสนั่น  ทีมงำน 
   7. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ ด ำเนินกำรจัดกำรส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นของโรงเรียน 
ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร รวบรวมเอกสำรหลักฐำนทำงศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งท ำหน้ำที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมของจังหวัด และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 
 9.5 กลุ่มงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียน 
  นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนสื่อสำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
เกียรติประวัติโรงเรียน 
   มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ และกิจกรรม
ของโรงเรียนทั้งภำยในและภำยนอกอำทิเช่น สถำนีวิทยุโทรทัศน์ จุลสำร วำรสำรโรงเรียน, บอร์ด , Web site 
โรงเรียน หนังสือพิมพ์ ,เสียงตำมสำย เป็นต้น ให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  กับนักเรียน บุคลำกรภำยในและภำยนอก
ของโรงเรียน ด ำเนินงำน ติดตำมและสรุป ประเมินผลกำรท ำงำนประชำสัมพันธ์ ตำมงบประมำณประจ ำปี 
ที่ได้รับ จัดท ำวำรสำร และเอกสำรสิ่งพิมพ์ ของโรงเรียน ให้กำรต้อนรับและให้ข้อมูลกับบุคคลที่เยี่ยมชมโรงเรียน 
พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
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  9.5.1 งานประชาสัมพันธ์  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงปภัชญำ    บรรเทำทุกข์  หัวหน้ำ 
   2. นำงทวีรัตน์    เหรียญทอง  ทีมงำน 
   3. นำงมณชนก    หนูแก้ว   ทีมงำน 
   4. นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
   5. นำยวิทยำ    อินอยู่   ทีมงำน 
   6. นำยลิขิต    สอนเทียน  ทีมงำน 
   7. นำงสำวศิริกัลยำ   โสตถิวรกุล  ทีมงำน 
   8. นำงสำวดำรำพร   ซ้อนแดง  ทีมงำน 
   9. นำงสำวสุนันทำ   เมฆไตรรัตน์  ทีมงำน 
   10. นำงสำวปำริชำต   ผำสุข   ทีมงำน 
   11. นำงสำวอัญญำรัตน์  ค ำก้อน   ทีมงำน 
   13. นำงสำวสิรินุช   เข็มคง   ทีมงำน 
   14. นำยปฏิฬ    นำคทอง   ทีมงำน 
   15. นำงสำวนิพพิชฌำน์ นำคทรัพย์  ทีมงำน 
   16. นำยณัฐพงศ์   บุญจันทร์  ทีมงำน 
   17. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด  ทีมงำน 
    มีหน้าที่  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ และกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภำยในและภำยนอก
อำทิเช่น สถำนีวิทยุโทรทัศน์ จุลสำร วำรสำรโรงเรียน, บอร์ด , Web site โรงเรียน หนังสือพิมพ์ เสียงตำมสำย 
เป็นต้น ให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  กับนักเรียน บุคลำกรภำยในและภำยนอกของโรงเรียน ด ำเนินงำน ติดตำมและสรุป 
ประเมินผลกำรท ำงำนประชำสัมพันธ์ ตำมงบประมำณประจ ำปีที่ได้รับ จัดท ำวำรสำร และเอกสำรสิ่งพิมพ์  
ของโรงเรียน ให้กำรต้อนรับและให้ข้อมูลกับบุคคลที่เยี่ยมชมโรงเรียน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
  9.5.2 งานเผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียน  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำยวิทยำ    อินอยู่   หัวหน้ำ  
                2. นำยณัฐพงศ์    บุญจันทร์  ทีมงำน 
   3. หม่อมหลวงภคเมธี   สำยสนั่น  ทีมงำน 
   4. นำยชำนนท์    ผ่องฉวี   ทีมงำน 
   5. นำงสำวนุศรำ   รอดสิน   ทีมงำน 
   6. นำยปฏิฬ  นำคทอง   ทีมงำน 
 มีหน้าที่  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ และกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภำยในและภำยนอก 
ให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  กับนักเรียน บุคลำกรภำยในและภำยนอกของโรงเรียน ให้กำรต้อนรับและให้ข้อมูล 
กับบุคคลที่เยี่ยมชมโรงเรียนและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 9.5 กลุ่มงานปฏิคมโรงเรียน 
  นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนปฏิคมโรงเรียน 
   มีหน้าที่ วางแผนและด าเนินการต้อนรับ รับรองบุคลากรและผู้มาเยี่ยมโรงเรียนใน
กิจกรรมส าคัญต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น  และจัดเตรียม จัดหา และประสานงานเพื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร 
เครือ่งดื่มในการรับรองบุคลากรต่างๆ ที่จะมาจัดกิจกรรมในโรงเรียนตามวาระอย่างเหมาะสมแก่โอกาส  
  9.5.1 งานวางแผนและด าเนินการต้อนรับ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงกำญจนำภรณ ์ กล่อมคุ้ม  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวเรวดี  ด่ำนกิตติไกรลำศ  ทีมงำน 
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   3. นำงวรี  ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
   4. นำงวันทนีย์  สุขเจริญ   ทีมงำน 
   5. นำงสุภำพ  น้อยจันทร์  ทีมงำน 
   6. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  ทีมงำน 
   7. นำงสำวอัจฉรำ อินทรรุ่ง   ทีมงำน 
   8. นำงอุษำ  พุฒลำ   ทีมงำน 
   9. นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
   10. นำงอำรีย์  สำเกกูล   ทีมงำน 
   11. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม  ทีมงำน 
 มีหน้าที่  วำงแผนและด ำเนินกำรต้อนรับ รับรองบุคลำกร  และผู้มำเยี่ยมโรงเรียนในกิจกรรมส ำคัญ
ต่ำง ๆ ที่โรงเรียนก ำหนด 
  9.5.2 งานจัดเตรียม จัดหาและต้อนรับ 
   1. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ  หัวหน้ำ 
   2. นำงสำยรุ้ง  อยู่คร   ทีมงำน 
   3. นำงดวงพร  มำกล้ ำ   ทีมงำน 
   4. นำงสำวปำริชำต ผำสุข   ทีมงำน 
   5. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน   ทีมงำน 
       6. นำงสำวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม  ทีมงำน 
   7. นำงสำวนุศรำ  รอดสิน   ทีมงำน 
   8. นำงสำวภิรำณี โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงำน 
   9. นำงสำวปิยนุช น้อยคง   ทีมงำน 
   10. นำงสำวนุชนำรถ  ทองเงิน   ทีมงำน 
   11. นำงสำวธัญญำ น้อยถึง   ทีมงำน 
   12. นำงสำวน้ ำเพ็ชร มั่งคล้ำย   ทีมงำน 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ อำหำร เครื่องดื่ม ในกำรรับรองบุคลำกรต่ำง ๆ ที่ จะมำจัดกิจกรรม
หรือเยี่ยมเยือนโรงเรียนตำมวำระอย่ำงเหมำะสมแก่โอกำส   

9.6 กลุ่มงานส านักงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
  นางสมใจ  พงษ์สิงห์ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
   มีหน้าที่  จัดระบบ บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินกำรงำนส ำนักงำน รวบรวมจัดระบบ
ข้อมูลข่ำวสำร เอกสำรรำชกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ จัดท ำสำรสนเทศ จัดรปูแบบส ำนักงำน เอกสำรให้เป็นระเบียบ  
มีควำมทันสมัยใช้ประกอบในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรและสำมำรถเผยแพร่เป็นตัวอย่ำงได้ประสำนควำมร่วมมือกับ 
หน่วยงำนและองค์กรอ่ืนๆ  ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ  
จัดจ้ำง และควบคุมกำรด ำเนินงำนพัสดุเกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชีพัสดุกำรเบิก-จ่ำยพัสดุ กำรลงทะเบียนครุภัณฑ์  
กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี กำรรำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุของฝ่ำย จัดท ำแผนงำนโครงกำรและแผนงบประมำณ
ของฝ่ำย ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีและแผนงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสำนงำน จัดท ำ รวบรวม ประมวลผล 
รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศของฝ่ำย ก ำกับ ติดตำม รวบรวมข้อมูล และรำยงำนผล พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำน
และเสนอต่อผู้บริหำรต่อไป โดยมีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
  9.6.1 งานสารบรรณ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวนุชนำรถ   ทองเงิน   หัวหน้ำ  
 

              /2. ว่ำที่... 
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   2. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์   หมอกมืด  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ด ำเนินกำรงำนส ำนักงำน  รวบรวมจัดระบบข้อมูล  ขำ่วสำร  เอกสำรรำชกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ  
จัดท ำสำรสนเทศ  จัดรูปแบบส ำนักงำน  เอกสำรให้เป็นระเบียบ  มีควำมทันสมัยใช้ประกอบในกำรตัดสินใจ 
ในกำรบริหำรได้  และสำมำรถเผยแพร่เป็นตัวอย่ำงได้  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนและองค์กรอ่ืนๆ  
 ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
  9.6.2 งานพัสดุ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงนุศรำ   สิริพงศ์สถำพร  หัวหน้ำ   
 มีหน้าที ่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง และควบคุมกำรด ำเนินงำนพัสดุเกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชี
พัสดุกำรเบิก-จ่ำยพัสดุ  กำรลงทะเบียนครุภัณฑ์  กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  กำรรำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุ 
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
  9.6.3 งานแผนงาน  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวแพรวพรรณ   ขันกสิกรรม  หัวหน้ำ   
 มีหน้าที ่ด ำเนินกำร จัดท ำแผนงำนโครงกำรและแผนงบประมำณของฝ่ำย ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปีและแผนงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
  9.6.4 งานสารสนเทศ  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวยุวล ี   เที่ยงทุ่ง   หัวหน้ำ   
 มีหน้าที ่ด ำเนินกำร ประสำนงำน จัดท ำ รวบรวม ประมวลผล รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศของฝ่ำย  
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
  9.6.5 งานประเมินผล  ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน   หัวหน้ำ  
   2. นำงสำวธัญนภัสร ์ ยนต์นิยม  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ก ำกับ ติดตำม รวบรวมข้อมูล และรำยงำนผล และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  9.6.6 งานควบคุมภายในและประกันคุณภาพ ให้มีบุคลำกรรับผิดชอบงำนดังนี้ 
   1. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  หัวหน้ำ 
   2. นำงนุศรำ  สิริพงศ์สถำพร  ทีมงำน 
 มีหน้าที่ จัดระบบ โครงสร้ำงองค์กร ให้รองรับกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวชี้วัด 
ของกระทรวง เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของพ้ืนที่กำรศึกษำหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินของส ำนักงำน  
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำตำมโครงสร้ำงและภำรกิจ
สถำนศึกษำ วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน ก ำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยง ก ำหนด
มำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนของฝ่ำย วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในฝ่ำยให้
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องน ำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงไปใช้ในฝ่ำย   

 ให้บุคลำกรที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2563  
ด้วยควำมรับผิดชอบเต็มก ำลังควำมสำมำรถ อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือบังเกิดผลดีแกโ่รงเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 

 

 สั่ง  ณ  วันที่  21  เดือน สิงหำคม 2563 
 

 
  

(นำยสมพร  สุขอร่ำม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
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นายปราช เชื้อประดิษฐ ์
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 

 
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

 

นายมนตรี คงเจริญ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 

      
  

 
 

 
               

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
      
 

 
 

 

นายเสกสรร  เทียนทอง 
หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรอำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อม 

sy; 
 

กลุ่มงาน 
งานอาคารสถานท่ี   
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายสมชาย  ดวงเนตร 
1. งานอาคารสถานท่ี 
2. งานระบบสาธารณูปโภคใน 
    โรงเรียน 
3. งานยานพาหนะและเครื่องกล 

กลุ่มงาน 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายวิษณุ  อ้นบางเขน  
1. งานพัฒนาระบบเครือข่าย 
    คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต็ 
2. งานศูนย์บริการ ICT 
3. งานโสตทัศนูปกรณ ์

กลุ่มงาน 
งานส านักงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร 
1. งานสารบรรณ 
2. งานพัสดุ 
3. งานแผนงาน 
4. งานสารสนเทศ 
5. งานพัฒนาบุคลากร 
6. งานประเมินผล 
7. งานควบคุมภายในและประกันคุณภาพ 

กลุ่มงาน 
งานจัดภูมิทัศน์โรงเรยีน   
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายณัฐพงศ์  บุญจันทร ์
1. งานจัดภูมิทัศน์โรงเรียน 
2. งานตกแต่งโรงเรียน 
 

แนบท้ายค าสั่งที่ 142/2563 
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นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 

นายมนตรี  คงเจริญ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 
      
  
  
 

       

 
 

                

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
      
 

 

 
 

กลุ่มงาน 
งานส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย ์
1. งานปฐมพยาบาล 
2. งานโภชนาการและสหกรณ ์
    ร้านค้า 
3. งานโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ 
    นักเรียนและคร ู
4. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
    และบุคลากร 

นางภัสต์ิทิพา  ยนต์นิยม 
หัวหน้ำฝ่ำยชุมชนและภำคีเครือข่ำย 

sy; 
 

กลุ่มงาน 
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางทวีรัตน์  เหรียญทอง 
1. งานชุมชนและภาค ี
    เครือข่าย 
2. งานสมาคมศิษยเ์ก่า 
    โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 
 
    
 

กลุ่มงาน 
งานบริการชุมชน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางรัชนี  พุดซ้อน 
1. งานบริการชุมชน 
2. งานบริการชุมชนเฉพาะกิจ 
3. งานพัฒนาชุมชน (งานศูนย์ 
    วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
    ท้องถิ่น 
 

กลุ่มงาน 
งานสื่อสารประชาสัมพันธ์และ
เผยแพรเ่กียรติประวัติโรงเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางปภัชญา  บรรเทาทุกข ์
1. งานประชาสัมพันธ์ 
2. งานเผยแพร่เกียรติประวัต ิ
    โรงเรียน 

กลุ่มงาน 
งานส านักงานชุมชนและภาคี
เครือข่าย 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสมใจ  พงษ์สิงห์ 
1. งานสารบรรณ 
2. งานพัสดุ 
3. งานแผนงาน 
4. งานสารสนเทศ 
5. งานประเมินผล 
6. งานควบคุมภายในและ 
    ประกันคุณภาพ 

กลุ่มงาน 
งานปฏิคมโรงเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม 
1. งานวางแผนและ 
    ด าเนินการต้อนรับ 
2. งานจัดเตรียม จัดหาและ 
    ต้อนรับ 

แนบท้ายค าสั่งที่ 142/2563 
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นางอฑิภา  วรากรเจริญ 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 

 
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 

 
นายมนตรี  คงเจริญ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 
      
  
  

 
               

 
 

                

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
      
 

 
 

กลุ่มงาน 
งานนโยบายและแผน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   
1. งานนโยบายและแผน 
2. งานนโยบายและโครงการพิเศษ 
3. งานระบบจัดเก็บข้อมลูนักเรียน
รายบุคคล (DMC)   
4. งานแผนงานงบประมาณ 
5. งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรยีน 
6. งานติดตามผลและประเมินผล 

นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   
หัวหน้ำฝ่ำยส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงาน 
งานส านักงานผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   
1. งานส านักงานผู้อ านวยการ  
2. งานธุรการสารบรรณ   
3. งานพัสดุ 
4. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน   
5. งานตรวจสอบเยีย่ม 
และประเมิน 
    
 

กลุ่มงาน 
งานประกันคุณภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางกรนันท์  เอี่ยมภูเขียว 
1. งานพัฒนาระบบประกันคณุภาพ   

กลุ่มงาน 
งานควบคุมภายใน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสุมาลี  หมากผิน 
1. งานควบคุมภายใน 

แนบท้ายค าสั่งที่ 142/2563 
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นางอฑิภา  วรากรเจริญ 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 

นายมนตรี  คงเจริญ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 
      
  
  
 

               

 
 

                

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
      
 

 
 

กลุ่มงาน 
งานบริหารงานพัสด ุ
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางรัชดา  ศิริศรลีดามาศ 
1. งานบริหารงานพัสด ุ
2. งานจัดซื้อ จัดจ้าง และรายงานครุภณัฑ์   
3. งานจัดซื้อ จัดจ้าง และลงทะเบยีนวัสดุ   
4. งานจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณจัดสรร  
5. งานจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณอุดหนุน เงิน
รายได้สถานศึกษา และงบประมาณตามโครงการ 
6. งานจัดซื้อหนังสือเรียน 

นางชนกานต์  กฤติธัญกช   
หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 

 

กลุ่มงาน 
งานการเงินงบประมาณ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายสว่าง  จันทร์เจาะ 
1. งานการเงินงบประมาณ 
 
    
 

กลุ่มงาน 
งานบัญชี 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสมใจ  พงษ์สิงห์   
1. งานส านักงานบัญชี  
2. งานหลักฐานการเงินและ
การบัญชี 
3. งานธนาคารโรงเรยีน 

กลุ่มงาน 
งานการเงินนอกงบประมาณ
และจัดเก็บรายได้สถานศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ ์
1. งานการเงินงบประมาณ
และจัดเก็บรายได้สถานศึกษา 
 
    
 

กลุ่มงาน 
งานการเงินงบประมาณ
โครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางลาวัณย์  ถาพันธุ ์
1. งานการเงินงบประมาณ
โครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา 
 
    
 

แนบท้ายค าสั่งที่ 142/2563 
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นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 

 
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายธุรการ 

 
นายมนตรี  คงเจริญ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 
      
  
  

 
               

 
 

                

 
 
 

 
 
         
 
 
 
 
  
 
 
      

 
 
 
 

กลุ่มงาน 
งานสารบรรณ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาวศุภรตัน์ ช านาญผา 
1. งานรับหนังสอืจากไปรษณีย์ / อินเทอรเ์น็ตจาก  
   สพม.เขต 38/ สพฐ. / กระทรวงศึกษาธกิาร  
2. งานรับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสอืราชการ 
3. งานคัดแยกหนังสอืและเสนอหนังสอื 
4. งานพมิพ์ ร่างโต-้ตอบ หนังสือราชการ /ค าส่ัง / 
   แบบฟอร์มต่างๆ 
5. งานเก็บรกัษา และท าลายหนังสอืราชการ 
6. งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสัง่  ประกาศ ให้ 
   หน่วยงานและผูเ้กี่ยวข้องทราบเพือ่ถอืปฏิบัติ 
7. งานออกใบอนุโมทนาบัตร / งานเดินหนงัสือ 
8. งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

นางดวงพร มากล้ า 
หัวหน้ำฝ่ำยธรุกำร 

sy; 
 

กลุ่มงาน 
งานส านกังานฝ่ายธรุการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางดวงพร มากล้ า 
1. งานวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และ 
   ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายธรุการ 
2. งานงบประมาณ และวางแผนการด าเนนิงานฝ่าย 
3. งานควบคุมตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ 
   เกี่ยวกับงานธุรการ-สารบรรณ 
4. งานควบคุม ดแูลหนังสอืราชการลับ 
5. งานประสานงานด้านธรุการกับฝ่าย/ 
   กลุม่งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานต่างๆ   
   และบุคลากรหน่วยงานภายนอก 
6. งานประกันคณุภาพฝ่ายธุรการ 
7. งานอืน่ๆ ที่ได้รับมอบหมาย    
 

กลุ่มงาน 
งานการประชุมและประชาสัมพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสายรุ้ง อยู่คร 
1. งานจัดท าวาระการประชุม/จดบันทึกและ 
   สรุปวาระประชุม 
2. งานแจ้งและจัดท าหนังสอืเชิญประชุม 
3. งานประชาสัมพันธ์และน าเสนอข้อมูล 
   ผ่านโฮมเพจ /ไลน์ธรุการ 
4. งานประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ แจ้งขอ้มูล 
   ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวขอ้งทั้งภายในและ 
   ภายนอกสถานศึกษา 
5. งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและ 
   ภายนอกสถานศึกษา 
6. งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงาน 
งานสารสนเทศ พัสดุ  
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาวเกือ้กูล เรอืงฤทธิ ์
1. งานสารสนเทศฝ่ายธุรการ 
2. งานรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายธุรการ 
3. งานพัสดุและการจัดซือ้จัดจ้าง 
4. งานทะเบียนคุมพัสดแุละรายงานเบิกจ่าย 
   พัสด ุ
5. งานดูแลรกัษาเครือ่งคอมพิวเตอร์ในฝ่าย 
6. งานสวัสดกิาร และงานอื่นๆที่ได้รับ 
   มอบหมาย 
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นางอฑิภา  วรากรเจริญ 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบุคคล 
 

นายมนตรี  คงเจริญ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 
      
  
  

 
               

 
 

                

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
      
 

 
 
 

กลุ่มงาน 
งานการบริหารงานทะเบียนและสถิติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางรัชนี พุดซ้อน  
1. งานการจัดท าทะเบียนประวัติขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2. งานการจัดท าหลักฐานการปฏบิัติราชการ 
3. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย    และ
บุคลากร 

ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี 
หัวหน้ำฝ่ำยบคุคล 

sy; 
 

กลุ่มงาน 
งานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี  
1. งานส านักงานธุรการฝา่ยบุคคล 
2. งานวางแผนอัตราก าลัง 
3. งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
4. งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
5. งานการบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ 
6. งานส่งเสริมพัฒนาครูใหม ่
7. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
    
 

กลุ่มงาน 
งานการประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาววรรณิสา  เจิมนิ่ม 
1. งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของงานบุคคล 
2. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงาน 
งานส่งเสรมิสวสัดิภาพและความปลอดภัย 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายพนม  พุฒลา 
1. งานเวรยามและเวรประจ าวัน 
2. งานบ้านพักและที่อยู่อาศัยในโรงเรียน 
3. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
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นายเฉลมิพล  ทองจุ้ย 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

นายมนตรี  คงเจริญ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 
      
  
  
 

               

 
 

                

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
      

 
 
 
 

กลุ่มงาน 
งานส่งเสรมิพัฒนาบุคลิกภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางมณชนก  หนูแก้ว 
1. งานพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และค่านิยมทีด่ ี
2. งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
 

นายสมชาย  ดวงเนตร 
หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

sy; 
 

กลุ่มงาน 
งานส านักงานฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายวิทยา  อินอยู่ 
1. งานส านักงานฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
 
 

กลุ่มงาน 
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายภัคพล  หล่ าทุ่ง 
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 
2. งาน 1 ต ารวจ 1โรงเรียน 
และสารวัตรนักเรยีน 
3. งาน To be number one 

กลุ่มงาน 
งานส่งเสรมิกิจการนักเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายอภิสิทธ์ิ  มิ่งกลิ่น 
1. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
2. งานกิจกรรมพิเศษ 
3. งานพัฒนาทักษะชีวิต 

กลุ่มงาน 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว 
1. งานพัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน 
2. งานระบบเครือข่ายผู้ปกครอง 
3. งานจัดระบบเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และ
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอ
ภาค) 
4. งานระดับชั้นเรียน / ครูที่ปรึกษา 

กลุ่มงาน 
งานส่งเสรมิสวสัดิภาพและ
ความปลอดภัย 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายกนกศักดิ์  สอนเพียร 
1. งานจัดการเดินทางไปกลับ
ของนักเรียน และการจราจร 
2. ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) 
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รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
นายมนตรี คงเจริญ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 
      
  

นายปราช เชื้อประดิษฐ์  
 

               

 
 

                

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
      
 

 

 

นายฐิตินันท์  เหรียญทอง 
หัวหน้ำฝำ่ยวิชำกำร 

sy; 
 

กลุ่มงาน 
งานการจัดการเรียนรู้ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายฐิตินันท์  เหรยีญทอง 
1. งานบริหารกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
2. งานจัดเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ (เศรษฐกิจ
พอเพียง/วิถีพทุธ/วฒันธรรมประเพณี) 
3. งานบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศกึษา 
 

กลุ่มงาน 
งานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ ์
1. งานธุรการ 
2. งานแผนงานวิชาการ/ประกันคุณภาพ 
3. งานสารสนเทศงานวิชาการ 
4. งานวางแผนรับนักเรียน 
5. งานประเมินผลด าเนินการวิขาการ 
6. งานพัสดุและหนังสือเรียนฟรี 
7. งานส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านวิชาการ 

 
    
 

กลุ่มงาน 
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผลประเมินผลการเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางค ามี  ชัยรักษา 
1. งานทะเบียนนักเรียน 
2. งานวัดผลประเมินผล งาน GPA และประมวลผลการ
เรียน 
3. งานสร้างและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลการเรียน    
4. งานเอกสารและแบบฟอร์มการวัดผลประเมินผล 
5. งานจัดหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
6. งานส ามะโนนักเรียนและฐานข้อมูล 
 

กลุ่มงาน 
งานแนะแนวการศึกษา 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางลาวัณย์ ถาพันธุ ์
1. งานบริหารจัดการแนะแนว    
2. งานให้บริการแนะแนว   
3. งานให้บริการแนะแนวทักษะอาชีพการ
เรียนทวิศึกษา         
 

กลุ่มงาน 
งานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายฐิตินันท์  เหรียญทอง 
1. งานหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP) 
2. งานหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (GP) 
 
 กลุ่มงาน 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางลาวัณย์ ถาพันธุ์ 
1. งานพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากล       
2. งานพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน   
3. งานจัดกลุ่มการเรียน 
4. งานจัดตารางสอน ตารางเรียนและจัดครูเข้าสอน        
5. งานจัดครูสอนแทน 
6. งานนิเทศการศึกษา 
7. งานส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายฯ 
 

กลุ่มงาน 
งานพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางอารีย์ สาเกกูล 
1. งานพัฒนาครูด้านวิชาการ 
2. งานจัดบรรยากาศวิชาการในโรงเรียน 
3. งานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน      
4. งานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้ 
5. งานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 

 
    

กลุ่มงาน 
งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายฐิตินันท์  เหรียญทอง 
1. งานบริหารจัดการทดสอบระดับชาติ 
2. โครงการเพชรอินทนิล 
3. ศูนย์สอบภาษาต่างประเทศ 
4. ฟิสิกส์สัปยุทธ ์
5. ศูนย์วิทยาศาสตร ์  
6. ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกและสอวน. 
7. งานศูนย์ STEM 
8. งานสอนปรับพื้นฐานด้านวิชาการ 
9. งานจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษผู้เรียน 
10. งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
11. งานแข่งขันทักษะอื่นๆ    

 

กลุ่มงาน 
โครงการห้องเรียนกีฬา 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายชัยณรงค์ เขียวแกว้ 
1. งานฝ่ายส านักงานห้องเรียนกีฬา 
2. งานการเงินบัญชี และพัสด ุ
3. งานฝ่ายกิจกรรม ห้องเรียนกีฬา 
4. งานฝ่ายบริการห้องเรียนกีฬา 
5. งานฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความ
ปลอดภัย 

 
    

กลุ่มงาน 
งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาตา่งประเทศ 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางปทุมพร ชมชัย 
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