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คำนำ 
 

รายงานประจำป,ของสถานศึกษา ป,การศึกษา 2564 ฉบับนี ้ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไดGจัดทำข้ึน           

ตามกฎกระทรวง วJาดGวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ขGอ 3 ที่ระบุใหGสถานศึกษาแตJละแหJงจัดใหGมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหGเปWนไป      

ตามมาตรฐานการศึกษาแตJละระดับและประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีวJาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  

พรGอมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุJงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการ   

ตามแผนที่กำหนดไวG จัดใหGมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหGมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสJงรายงานผลการประเมินตนเองใหGแกJ

หนJวยงานตGนสังกัดหรือหนJวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเปWนประจำทุกป,  

เอกสารรายงานประจำป,ของสถานศึกษาฉบับนี ้ ประกอบสJวนสำคัญ คือ บทสรุปของผู Gบริหาร

สถานศึกษา สJวนที่ 1 ขGอมูลพื้นฐาน สJวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สJวนท่ี 3 สรุปผลการประเมิน

และแนวทางการพัฒนา และสJวนท่ี 4 ภาคผนวก  

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผูGเกี่ยวขGองทุกฝ_ายทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนที่มีสJวนรJวมในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังวJาเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเปWนประโยชนa

ตJอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในป,ถัดไป และเปWนฐานขGอมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที ่การศึกษา  ตลอดจนเพื ่อประโยชนaในการรองรับ         

การประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคaการมหาชน) ตJอไป 
  

 

 

       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   
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บทสรุปสำหรับผู1บริหาร 
 

ข*อมูลพ้ืนฐาน 

1. ช่ือโรงเรียน สุโขทัยวิทยาคม    

    ท่ีต้ัง 2/3 หมูJ 5 ตำบลบGานกลGวย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

    โทรศัพทa 055-611786     

    เว็บไซดa http://www.suw.ac.th/datashow_64841  

อีเมลa suw@suw.ac.ac.th 

 

2. เป�ดสอนระดับช้ัน   

มัธยมศึกษาป,ท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาป,ท่ี 6      จำนวนนักเรียน  2,562  คน   จำนวนครู 155 คน 

 

3. ผูGบริหารโรงเรียน นายมนตรี  คงเจริญ   หมายเลขโทรศัพทa 086-2136711 

   วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา 

   ดำรงตำแหนJงท่ีโรงเรียนน้ีต้ังแตJ   21 มกราคม 2564 เปWนเวลา  1  ป,  2  เดือน  17  วัน  

 

4. เงินงบประมาณท่ีไดGรับท้ังหมดจากสJวนกลางไมJรวมเงินเดือนและคJาจGาง จำนวน  9,962,130  บาท 

   เงินบริจาค หรือการไดGรับสนับสนุนอ่ืน ๆ ท่ีไดGจากการระดมทรัพยากรของโรงเรียน จำนวน 15,972,191 บาท 

 

5. รางวัลท่ีโรงเรียนไดGรับ  

ที่ รายการ ชื่อ – สกุล สาขา/รางวัล หน7วยงานที่มอบหมาย 

1. โครงการส+งเสริมโอลิมป2ก

วิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตร@ 

คณิตศาสตร@ (สอวน.)  

1. นายกตัณณ@ พรหมมี 

2. นายพันวุธ ผูกอKน 

ผูKแทนศูนย@มหาวิทยาลัย

นเรศวร ประจำปN

การศึกษา 2564 สาขา

คณิตศาสตร@ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. โครงการส+งเสริมโอลิมป2ก

วิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตร@ 

คณิตศาสตร@ (สอวน.) 

1. นายกตัณณ@ พรหมมี 

2. นายกKองภพ คชาธาร 

3. นายธีร@ เดชะปรากรม 

4. ด.ช.คุณัชญ@ กิจสนา

โยธิน 

ค+าย 2 สาขาคณิตศาสตร@ 

ค+าย 2 สาขาคณิตศาสตร@ 

ค+าย 2 สาขาดาราศาสตร@ 

ค+าย 2 สาขาคอมพิวเตอร@ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

3. การแข+งขันคณิตศาสตร@

ประเทศไทย ครั้งที่ 10  

1. นายกตัณณ@ พรหมมี 

2. ด.ช. คุณัชญ@ กิจสนา

โยธิน 

เหรียญทอง  

เหรียญเงิน 

 

 

สมาชิกภาพหสภาพ IMC 

ประจำประเทศไทย 
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ที่ รายการ ชื่อ – สกุล สาขา/รางวัล หน7วยงานที่มอบหมาย 

4. การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) ปNการศึกษา 2564 

ด.ช.ธีร@ เดชะปรากรม คะแนนเต็ม 100  

วิชาคณิตศาสตร@ 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

5. เวทีนักวิทยาศาสตร@รุ+นเยาว@

ระดับประเทศครั้งที่ 17 

1. ด.ญ.ศรัณย@พร บุญม ี

2. ด.ญ.ณัฐพร น+วมทอง 

3. ด.ญ.สุภาวิตา ผลเรไร 

รางวัลเชิดชูเกียรติ  

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร@ สาขา

วิทยาศาสตร@ชีวภาพ 

ระดับ ม. ตKน  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

6. การแข+งขันคณิตศาสตร@-

วิทยาศาสตร@ ระดับ

นานาชาติ ครั้งที่ 11 

ด.ช.คุณัชญ@ กิจสนาโยธิน รางวัลเหรียญเงิน  

วิชาวิทยาศาสตร@ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตKน 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

6. โอกาส และขGอจำกัดของโรงเรียน 

โอกาส ข*อจำกัด 

      โรงเรียนตั้งอยูJในยJานของชุมชนเมือง การเดินทางมา

โรงเรียนสะดวกสบาย และโรงเรียนเป�ดสอนมาแลGว 121 ป,  

ผ ู GปกครองใหGความไวGวางใจ สJงบุตรหลานมาเขGาเร ียน       

อยJางมาก ทำใหGโรงเร ียนเปWนที ่ เช ื ่อถือของชุมชน เปWน

โรงเรียนที่มีความพรGอมสูงและมีศักยภาพในการพัฒนาและ

แขJงขันสูง และพรGอมที่จะใหGความชJวยเหลือโรงเรียนทุกดGาน 

เชJน วิทยากร  แหลJงเรียนรูGในทGองถิ่น การระดมทรัพยากร

เพื่อพัฒนาโรงเรียน ทำใหGโรงเรียนประสบความสำเร็จในทุก

ดGาน 

      สถานศึกษาตั้งอยูJใกลGดGานชุมชนเมือง มีแหลJง

บ ันเท ิง และอบายม ุข ร Gานเกมส aคอมพิวเตอรa             

ที ่เบี ่ยงเบนความสนใจในการเรียน  และสJงผลตJอ

พฤติกรรมการเรียนรูG มีบริเวณกวGาง ยากตJอการดูแล

นักเรียน ผูGปกครองสJวนใหญJมีภารกิจในการประกอบ

อาชีพ มีเวลานGอยในการดูแลบุตรหลาน จึงเปWนภาระ

ของสถานศึกษา รวมทั้งงบประมาณในการบริหาร

จัดการมีจำนวนจำกัด 
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การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
 

1. ในภาพรวมมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของโรงเรียน มีคุณภาพระดับ ยอดเย่ียม 

2. กระบวนการพัฒนา  

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูGเรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู*เรียน 
 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมุJงเนGนใหGนักเรียนใชGความรูGอยJางมีคุณธรรมประกอบกับสติป�ญญาไหวพริบที่ชาญ

ฉลาดนำไปคGนควGาสรGางสรรคa พัฒนาตนเองและประเทศชาติ และมีมาตรฐานเทียบเทJาระดับสากล จึงกำหนด

วิสัยทัศนaเพื่อความเปWนเลิศแหJงการศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มุJงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูGเรียน 

ประกอบดGวยกระบวนการพัฒนาและดำเนินการ ดังน้ี 
 สJงเสริมความสามารถในการอJาน การเขียนและสื่อสารภาษาไทย โดยจัดกิจกรรม พัฒนาหGองสมุดโรงเรียน

สJงเสริมกิจกรรมการอJาน มีโครงการสJงเสริมการอJาน คิด วิเคราะหa เขียน โครงการพัฒนานักเรียนสูJความเปWนเลิศ 

กิจกรรมการสอนซJอมเสริมนักเรียนอJานไมJคลJองเขียนไมJคลJอง กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุJมสาระการเรียนรูG

ภาษาไทย ภาษาวิเคราะหaเชื่อมโยง GAT กิจกรรมวันสุนทรภูJเพื่อกระตุGนและปลุกจิตสำนึกถึงความสำคัญและคุณคJา

ของภาษาไทย และรJวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย ใหGบริการหGองปฏิบัติการคอมพิวเตอรa หGองสมุดโรงเรียน 

ตลอดจนแหลJงเรียนรูGภายในกลุJมสาระการเรียนรูGทุกกลุJมสาระ 

 สJงเสริมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาตJางประเทศ โดยจัดทำโครงการสJงเสริมนักเรียนสูJความ

เปWนเลิศ ประกอบดGวย กิจกรรมแขJงขันเพชรยอดมงกุฏ สาขาวิชาภาษาตJางประเทศ กิจกรรมการแขJงขันทักษะ      

ด Gานภาษา กิจกรรมคJายภาษาตJางประเทศ English Camp ประจำป, 2564 กิจกรรมเด็กร ู Gภาษา 9/2564 

ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ_น กิจกรรมวันคริสตaมาส กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมคJายจิตอาสาภาษาจีน 

กิจกรรมคJาย Japanese Camp ประจำป, 2564 กิจกรรมสอบวัดระดับความรูGฝรั่งเศส Delf กิจกรรมคJายพัฒนา

ภาษาฝรั่งเศสสูJมาตรฐาน CECRL กิจกรรมคJาย Chinese Camp ประจำป, 2564 โครงการสJงเสริมนักเรียนสูJความ

เปWนเลิศ (EP) กิจกรรมแขJงขันทักษะวิชาการโครงการ EP/MEP เขตภาคเหนือ กิจกรรมการแขJงขันทักษะ

ภาษาตJางประเทศ กิจกรรมคJายภาษาอังกฤษนักเรียนหGองเรียนพิเศษ EP (EP Camp) โครงการพัฒนานักเรียน 

(Born To Be SMART) กิจกรรมพัฒนาวิชาเรียนเทคนิคปฏิบัติการ กิจกรรมคJายภาษาและวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ_น 

กิจกรรมคJายวิชาการ Academic Festival กิจกรรมคJาย MP Multilingual Camp กิจกรรมการแขJงขันทักษะ

ภาษาตJางประเทศ กิจกรรมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK  

 สJงเสริมความสามารถในการคิดคำนวณ โดยจัดทำโครงการสJงเสริมและพัฒนานักเรียนหGองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตรa-คณิตศาสตรa ม.ตGน กิจกรรมคJายเรียนรูGวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa เทคโนโลยีและสิ่งแวดลGอม ม.3 

กิจกรรม Self-Learning Online Course กิจกรรมคJายเรียนรูGวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa เทคโนโลยีและสิ่งแวดลGอม 

ม.1 กิจกรรมคJายเรียนรูGวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa เทคโนโลยีและสิ่งแวดลGอม โครงการพัฒนาการเรียนรูGกลุJมสาระ

การเรียนรูGคณิตศาสตรa กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการคณิตศาสตรaตามมาตรฐานการเรียนรูGและตัวชี้วัด    
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ช้ันมัธยมศึกษาป,ท่ี 3 โครงการสJงเสริมนักเรียนสูJความเปWนเลิศ กิจกรรมการแขJงขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ กิจกรรม

สอนซJอมเสริมนักเรียน (เด็กอJอน) ม.1-ม.6  

 สJงเสริมความสามารถในการวิเคราะหa คิดอยJางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ความสามารถในการแกGป�ญหา จากโครงการสJงเสริมนักเรียนสูJความเปWนเลิศกลุJมสาระการเรียนGานรูGวิทยาศาสตรa 

ประกอบดGวย กิจกรรมการแขJงขันดGานวิทยาศาสตรaในรายการระดับประเทศ และระดับภูมิภาค กลุJมสาระการเรียนรูG

คณิตศาสตรa จัดทำโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบดGวย กิจกรรมศึกษาคGนควGาดGวยตนเอง และกิจกรรม

นำเสนอผลงาน กิจกรรมสJงเสริมพัฒนาทักษะเฉพาะดGานนักเรียนหGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรaและ

ส่ิงแวดลGอม กิจกรรมสนับสนุนการทำโครงงาน กิจกรรมฟ�สิกสaสัประยุทธa และสนับสนุนการนำเสนอผลงานโครงงาน  

 สJงเสริมความสามารถในการสรGางนวัตกรรม โครงการสJงเสริมนักเรียนสูJความเปWนเลิศดGานหุJนยนตa กิจกรรม

การเขGารJวมการแขJงขัน WRO กิจกรรมสJงเสริมนักเรียนสูJความเปWนเลิศดGานหุJนยนตa กิจกรรมการแขJงขัน 461ICT 

โครงการพัฒนานักเรียนดGานคอมพิวเตอรa จากกิจกรรมการศึกษาคGนควGาดGวยตนเองที่มุJงเนGนใหGผูGเรียนสรGางสรรคa

นวัตกรรมท่ีสนใจตามความถนัด   

 สJงเสริมความสามารถในการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีจุดเชื่อมตJอสัญญาณอินเตอรaเน็ต        

ทั่วบริเวณโรงเรียนอำนวยความสะดวกในการสืบคGนขGอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ใหGบริการหGองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรa หGองสมุดโรงเรียน จัดทำโครงการพัฒนานักเรียน กิจกรรมการอบรมเสริมทักษะทางคอมพิวเตอรa 

ผูGเรียนมีความสามารถในการใชGเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัยเพ่ือรับขGอมูลและส่ือสารตJอครูไดGอยJางรวดเร็ว 

 สJงเสริมความรูG ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตJองานอาชีพ โดยจัดทำโครงการพัฒนานักเรียนดGานการงาน

อาชีพ กิจกรรการอบรมเชิงปฏิบัติการดGานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี 1-6 โครงการสJงเสริมนักเรียนสูJ

ความเปWนเลิศดGานการงานอาชีพ กิจกรรมแขJงขันทักษะทางวิชาการกลุJมสาระการเรียนรูGการงานอาชีพ 

 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไดGดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทางวิชาการอยJาง

หลากหลาย ไดGแกJ โครงการสJงเสริมการอJาน คิด วิเคราะหa เขียน โครงการสJงเสริมพัฒนาศักยภาพ 8 กลุJมสาระการฯ 

โครงการสJงเสริมความเปWนเลิศทางวิชาการ ประกอบดGวยกิจกรรมติวเขGม GAT ตามความถนัด วิชาชีพ (PAT) และ 9 

วิชาสามัญ และกิจกรรมติว O-NET โครงการสJงเสริมนักเรียนหGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa เทคโนโลยี

และสิ่งแวดลGอม ม.ปลาย สูJความเปWนเลิศ กิจกรรมสJงเสริมความถนัดเฉพาะดGาน เพื่อพรGอมตJอการสอน PAT และ    

สอวน. กิจกรรมสJงเสริมความเปWนเลิศการทำโครงงานฟ�สิกสaสัประยุทธa กิจกรรมสJงเสริมความเปWนเลิศดGานการทำ

โครงงานระดับสูง กิจกรรมสืบคGนสำหรับหGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรa    

 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค[ของผู*เรียน 

  โรงเร ียนส ุ โขท ัยว ิทยาคม ม ุ J งพ ัฒนาค ุณล ักษณะที ่พ ึงประสงค aของผ ู G เร ียน ประกอบด Gวย

กระบวนการพัฒนาและดำเนินการ ดังน้ี 

  สJงเสริมคุณลักษณะและคJานิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนด โดยจัดทำโครงการสJงเสริมพัฒนา

บุคลิกภาพ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคaและคJานิยมที่ดี กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนานักเรียนระดับชั้น กิจกรรมงานสJงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

โครงการสJงเสริมกิจกรรมนักเรียนพิเศษ กิจกรรมไหวGครู กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนดีไมJมีอบายมุข) กิจกรรม
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สJงเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมสJงเสริมคJานิยม 12 

ประการ กิจกรรมสวดมนตaไหวGพระ โครงการสJงเสริมความเปWนเลิศสำหรับลูกเสือ-เนตรนารี และโครงการวันสำคัญ

และ การแสดงตนเปWนพุทธมามกะ โครงการฝ กนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ และภาคสนาม/อบรม กิจกรรม         

ฝ กนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติและภาคสนาม/อบรม กิจกรรมงานป¡องกันและแกGไขป�ญหายาเสพติด กิจกรรม      

หน่ึงตำรวจหน่ึงโรงเรียน กิจกรรมงาน TO BE NUMBER ONE 

  สJงเสริมความภูมิใจในทGองถิ่นและความเปWนไทย โดยจัดทำโครงการสJงเสริมนักเรียนสูJความเปWนเลิศ 

กิจกรรมสJงเสริมความเปWนเลิศดGานนาฏศิลป£ กิจกรรมสJงเสริมความเปWนเลิศดGานดนตรีไทยและดนตรีสากล ดำเนิน

โครงการพัฒนานักเรียนกลุJมสาระการเรียนรูGสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมคJายสังคมศึกษาฯ เรียนรูG

งานสืบสานงานพระราชดำริ กิจกรรมสัปดาหaสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  สJงเสริมความยอมรับท่ีจะอยูJรJวมกันบนความแตกตJางและหลากหลาย โดยจัดทำโครงการงานระบบดูแล

ชJวยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบGานนักเรียน กิจกรรมพัฒนางานติดตามนักเรียน ขาด ลา มาสาย โดดเรียน 

กิจกรรมประชุมเครือขJายผูGปกครอง กิจกรรมงานประชุมผูGปกครอง กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชJวยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมประชุมผูGปกครอง โครงการสJงเสริมนักเรียนสูJความเปWนเลิศสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมแขJงขันแขJงขัน

และฝ กซGอมคาราเตGโด กีฬาฟุตซอล และสJงเสริมความเปWนเลิศดGานกีฬาในโครงการหGองเรียนกีฬา กีฬาวอลเลJยaบอล

หญิง กีฬาฟุตบอลชาย ในการเขGารJวมกิจกรรมการแขJงขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 

  สJงเสริมสุขภาวะทางรJางกายและจิตสังคม โดยจัดทำโครงการงานป¡องกันและแกGไขป�ญหายาเสพติด 

กิจกรรมงานป¡องกันและแกGไขป�ญหายาเสพติด กิจกรรมหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียน กิจกรรมงาน TO BE NUMBER 

ONE โครงการพัฒนานักเรียน กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 100 เปอรaเซนตa กิจกรรมฝ กทักษะชJวยชีวิต

ดGวยการทำ CPR ดGวยหุJนจำลองการชJวยชีวิตขั ้นพื้นฐาน สJงเสริมสุขภาพอนามัยของจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ 

รGานอาหารปลอดภัย กิจกรรมลูกพJอขุน สุขภาพดี วิถีไทย กิจกรรมโรงเรียน อย.นGอย กิจกรรมอาสายุวกาชาด 

โครงการพัฒนาการเรียนรูGโครงการหGองเรียนกีฬา กิจกรรมการแขJงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหJงประเทศไทย กิจกรรม

การแขJงขันกีฬายุวชนวอลเลJยaบอล เอสโคลJา รุJนอายุไมJเกิน 16 ป, กิจกรรมการแขJงขันกีฬาวอลเลJยaบอลเยาวชน กฟภ 

(PEA) รุJนอายุไมJเกิน 18 ป, กิจกรรมสJงเสริมการเรียนรูGทางดGานกฎหมาย กิจกรรมการแขJงขันกีฬาวอลเลJยaบอล

ธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน โครงการสJงเสริมนักเรียนสูJความเปWนเลิศ (กีฬาฟุตบอลชาย) กิจกรรมการแขJงขัน

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหJงประเทศไทย กิจกรรมการแขJงขันกีฬาฟุตบอลไทยเดนมารaค รุJนอายุไมJเกิน 15 ป, กิจกรรมกีฬา

วอลเลยaบอลกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน กิจกรรมการแขJงขันกีฬาฟุตบอล king power cup กิจกรรม    

การแขJงขันกีฬาเยาวชนแหJงชาติ รุ JนอายุไมJเกิน 17 ป, การแขJงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหJงชาติ กิจกรรม          

การแขJงขันกีฬาฟุตบอลไพรมิเตอรa คัพ กิจกรรมชGาง จูเนียรa คัพ รุJนอายุไมJเกิน 13 ป, 

 

 มาตรฐานท่ี 2 ดGานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีกระบวนการพัฒนา ด9านกระบวนการบริหารและการจัดการในด9านต@างๆใน              

ป,การศึกษา 2564 โดยมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารเชิงระบบตามวงจรของเดมมิ ่ง (PDCA) คือ มี        

การวางแผน (Plan) การปฏิบัต ิตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) และ           
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การบริหารโดยใชGโรงเรียนเปWนฐาน (School Based Management : SBM) และหลัก 5 รJวม มีการกำหนดเป¡าหมาย 

วิสัยทัศนa และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ สถานศึกษา ดังน้ี 

 ดGานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง เสริมสรGางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยa ทรงเปWนประมุข โรงเรียนดำเนินการนGอมนำแนวพระราชดาริ สืบสานพระราช

ปณิธาน และพระบรมราโชบายดGานการศึกษา หรือ “ศาสตรaพระราชา”มาใชGในการจัดกระบวนการเรียนรูGอยJาง

ยั่งยืน นักเรียนทุกคนไดGรับการปลูกฝ�งและเสริมสรGางวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนไดGดำเนินการเสริมสรGางความรูGความ

เขGาใจที่ถูกตGองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยa ปลูกฝ�งผูGเรียนดGานคุณธรรม จริยธรรม และคJานิยมที่พึง

ประสงคa โรงเรียนสJงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหGองเรียน ที่เอื้อตJอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงคa ตามหลักสูตรและคJานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนไดGดำเนินการใหGครูทุกคน

ทำหนGาท่ีอบรม ส่ังสอนนักเรียนเก่ียวกับการเสริมสรGางความรูGความเขGาใจ เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมJ  

 ดGานโอกาส ความเสมอภาค และความเทJาเทียม การเขGาถึงบริการทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเขGาถึง

การศึกษาที ่ม ีค ุณภาพ ลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษา เนินงานพัฒนาวิชาการที ่ เน Gนคุณภาพผู G เร ียน 

รอบดGานตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุJมเป¡าหมาย  

 ดGานการพัฒนาคุณภาพผูGเรียนและสJงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรGางขีดความสามารถในการแขJงขัน 

เสริมสรGางความเขGมแข็งในการพัฒนาผูGเรียนอยJางมีคุณภาพ ดGวยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูG สรGางขีดความสามารถในการแขJงขัน 

 ดGานการพัฒนาครูและบุคลากรใหGมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนสJงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหGพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหGสามารถจัดการเรียนรู GอยJางมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ี

หลากหลายโรงเรียนดำเนินการวิเคราะหaและจัดทำแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ใหGสามารถจัดการเรียนรูGอยJางมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบท่ี

หลากหลาย 

 ดGานการจัดสภาพแวดลGอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตJอการจัดการเรียนรูG โรงเรียนไดGจัดใหGมีการสJงเสริม 

สนับสนุนการสรGางจิตอาสาการอนุรักษaสิ ่งแวดลGอม มีคุณธรรมจริยธรรม และนGอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสูJ การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูG แหลJงเรียนรูG และ

ส่ือการเรียนรูGตJางๆ ท่ีเก่ียวขGองกับการสรGางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปWนมิตรกับส่ิงแวดลGอม 

 ด9านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูGอย@างครอบคลุม 

ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 ดGานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสJงเสริมใหGทุกภาคสJวนมีสJวนรJวมในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบ

บริหารจัดการใหGมีประสิทธิภาพ สรGางความเขGมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสJวนรJวม สJงเสริมการมีสJวนรJวมพัฒนา

คุณภาพผูGเรียน  
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 มาตรฐานท่ี 3 ดGานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนGนผูGเรียนเปWนสำคัญ  

 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมุJงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยJางมีระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

พัฒนาหลักสูตรและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนGนผูGเรียนเปWนสำคัญในทุกกลุJมสาระการเรียนรูG 

การสอนใหGเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล จัดซื้อวัสดุเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

สJงเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรม สJงผลใหGกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนGนผูGเรียนเปWนสำคัญ โดยสJงเสริมใหGครูจัด

กิจกรรมการเรียนรูGดGวยเทคนิคที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียน

มาตรฐานสากลในสาระการเรียนรูG การคGนควGาดGวยตนเอง (IS) ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาป,ที ่ 3 และระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป,ที ่ 5 การสอนโดยการใชGแหลJงเรียนรู Gและภูมิป�ญญาทGองถิ ่น พัฒนาและใชGสื ่อการเรียนการสอน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดGวยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคลGองกับตัวชี้วัด/     

ผลการเรียนรูGของหลักสูตร สJงเสริมการใชGเทคโนโลยีในการเรียนการสอน สนับสนุนใหGครูพัฒนาตนเองอยJางตJอเนื่อง 

และสJงเสริมการจัดกิจกรรมชุมชนแหJงการเรียนรูGทุกกลุJมสาระการเรียนรูG โดยดำเนินการจัดทำโครงการหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูG กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัด     

การเรียนรูG กิจกรรมสJงเสริมการเรียนรูGที่หลากหลาย โครงการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล โครงการสJงเสริมพัฒนาครูใหมJ 

 การจัดการเรียนรูGผJานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตaใชGในชีวิตไดG ดำเนินการ

วิเคราะหaผูGเรียนเพื่อนำขGอมูลใชGในการวางแผนการจัดการเรียนรูG ที่สอดคลGองตามศักยภาพความแตกตJางระหวJาง

บุคคล ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูGที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหa สรุปองคaความรูG ฝ กทักษะการแสดงออก 

นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกตaใชGในชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมการเรียนรูG ตามแผนการจัดการเรียนรูG 

ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง จัดการเรียนรูGเฉพาะบุคคล จัดกิจกรรม

สอนซJอมเสริม สำหรับผูGที ่มีความจำเปWน และตGองการชJวยเหลือพิเศษ จัดการเรียนรูGที ่เนGนใหGผู GเรียนไดGเรียนรูG        

ผJานกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง (Active learning) จัดการเรียนรูGเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในการใชGชีวิต

และทำงานในศตวรรษที่ 21 แกJผูGเรียน จัดการเรียนรูGที่ฝ กทักษะการแสดงออก สรุปองคaความรูG นำเสนอผลงาน 

นำไปประยุกตaใชGในชีวิตประจำวัน บันทึกผลการจัดการเรียนรูG สรุปและรายงาน นำผลที่ไดGไปแกGไขและพัฒนา      

การจัดการเรียนรูGอยJางตJอเน่ือง ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูGโดยใชGกระบวนการวิจัย และสJงเสริมการสรGาง

นวัตกรรมใหGกับผูGเรียน 

 การใชGสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลJงเรียนรูGที่เอื้อตJอการเรียนรูG วางแผนสรGางและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลJงเรียนรูGที่เอื้อตJอการเรียนรูG จัดทำ จัดหาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลJงเรียนรูGที่เหมาะสม

กับผูGเรียน ใชGสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคลGองสาระการเรียนรูG ใชGแหลJงเรียนรูG ภูมิป�ญญาทGองถิ่น ที่สอดคลGอง

สาระการเรียนรูG สรGางโอกาสใหGผูGเรียนไดGแสวงหาความรูGดGวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ประเมิน ทบทวน ปรับปรุง 

พัฒนาการใชGส่ือ เทคโนโลยี แหลJงการเรียนรูG ภูมิป�ญญาทGองถ่ิน 

 การบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก มีการวางแผนศึกษาขGอมูลผู Gเร ียน รู Gจ ักผู Gเร ียนเปWนรายบุคคล                

จัดสภาพแวดลGอม บรรยากาศภายในชั้นเรียนที่เอื ้อตJอการเรียนรูG จัดการเรียนรูGใหGเด็กมีปฏิสัมพันธaเชิงบวกใน
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กิจกรรมการเรียนรูG จัดการชั้นเรียนใหGเกิดความรJวมมือ มีบรรยากาศของความเปWนประชาธิปไตย กระตุGนและ

เสริมแรงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม   

 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูGอยJางเปWนระบบ มีขั้นตอนโดยใชGเครื่องมือและวิธีการ

วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป¡าหมายในการจัดการเรียนรูG มีการประเมินความรูGกJอนเรียน ระหวJางเรียนและ

หลังเรียน และใหGขGอมูลยGอนกลับแกJผูGเรียนเพ่ือนำไปใชGพัฒนาการเรียนรูG   

 ครูและผูGมีสJวนเก่ียวขGองรJวมกันแลกเปล่ียนความรูGและประสบการณaรวมท้ังใหGขGอมูลป¡อนกลับเพ่ือนำไปใชGใน

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูG มีการวางแผนการจัดชุมชนการเรียนรูGแลกเปลี่ยนเรียนรูGและประสบการณa 

มีการดำเนินการชุมชนการเรียนรูGเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูG และใหGขGอมูลสะทGอนกลับ มีการจัดทำนวัตกรรมที่เกิดจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรูG เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรูG มีการนำนวัตกรรมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูGมาพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรูG 

 การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณaแพรJระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

ป,การศึกษา 2564 โรงเรียนสุโขทัยมีการดำเนินการ ดังนี้ การจัดหGองเรียนและสภาพแวดลGอม โดยแบJงครึ่งจำนวน

นักเรียนในหGองเรียนแตJละหGองใหGมีจำนวนนักเรียนไมJเกิน 25 คน แตJละหGองเรียนแบJงเปWนสองกลุJม กลุJมครึ่งหGองแรก

ใหGมาเรียนวันจันทรa พุธ และศุกรa กลุJมครึ่งหGองหลังเรียนวันอังคาร พฤหัสบดีและวันเสารa จัดโต̈ะนักเรียนใหGมีหJางกัน 

1.5 เมตร ใหGนักเรียนใชGอาคารเฉพาะชJวงเวลาจัดการเรียนการสอน จัดใหGแมJบGานประจำอาคาร ทำความสะอาด

หGองเรียน โต¨ะนักเรียน และบริเวณพื้นผิวสัมผัสดGวยน้ำยาฆJาเชื้อในอาคารทุกวัน ตลอดทั้งวัน ครูที่ปรึกษา ครูเวร

ประจำวัน ครูผูGสอน ติดตาม แกGไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไมJเปWนตามมาตรการ D-M-H-T-T ที่โรงเรียนกำหนดตลอด   

ท้ังวัน  

 การจัดสภาพแวดลGอมโรงเรียนในระยะเวลาการเรียน On Line โรงเรียนงดการใชGหGองเรียน ป�ดอาคาร     

เป�ดบริการเฉพาะสำนักงาน ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการ การควบคุมและป¡องกันการแพรJระบาดของ ศบค. จังหวัดสุโขทัย 

อยJางเครJงครัด ทุกสำนักงานจัดทำฉากพลาสติกกั้น มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ กำหนดจุดยืน/นั่ง ของผูGที่มาติดตJอ มีเจล

แอลกอฮอลaบริการสำหรับเจGาหนGาท่ีและผูGท่ีมาติดตJอ และแมJบGานทำความสะอาดพ้ืนและพ้ืนท่ีสัมผัสทุกวัน  

การจัดสภาพแวดลGอมโรงเรียนในระยะเวลาการเรียน On Site โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 

(On Site) มีการดำเนินการ จัดพื้นที่จอดรถกJอนการคัดกรอง ตั้งจุดคัดกรองกJอนนักเรียนเขGามาในพื้นที่การจัดการ

เรียนการสอน จัดระยะการเขGาแถว การโฮมรูม การนั่งเรียน การรับประทานอาหาร (โรงอาหาร) และการเดินทาง

กลับบGานโดยมีการกำหนดจุดเพื่อใหGเกิดระยะหJาง (Social distancing) จัดใหGแมJบGานประจำอาคาร ทำความสะอาด

อาคารทุกหลัง และบริเวณพ้ืนผิวสัมผัสดGวยน้ำยาฆJาเชื้อทุกวัน ตลอดทั้งวัน ทุกอาคารมีบริการเจลแอลกอฮอลa และ

จุดลGางมือ ครูที่ปรึกษา ครูเวรประจำวัน ครูผูGสอน ติดตาม แกGไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไมJเปWนตามมาตรการ D-M-H-

T-T ที่โรงเรียนกำหนดตลอดทั้งวัน และโรงเรียนดำเนินงานตามประกาศมาตรการควบคุมและป¡องกันการแพรJ

ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 อยJางเครJงครัด ทุกฉบับ 
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3. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพใหGไดGมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

แผนพัฒนางานท่ี 1 แผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา “หลักสูตร 5G” 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมไดGวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหGความสำคัญกับความสนใจเฉพาะดGาน

ของผูGเรียนเพ่ือการศึกษาตJอในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร 5G ซ่ึงประกอบดGวย 5 กลุJมสาขาวิชา ไดGแกJ  

1. กลุJมสาขาวิชาชีพแพทยa 

2. กลุJมสาขาวิทยาศาสตรaและวิศวกรรมศาสตรa 

3. กลุJมสถาป�ตยกรรมศาสตรa 

 4. กลุJมครุศาสตรa/ศึกษาศาสตรa 

 5. กลุJมศิลปกรรมศาสตรa 

แผนพัฒนางานท่ี 2 แผนการพัฒนาระบบการทำงานแบบเปWนระบบ SUW 5G  

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมไดGดำเนินการวางแผนพัฒนางานดGานระบบการบริหารสถานศึกษา ดGวยระบบ     

การทำงาน SUW 5G ซึ่งออกแบบเพื่อการทำงานอยJางเปWนระบบบนพื้นฐานองคaความรูGดGวยความเปWนอันหน่ึง        

อันเดียวกัน โดยระบบการทำงาน ประกอบดGวย  

 S ยJอมาจาก SMART  หมายถึง การทำงานอยJางเปWนระบบ 

 U ยJอมาจาก UNITY  หมายถึง การทำงานเปWนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

 W ยJอมาจาก WISDOM  หมายถึง การทำงานดGวยองคaความรูG 

โดยมุJงใหGเกิดผลการพัฒนา 5 ดGาน ดังน้ี 

 1. GOOD STUDENT CAPACITIES หมายถึง นักเรียนดีมีความสามารถ 

  2. GOOD STUDENT SUPPORT SYSTEM  หมายถ ึ ง  มี ระบบสน ับสน ุนน ั ก เ ร ี ยนอย J า ง มี

ประสิทธิภาพ 

 3. GOOD CURRICULUM หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษามีประสิทธิภาพ    

 4. GOOD ACHIEVEMENTS หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิตามเป¡าหมาย 

 5. GOOD TEACHER หมายถึง ครูดีมีคุณภาพ 
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 แผนพัฒนางานท่ี 3 แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูGโดยเนGนผูGเรียนเปWนสำคัญ  

 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญในการสรGางองคaความรูG ผJานกระบวนการเรียนรูGที่เนGน

ผูGเรียนเปWนสำคัญ โดยจัดทำโครงการพัฒนาโครงงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ เฉพาะดGาน รวมถึง กลุJมผูGเรียนที่ตGองการ

พัฒนาเพื่อการซJอมเสริมทักษะที่จำเปWน โดยคำนึงถึงความตGองการพัฒนาเฉพาะดGาน ครอบคลุมทุกกลุJมสาระ และ

โครงการหGองเรียนพิเศษ /HUB /EP และหGองเรียนกีฬา  
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ส"วนที่ 1 

ข+อมูลพื้นฐาน 

1.1 ข*อมูลท่ัวไป 

ช่ือโรงเรียน  สุโขทัยวิทยาคม 

ท่ีอยูJ 2/3 หมูJ 5 ตำบลบGานกลGวย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

โทรศัพทa 055-611786             E-mail suw@suw.ac.th            โทรสาร 055-612848 

เป�ดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาป,ท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาป,ท่ี 6   
1.2 ข*อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

        1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู*บริหาร ครูผู*สอน 
พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ*าง เจ*าหน*าท่ีอ่ืน ๆ รวมท้ังหมด 

ป,การศึกษา 2564 5 132 5 25 37 204 

 2)  ข*อมูลครูประจำการ (ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 64) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน4ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

จำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับ   

การพัฒนา/ปF 

1 นายมนตรี  คงเจริญ 

 

58 34 ผู5อำนวยการ ชำนาญ

การพิเศษ 

Ph.D. Education - - 

2 นางอฑิภา  วรากรเจริญ 50 26 รองผู5อำนวยการ/

ชำนาญการพิเศษ 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
 

ปฐมศึกษา 

- - 

3 นางสาวมารินทรL  กลิ่นเชต ุ 46 23 รองผู5อำนวยการ/

ชำนาญการพิเศษ 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
 

การศึกษาปฐมวัย 

- - 

4 นายปราช  เชื้อประดิษฐL 56 31 รองผู5อำนวยการ/

ชำนาญการพิเศษ 

กศ.ม. 

ค.ม. 

การบริหารการศึกษา 

หลักสูตรและการสอน 

- - 

5 นายเฉลิมพล  ทองจุ5ย 38  รองผู5อำนวยการ/

ชำนาญการพิเศษ 
กศ.ม. 

คบ. 
การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา 
- - 

6 นางปภัชญา  บรรเทาทุกขL 55 32 ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. 

กศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

เคม ี

เคม ี 6/35 

7 นางสาวกาญจนา  มณีวัลยL 46 20 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

กศ.บ. 

วิทยาศาสตรL"ฟ[สิกสL" 

ฟ[สิกสL 

ฟ[สิกสL 7/77 

8 นายณรรตธร  คงเจริญ 39 15 ชำนาญการพิเศษ วท.ม. 

วท.บ. 

ฟ[สิกสL 

ฟ[สิกสL 

ฟ[สิกสL 2/21 

9 นางสาวจริยา  เฉยเม 54 31 ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตรLทั่วไป วิทยาศาสตรL 1/20 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ป<การศึกษา 2564 

 

 - 12 -  

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน4ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

จำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับ   

การพัฒนา/ปF 

10 นางสกุลทิพยL  ผกาวิสุทธิ ์ 59 37 ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. เคม ี เคม ี 5/39 

11 นางสาววิมลมาศ  ตันติกุล 36 10 ชำนาญการพิเศษ วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรLศึกษา 

(ชีววิทยา) 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา - 

12 นายสวaาง  จันทรLเจาะ 51 27 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. เคม ี เคม ี 4/59 

13 นางคำม ี ชัยรักษา 47 

 

24 

 

ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

 

ค.บ. 

วิทยาศาสตรLศึกษา 

เน5นฟ[สิกสL 

ฟ[สิกสL 

ฟ[สิกสL 

 

29/127 

14 นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐL 34 10 ชำนาญการพิเศษ วท.ม. 
วท.บ. 

เคมีศึกษา 
เคม ี

เคม ี 2/21 

15 นางกรนันทL  เอี่ยมภูเขียว 35 7 ชำนาญการ ค.ม. 

วท.บ. 

การบริการการศึกษา 

จุลชีววิทยา 

ชีววิทยา 4/39 

16 นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน0 37 9 ชำนาญการ ศษ.ม. 

วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 1/20 

17 นายเสกสรร  เทียนทอง 48 26 ชำนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตรLทั่วไป วิทยาศาสตรL 2/21 

18 นายปฏิฬ   นาคทอง 42 8 ครู วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 6/36 

19 นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน 57 35 ชำนาญการพิเศษ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาศาสตรL 4/43 

20 นายราชันยL  ป[ยะสิริเชาวนL 60 34 ชำนาญการ วท.บ. 

ศษ.ม. 

วิทยาศาสตรLทั่วไป 

การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตรL - 

21 นางสาวพรรณิพา  เมฆพัฒนL   42 19 ชำนาญการพิเศษ วท.บ. 

ศษ.ม 
กศ.ม. 

ชีววิทยา 

การบริหารการศึกษา 
 

เทคโนโลยีและ     

การสื่อสารการศึกษา 

ชีววิทยา 14/98 

22 นางสาวปาริชาต  ผาสุข 31 4 ครู ศษ.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรL 

วิทยาศาสตรL 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 
4/45 

23 นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ ์ 35 4 ครู วท.บ. เคม ี วิทยาศาสตรL 60/253 

24 นายจักกฤษณL  สุขรอด 46 15 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ฟ[สิกสL ฟ[สิกสL 1/8 

25 นางสาวอัญญารัตนL  คำก5อน 34 9 ชำนาญการ ศษ.ม 

ศษ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 
 

เคม ี

เคม ี 5/45 

26 นางสาวสิรินุช  เข็มคง 28 3 ครู ศษ.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 2/44 

27 นางณัฏฐชา  อำพร 43 11 ชำนาญการ ศษ.ม 

 

ค.บ. 

ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต 
 

ฟ[สิกสL 
 

ฟ[สิกสL 9/79 

28 นางสาวธัญณภัสรL ยนตLนิยม 29 1 ครูผู5ชaวย วท.บ. เคม ี วิทยาศาสตรL 4/32 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน4ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

จำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับ   

การพัฒนา/ปF 

29 นายอำนวย  บุญคุ5ม  41 11 ชำนาญการ กศ.ม. 

วท.บ. 

ฟ[สิกสLศึกษา 

ฟ[สิกสL 

วิทยาศาสตรL 3/41 

30 นายฐิตินันทL  เหรียญทอง 58 34 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตรL 

คณิตศาสตรL 

คณิตศาสตรL 4/38 

31 นางอุษา  พุฒลา 53 30 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

ศษ.บ. 

คณิตศาสตรL 

คณิต-ชีววิทยา 

คณิตศาสตรL 6/62 

32 นางทวีรัตนL  เหรียญทอง 56 31 ชำนาญการพิเศษ วท.บ. คณิตศาสตรL คณิตศาสตรL 3/33 

33 นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ 50 27 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

กศ.บ. 

คณิตศาสตรL 

คณิตศาสตรL 

คณิตศาสตรL 10/89 

34 นางอารียL  สาเกกูล 58 34 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

วท.บ. 

การวัดผลการศึกษา 

คณิตศาสตรL 

คณิตศาสตรL 3/37 

35 นางปกายดาว  ปานอยูa 38 14 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรLศึกษา 

แขนงคณิตศาสตร

ศึกษา 

คณิตศาสตรL 

คณิตศาสตรL 4/50 

36 นายยุทธLสพร  รักสิงหL 38 12 ชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตรL คณิตศาสตรL 4/52 

37 นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ 35 12 ชำนาญการ 

พิเศษ 

กศ.ม. 

วท.บ. 

หลักสูตรและการสอน 
 

คณิตศาสตรL 

คณิตศาสตรL 12/74 

38 นางสุมาล ี   หมากผิน 50 26 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตรL 

สถิติประยุกตL 

คณิตศาสตรL 7/57 

39 นางวิไล  นิลทว ี 50 26 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตรL 

สถิติประยุกตL 

คณิตศาสตรL 

 

3/41 

40 นางสมใจ  พงษLสิงหL 58 30 ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. 
บธ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
 

การเงินและการ

ธนาคาร 

คณิตศาสตรL 8/27 

41 
 

นางสาวปopนหยา  

สุขโรจนLบัณฑิตยL 

47 25 ชำนาญการ กศ.ม. 

ค.บ. 
การวัดผลการศึกษา 

คณิตศาสตรL 

คณิตศาสตรL 3/30 

42 นางลาวัณยL  ถาพันธุL 48 26 ชำนาญการพิเศษ กศ.ด. 

 

ค.บ., 

ศษ.บ. 

การวิจัยพัฒนา

หลักสูตร 

การประถมศึกษาการ

วัดและประเมินผล 

คณิตศาสตรL 3/61 

43 นางสาวอนุธิดา  แก5วสีมaวง 32 6 ครู  ค.บ. คณิตศาสตรL คณิตศาสตรL 7/57 

44 นายอนิรุทธL  พุaมอaอน 31 4 ครู วทบ. 

ศศ.ม. 

คณิตศาสตรL

คณิตศาสตรL 

คณิตศาสตรL 3/32 

45 นางวาริน  สอนงaายด ี 46 22 ชำนาญการ ศษ.บ. คณิตศาสตรL คณิตศาสตรL 8/59 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน4ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

จำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับ   

การพัฒนา/ปF 

46 นางอำพร  รักสิงหL 36 12 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

ค.บ. 

วิจัยและประเมินผลฯ 

คณิตศาสตรL 

คณิตศาสตรL 3/19 

47 นางดวงพร  มากล้ำ 41 16 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

ค.บ. 
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตรL 
คณิตศาสตรL 12/90 

48 นางสาวยุวลี  เที่ยงทุaง 30 3 ครู ศศ.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตรL 

สถิติประยุกตL 

คณิตศาสตรL 5/56 

49 นางสาวสุขิตา   ไชยบัง 39 4  เดือน ครูผู5ชaวย ค.บ.. คณิตศาสตรL คณิตศาสตรL - 

50 นายธีรพงษL  เข็มคง 45 17 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 6/29 

51 นางนุศรา  สิริพงศLสถาพร 38 14 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

หลักสูตรและ 
การสอน 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 3/26 

52 นางภัสติ์ทิพา  ยนตLนิยม 54 30 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 4/47 

53 นางจรัสศร ี เขาเหิน 57 32 ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 5/30 

54 นางเสาวนียL  อรุณแจ5ง 55 29 ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 14/93 

55 นางวาสนา  ทิพพาหา 45 9 ชำนาญการ ศษ.ม. 

ค.บ. 

การบริการศึกษา 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 12/24 

56 นางนภาพร  โพธิ์เงิน 57 28 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 15/73 

57 นางเพลินจิตร  ชำนาญผา 47 24 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

ค.บ. 

การสอนภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 11/71 

58 นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก 34 10 ชำนาญการ กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 7/47 

59 นางสายรุ5ง  อยูaคร 42 11 ครูชำนาญการ ศษ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 10/86 

60 นางฐิติมา   แสงจันทรL 42 15 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 4/42 

61 นายวิทยา   อินอยูa 36 10 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 7/45 

62 นางรัชดาวัลยL  ธิติกุลธรณL 57 13 ชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. 

ค.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย  

ภาษาไทย 9/53 

63 นางสุชาดา  ยงคLเจาะ 57 34 ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 2/27 

64 นางปทุมพร  ชมชัย 50 21 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 5/27 

65 นางสาวกนกพร  ศรีอำพันธL 43 11 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 5/27 

66 นางกาญจนาภรณL กลaอมคุ5ม 58 37 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 2/12 

67 นางสาวชนัญธิดา จิรวัชรภัค  50 28 ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. 

กศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 2/12 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน4ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

จำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับ   

การพัฒนา/ปF 

68 นางวรี  ยงคLเจาะ 60 39 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ - 

69 นางสาวเรวดี  ดaานกิตติไกรลาศ 60 39 เชี่ยวชาญ กศ.ม. 
กศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ - 

70 นางอุไรวรรณ  เหมืองแก5ว 59 31 ชำนาญการพิเศษ  ษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 2/12 

71 นางสาวกิตติยา  ต5นกลั่น 36 11 ชำนาญการ M.A. 

ศศ.บ. 

MTCSOL 

ภาษาจีน 

ภาษาจีน 4/28 

72 นายลิขิต  สอนเทียน 34 7 ชำนาญการ ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

การบริหารการศึกษา

ภาษาจีน 

ภาษาจีน 2/12 

73 นางสาวอนงคLนาฏ ปานด5วง 47 25 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 2/12 

74 นางสาวดาราพร  ซ5อนแดง 34 6 ชำนาญการ ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาฝรั่งเศษ 

ภาษาฝรั่งเศส 7/42 

75 นางสาวพวงพลอย พรกระแส 33 7 ชำนาญการ ศษ.ม 

ศษ.บ. 

การบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 6/39 

76 นายกนกศักดิ์  สอนเพียร 37 10 ชำนาญการ ศษ.ม 

ศศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาจีน 

ภาษาจีน 4/41 

77 นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ 48 14 ชำนาญการ กศ.ม. 

ศศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 7/60 

78 นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม 44 14 ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 8/42 

79 นางสาวสุมามาลยL นวลพิจิตร 28 4 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 27/108 

80 นางสาวจินตวีรL  กัดฟoก 42 10 ชำนาญการ ศศ.บ ภาษาญี่ปุtน ภาษาญี่ปุtน 5/27 

81 นางสาวกฤติมา  สืบนาคสุข 38 8 ชำนาญการ กศ.ม. 

ศศ.บ. 

บริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 12/108 

82 นางสาวสุทธิณี  โชติมน 36 11 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

ศศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาจีนธุรกิจ 

ภาษาจีน 4/28 

83 นางสาวสิริธร ปรีชาธรรมรัตน0 
 

35 12 ครูครูชำนาญการ M.A. 

ศศ.บ 

MTCSOL 

ภาษาจีน  

ภาษาจีน 3/20 

84 นางสาวศิริวรรณ  

หลิมมงคล นาคทอง 

38 8 ชำนาญการ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 21/124 

85 นางสาวชนิดา  อินผaอง 38 7 ชำนาญการ กศ.ม. 

ศศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 11/54 

86 นางสาวกาญจณี  โชติสุข 37 5 ครู กศ.ม. 

ศศบ. 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 15/46 

87 นายภาณุพงศL  คงเชื้อสาย 51 26 ชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. 

ค.บ. 

สังคมศึกษา 

ศิลปศึกษา 

ประวัติศาสตรL 9/78 
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อายุ

ราชการ 
ตำแหน4ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

จำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับ   

การพัฒนา/ปF 

88 นายวีรพล  ปานดำ  42 10 ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 3/32 

89 นายพนม  พุฒลา 56 28 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 3/31 

90 นางสุภาพ  น5อยจันทรL 57 28 ชำนาญการพิเศษ ศน.ม. 

 

ศษ.บ. 

รัฐศาสตรL        

การปกครอง 

สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 3/24 

91 นายสุเทพ  มาคง 57 30 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 7/7 

92 นางภรณ ี  กังวาน 59 36 ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 1/12 

93 นางสมปอง  ปานเมือง 59 12 ชำนาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา - 

94 นายจักรพันธL  ชีวะวัฒนา 33 9 ชำนาญการ กศ.ม. 

กศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา 

หน5าที่พลเมือง 5/44 

95 นายอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น 37 6 ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 15/58 

96 นางเบญจมาภรณL เทียนทอง 40 10 ครู กศ.ม. 

 

ศษ.บ. 

เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
สังคมศึกษา 

ประวัติศาสตรL 1/15 

97 นางสาวศุภรัตนL  ชำนาญผา 37 10 ชำนาญการ กศ.ม. 

วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 

เศรษฐศาสตรL 

สังคมศึกษา 5/44 

98 นายชานนทL  ผaองฉว ี 33 4 ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 5/44 

99 หมDอมหลวงภคเมธี  สายสนั่น 41 4 ครู รปม. 

พธ.บ. 

นโยบายสาธารณะ 

รัฐศาสตรL 

สังคมศึกษา 

 

- 

100 นางสาวนุศรา  รอดสิน 37 9 ชำนาญการ ศศ.บ. พัฒนาสังคม สังคมศึกษา 5/44 

101 นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม 34 8 ชำนาญการ ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 

 

5/44 

102 นายปลวัชร  พุaมพวง 42 6 ครู ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตรL สังคมศึกษา 1/20 

103 นายป[ยวัจนL  พุนธุLวโรบล 24 1 ครูผู5ชaวย คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 6/68 

104 นายชัยณรงคL  เขียวแก5ว 57 35 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

กศ.บ. 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

พลศึกษา 2/27 

105 นายวีระศักดิ ์ หมอกมืด 57 34 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

กศ.บ. 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

พลศึกษา - 

106 นายจรัส  สุริโย 58 34 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

พลศึกษา 

พลศึกษา - 

107 นางสาววิจิตรา  สุริยLวงศL 30 5 ครู ค.บ. สุขศึกษา  พลศึกษา 3/31 

108 นางสาวนิพพิชฌานL   นาคทรัพยL 47 8 ครู ส.บ. สาธารณสุขศาสตรL สุขศึกษา 2/23 

109 นายสมชาย    จินะ 46 8 ชำนาญการ ศศ.ม. 

 

วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตรLการกีฬา 

พลศึกษา 1/7 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน4ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

จำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับ   

การพัฒนา/ปF 

110 นางรัชน ี พุดซ5อน 48 25 ชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. 

ค.บ. 

ภาษาไทย 

นาฏศิลปv 

นาฏศิลปv 

 

12/90 

111 นายจิระเมศรL อัครรังสีธนกุล 58 32 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ดนตรีศึกษา 

ดนตรี 3/19 

112 นายทวีพงศL  รอดสิน 55 34 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

บริหารการศึกษา 

ดนตรี 3/19 

113 นายภัคพล  หล่ำทุaง 39 10 ชำนาญการ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

วิจิตรศิลปv 

ศิลปะ 6/56 

114 นายณัฐพงศL  บุญจันทรL 53 25 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 2/23 

115 นางโชษิตา  หล่ำทุaง 39 5 ครู ศศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

ศิลปศึกษา 

ศิลปะ 6/55 

116 นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง 25 1 ครูผู5ชaวย คบ. ดนตรีศึกษา ดนตรี 1/20 

117 นายวิษณ ุ  อ5นบางเขน 48 25 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลปv คอมพิวเตอรL 5/49 

118 นางชนกานตL  กฤติธัญกช 56 34 ชำนาญการพิเศษ วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา

วิทยาการ

คอมพิวเตอรL 

คอมพิวเตอรL 5/30 

119 นางอำพร   เขียวแก5ว 56 27 ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอรL 19/235  

120 นางอารยา  รักมหาคุณ 56 27 ชำนาญการ กศ.ม. 

บธ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

การบริหารทั่วไป 

คอมพิวเตอรL 10/42 

121 ส.ต.ต.หญิงภัทรLวด ี  มูลด ี 46 13 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

บธ.บ. 

ศศ.บ. 

คอมพิวเตอรLศึกษา 

คอมพิวเตอรLธุรกิจ 

ภาษาไทย 

คอมพิวเตอรL 7/48 

122 นางสาวไพจิตร  จันทรLโพยม 50 26 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
 

คอมพิวเตอรLศึกษา 

คอมพิวเตอรL - 

123 นางประเสริฐ  อ5นบางเขน 43 18 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 

วิทยาการ

คอมพิวเตอรL 

คอมพิวเตอรL 6/55 

124 นางสาวธันยาภรณL  เต็งด ี 40 9 ชำนาญการ ค.ม. 

 

บธ.บ. 

หลักสูตรและ     

การสอนทั่วไป 
การบรหิาร ธรุกจิ 

การบญัช ี

คอมพิวเตอรL 1/15  

125 นายสมชาย  ดวงเนตร 48 4 ครู กศ.ม. 

 

วท.บ. 

หลักสูตรและ   

การสอน 

เทคโนโลยีการผลิต 

คหกรรม 5/25  

126 นางสาวยุพิน  อยูaเปwย 36 4 ครู วท.บ. เกษตรศาสตรL เกษตร 4/39  
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน4ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 

จำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับ   

การพัฒนา/ปF 

127 นายจิรกิตติ์  แสงจันทรL 47 24 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 

 

 
ค.บ. 

เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
อุตสาหกรรมศิลปv 

อุตสาหกรรม 2/35 

128 นางสาวจุฑาทิพยL   คำสุด 39 4  เดือน ครูผู5ชaวย กศ.ม. 

วท.บ 

การบริหารการศึกษา 

เอกวิทยาศาสตรLและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

การงานอาชีพ - 

129 นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล 32 7 ครู ศศ.บ. จิตวิทยา แนะแนว 1/20 

130 นางสาวณิชภัสรL  สมปูt 53 24 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษL ห5องสมุด 1/20 

131 นางสุมาลี  นักเรียน 43 3 ครู ศศ.บ. แนะแนว แนะแนว 2/28 

132 ครูประพนธL  เพ็ญศร ี 57 25 ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. แนะแนว แนะแนว 1/20 

 

                     จำนวนครูท่ีสอนตรงวิชาเอก  132  คน   คิดเปWนรGอยละ 100 

                     จำนวนครูท่ีสอนตรงตามความถนัด  132  คน   คิดเปWนรGอยละ 100 

         3)   ขGอมูลครูอัตราจGาง (ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2564) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณH

การสอน (ปF) 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จKางดKวยเงิน 

1 นางสาวป[ยนุช  น5อยคง 33 7 บธ.บ คอมฯธุรกิจ การงานอาชีพ/ม.1/ธุรการ สพม.สุโขทัย 

2 นายนิทัศนL  ศรีเจริญ 37 3 ศศ.บ. พลศึกษา พละ/ม.4 สพม.สุโขทัย 

3 นางสาวอรณิชา  จินดาสวัสดิ ์ 27 2 ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ/ม.3 สพม.สุโขทัย 

4 นางสาวนิภาพร  แจaมทุaง 29 3 ศศ.บ. พลศึกษา พละ/ม. 5 สพม.สุโขทัย 

5 นายภาณุวัฒนL  แสงตะวัน 27 1 ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ/ม.4 สพม.สุโขทัย 

6 นางสาวธัญญา  น5อยถึง 31 6 ค.บ. สังคมศึกษา หน5าที่พลเมือง/ม.1,ม.3  
งบโรงเรียน 

7 นางสาวน้ำเพ็ชร  มั่งคล5าย 32 7 ค.บ. วิทยาศาสตรL วิทยาศาสตรL/ม.2 งบโรงเรียน 

8 นางสาวปoทรียา   ประสงคLทรัพยL 29 5 ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน/ม.2,ม.3 งบโรงเรียน 

9 วaาที่ ร.ต.จักรกฤษณL  หมอกมืด 27 3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ม.3 งบโรงเรียน 

10 นายอมรพันธL  อุตสาหกิจ 63 2 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ม.6 งบโรงเรียน 

11 นางสาววันทนียL  ทัศนา 29 2 ศป.บ. ออกแบบทัศนศิลปv ทัศนศิลปv ม.4-6 งบโรงเรียน 

12 นายศุภรัฐ  จัตวา 28 2 ศษ.บ. นาฏศิลปvไทย ดนตรี-นาฏศิลปv  งบโรงเรียน 

13 นางมริษา  ใจรักษL 28 2 วท.บ. 

 

วิทยาศาสตรLและ

เทคโนโลย ี

การอาหาร 

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรL 

/ม.1,ม.4 

สพม.สุโขทัย 

14 นายณัฐวัฒนL  เกตุด ี 23 1 วท.บ. 
กศ.บ. 

วิทยาศาสตรLสาขาฟ[สิกสL 

ฟ[สิกสL 
เจ5าหน5าที่ห5องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตรLคณิตศาสตรL 
สพม.สุโขทัย 

15 นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน 38 10 บธ.บ. คอมฯธุรกิจ เจ5าหน5าที่ธุรการ สพม.สุโขทัย 

16 นางสาวภิราณี  โรจนLธนพิพัฒนL 40 7 บธ.บ การตลาด เจ5าหน5าที่บริหารทั่วไป งบโรงเรียน 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณH

การสอน (ปF) 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จKางดKวยเงิน 

17 นางสาวสุจิตรา  ประศาสตรLศิลปv 27 2 ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ/ม.2 งบโรงเรียน 

18 Miss Armie Docto Estrobo 37 13 B.Ed วิทยาศาสตรL 

 
วิทยาศาสตรL/ม.1-3 

ภาษาอังกฤษ/ม.6 

งบโรงเรียน 

19 Miss Shiela Alcantara Babadi 31 8 B.Ed ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.1-4 งบโรงเรียน 

20 Mrs. Jennilyn Asiong Mathis 28 5 B.Ed ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.1-3 งบโรงเรียน 

21 Mr. Christian Bundoc Miranda 36 13 B.M คณิตศาสตรL คณิตศาสตรL/ม.1-3 งบโรงเรียน 

22 Mr. Richard Manlutac Prospero 66 4 MBA ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.1-6 งบโรงเรียน 

23 Mr. Remar Gam-Oy Ket-Eng 36 7 B.Sci คณิตศาสตรL ภาษาอังกฤษ/ม.4 

คณิตศาสตรL/ม.2,3 

งบโรงเรียน 

24 Mr. Jaime Bumal-o Manzano 34 10 B.Ed วิทยาศาสตรL 

 
วิทยาศาสตรL/ม.2,3 

ภาษาอังกฤษ/ม.4,5 

งบโรงเรียน 

25 Miss Magie Zape Del Castillo 28 5 B.Ed ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.4-6 งบโรงเรียน 

 

 

 

บุคลากร ต่ำกว<าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จำนวน 55 62 85 2 204 

 

 

 

 

 

 

36%

63%

1%

กราฟแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  

ปwการศึกษา 2564 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก 25 คน  คิดเปWนรGอยละ     100 

จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด 25 คน  คิดเปWนรGอยละ     100 
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 4) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 

ในแต<ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห[) 

1. บริหารการศึกษา 5 18 

2. คณิตศาสตรa 20 16 

3. วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี 26 17 

4. ภาษาไทย 13 19 

5. ภาษาตJางประเทศ 35 14 

6. สังคมศึกษา 20 16 

7. การงานอาชีพ 15 13 

8. ศิลปะ 9 17 

9. แนะแนว 3 18 

10. สุขศึกษาและพลศึกษา 14 12 

                   รวม 160 2,465 

 

 1.3 ข&อมูลนักเรียน  

       1) จำนวนนักเรียนในป,การศึกษา 2564 รวม  2,562  คน (ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 2564) 

       2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  2,562  คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเป�ดสอน  

ระดบัชั 'นเรียน จาํนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี:ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 12  313 131 444 37 

ม.2 12 307 148 455 38 

ม.3 12 267 131 398 33 

ม.4 12 234 190 424 35 

ม.4 13 234 223 457 35 

ม.5 12 209 175 384 32 

รวมทั 'งหมด 73 1,564 998 2,562   
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 1.4 ข*อมูลผู*เรียนและผู*สำเร็จการศึกษา 

  แสดงขGอมูลจำนวนหGองเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนผูGสำเร็จการศึกษา และรGอยละของผูGสำเร็จ

การศึกษาป, 2564 (ขGอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565) 

ท่ี ระดับช้ัน 
จำนวน 

ห*องเรียน 

จำนวน

นักเรียน 
รวม 

จำนวน

ผู*สำเร็จ

การศึกษา 

 

ร*อยละของ 

ผู*สำเร็จการศึกษา 

ชาย หญิง 

1 มัธยมศึกษาป,ท่ี   1 12 313 131 444 444 100 

2 มัธยมศึกษาป,ท่ี   2 12 307 148 455 455 100 

3 มัธยมศึกษาป,ท่ี   3 12 267 131 398 371 93.22 

4 มัธยมศึกษาป,ท่ี   4 12 234 190 424 424 100 

5 มัธยมศึกษาป,ท่ี   5 13 234 223 457 457 100 

6 มัธยมศึกษาป,ท่ี   6 12 209 175 384 379 98.70 

 รวม 73 1,564 998 2,562 2,530  

ค<าเฉล่ีย (ร*อยละของผู*สำเร็จการศึกษา) 98.75 

 

  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตGนและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ป,การศึกษา 2564 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ ้น  2,465  คน ประกอบดGวยจำนวน 73 หGองเรียน          

มีผูGสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป,ที่ 1 , 2 , 4 และ 5 รGอยละ 100 และผูGสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา    

ป,ที่ 3 รGอยละ 93.22 และระดับมัธยมศึกษาป,ท่ี 6 รGอยละ 98.70 โดยมีคJาเฉลี่ยของผูGสำเร็จการศึกษาประจำป,

การศึกษา 2564 รGอยละ 98.75  
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1.5 ข&อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 รGอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแตJละรายวิชาในระดับ 3 ขึ ้นไป ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป,ท่ี 1 - 6 ป,การศึกษา 2564 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 

ตารางท่ี 1  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตJละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป  

  ระดับช้ันมัธยมศึกษาป,ท่ี 1 – 6 ป,การศึกษา 2564 

วิชา/ระดับช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ค4าเฉลี่ยรวม

(รKอยละ) ค<าเปgาหมาย 

ภาษาไทย 78.38 76.54 80.79 84.82 85.18 90.77 82.75 61.00 

สังคมศึกษาฯ 41.28 54.77 63.49 65.56 74.25 68.19 61.26 61.00 

ภาษาอังกฤษ 57.35 61.60 65.87 74.34 85.68 67.07 68.65 61.00 

คณิตศาสตร[ 67.27 69.94 73.79 64.95 67.10 65.19 68.04 61.00 

วิทยาศาสตร[ 74.84 73.79 78.06 77.89 68.80 78.30 75.28 61.00 

สุขศึกษา 91.60 91.58 97.46 96.97 95.92 97.14 95.11 61.00 

ศิลปะ 76.01 74.29 81.81 91.14 88.95 80.99 82.20 61.00 

การงานอาชีพฯ 66.22 45.61 73.03 74.79 80.09 89.32 71.51 61.00 

ผลการเรียนรู*เฉล่ีย 75.60 61.00 

 
  

 
 

 จากขGอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนป,การศึกษา 2564 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีนักเรียนทั้งหมด 2,562 คน 

มีผู Gเรียนที ่มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแตJละรายวิชาในระดับ 3 ขึ ้นไป ในระดับมัธยมศึกษาป,ที ่ 1-6 เฉลี ่ยรวม           
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กราฟแสดงรK อยละของ นัก เ รี ยน ท่ีมี เ ก รด เฉลี่ ย ผล สัมฤท ธ์ิทา งการ เรี ยน  

แต4 ล ะ ร ายวิ ช า ไดK ร ะดั บ  3  ขึ้ น ไป  ร ะดั บชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปF ท่ี  1 - 6   

ปF ก า รศึ กษา  2564  

ผลเฉล่ียรวม คaาเปyาหมาย 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ป<การศึกษา 2564 

 

 - 23 -  

ทุกรายวิชารGอยละ 75.60 เมื่อพิจารณารายวิชาพบวJา ทุกรายวิชามีคJาเฉลี่ยรวมระดับมัธยมศึกษาป,ที่ 1 – 6 มากกวJา 

รGอยละ 61 สูงกวJาคJาเป¡าหมายทุกรายวิชา โดยรายวิชาที่มีคJาเฉลี่ยรวมมากที่สุด คือ วิชาสุขศึกษา เทJากับรGอยละ 

95.11 รองลงมาก คือ วิชาภาษาไทย เทJากับ รGอยละ 82.75 และวิชมทJามีคJาเฉลี่ยนGอยที่สุด คือ วิชาสังคมศึกษาฯ 

เทJากับ รGอยละ 61.26 

 

2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค[ 

ตารางท่ี 2  แสดงขGอมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคa 10 ประการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  

   ป,การศึกษา 2564  

คุณลักษณะอันพึงประสงคa 

 

จำนวน 

นักเรียน 

ผJาน ไมJผJาน 

คน รGอยละ คน รGอยละ 

1. รักชาติ ศาสนa กษัตริยa 2,562 2,562 100 - - 

2. ซ่ือสัตยaสุจริต 2,562 2,562 100 - - 

3. มีวินัย 2,562 2,562 100 - - 

4. ใฝ_เรียนรูG 2,562 2,562 100 - - 

5. อยูJอยJางพอเพียง 2,562 2,562 100 - - 

6. มุJงม่ันในการทำงาน 2,562 2,562 100 - - 

7. รักความเปWนไทย 2,562 2,562 100 - - 

8. มีจิตสาธารณะ 2,562 2,562 100 - - 

9. มุJงสูJความเปWนเลิศ 2,562 2,562 100   

10. มีภาวะผูGนำ 2,562 2,562 100   

รวม 2,562 2,562 100 - - 

ค<าเฉล่ียร*อยละ   100  - 

   

 จากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคa 10 ประการ ซึ่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมไดGเพิ่มคุณลักษณะ

อันพึงประสงคaที่จำเพาะของโรงเรียน คือ คุณลักษณะดGานมุJงสูJความเปWนเลิศและดGานมีภาวะผูGนำ จากคุณลักษณะ  

อันพึงประสงคa 8 ประการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนั้น ผลการประเมินเกิดจากการประเมินตามสภาพจริง

ของครูประจำช้ัน ซ่ึงสัมผัสใกลGชิดผูGเรียน พบวJา ในป,การศึกษา 2564 เม่ือพิจารณาจำแนกรายขGอ ผูGเรียนรGอยละ 100 

ผJาน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคa ทั้ง 10 ประการ โดยสามารถแสดงผลการประเมินจำแนกตามระดับช้ัน       

ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  แสดงขGอมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคa 10 ประการ จำแนกตามระดับช้ัน  

    ป,การศึกษา 2564 

ระดับช้ัน จำนวน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม ร*อยละ ดี ร*อยละ ผ<าน ร*อยละ ไม<ผ<าน ร*อยละ 

มัธยมศึกษาป,ท่ี 1  444 444 100.00 - - - - - - 

มัธยมศึกษาป,ท่ี 2  455 358 78.68 96 21.10 1 0.22 - - 

มัธยมศึกษาป,ท่ี 3  398 396 99.50 2 0.50 -  - - - 

มัธยมศึกษาป,ท่ี 4  424 407 95.99 12 2.83 5 1.18 - - 

มัธยมศึกษาป,ท่ี 5  457 447 97.81 9 1.97 1 0.22 - - 

มัธยมศึกษาป,ท่ี 6  384 305 79.43 79 20.57   - - - 

รวม 2,562 2,357 91.90 198 9.39 7 0.54 - - 

   

  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคa 10 ประการ จำแนกตามระดับชั้น ป,การศึกษา 2564 พบวJา 

ผูGเรียน มีคJาเฉลี่ยรGอยละมากที่สุด คือ ระดับดีเยี่ยม เทJากับ รGอยละ 91.90 รองลงมาคือ ระดับดี เทJากับ รGอยละ 

9.39 และนGอยที่สุด คือ ระดับผJาน เทJากับ รGอยละ 0.40 ตามลำดับ ซึ่งผูGเรียนมีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม 

มากกวJา คJาเป¡าหมายท่ีโรงเรียนต้ังไวG คือ รGอยละ 81 แสดงดังแผนภูมิ 

 

 
 

  และเม่ือพิจารณาผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคa 10 ประการ รายดGาน แสดงดังตารางท่ี 4 ดังน้ี 
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ดีเย่ียม ดี ผJาน ไมJผJาน 
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ตารางท่ี 4  แสดงขGอมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคa 10 ประการ รายดGาน จำแนกตามระดับช้ัน  

    ป,การศึกษา 2564  
ระดับ 
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มัธยมศึกษาปFที ่1 100.00 100.00 98.75 98.56 100.00 98.56 100.00 100.00 98.56 98.84 
มัธยมศึกษาปFที ่2 95.77 95.28 91.94 92.87 92.99 92.50 95.77 92.99 92.99 90.22 
มัธยมศึกษาปFที ่3 99.67 99.35 98.54 94.86 97.14 97.73 100.00 94.23 95.16 91.95 
มัธยมศึกษาปFที ่4 98.27 95.57 95.02 95.84 92.79 93.98 92.79 91.83 96.06 96.81 
มัธยมศึกษาปFที ่5 97.43 99.51 99.24 96.82 97.03 94.44 99.14 99.65 92.19 89.88 
มัธยมศึกษาปFที ่6 97.77 90.41 82.13 90.38 94.27 88.85 89.10 86.36 89.41 82.58 
ค4าเฉลีย่รKอยละ 98.15 96.69 94.27 94.89 95.71 94.34 96.13 94.18 94.06 91.71 

  

 จากตารางแสดงขGอมูลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคa 10 ประการ รายดGาน พบวJา เมื่อพิจารณาผล

การประเมินคJาเฉลี่ยรGอยละของผูGเรียนทั้ง 6 ระดับชั้น พบวJา คุณลักษณะดGานที่มีผลการประเมินมากที่สุด คือ      

ดGานรักชาติ ศาสนa กษัตริยa เทJากับ รGอยละ 98.15 รองลงมาคือ ดGานซื่อสัตยaสุจริต เทJากับ รGอยละ 96.69 และ      

นGอยที่สุด คือ ดGานมีภาวะผูGนำ เทJากับ รGอยละ 91.71 ซึ่งแสดงใหGเห็นวJา คุณลักษณะอันพึงประสงคaทุกดGานมีผล    

การประเมินอยูJในระดับ ดีเยี่ยม และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะดGานมีวินัย ซึ่งเปWนอัตลักษณaของโรงเรียนสุโขทัย

วิทยาคม พบวJา มีคJาเฉล่ียรGอยละ 94.27 ซ่ึงสูงกวJาคJาเป¡าหมายท่ีโรงเรียนต้ังไวG คือ รGอยละ 81.00 
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3) ผลการประเมินการอ<าน คิดวิเคราะห[และเขียน 

ตารางท่ี 5  แสดงขGอมูลผลการประเมินการอJาน คิดวิเคราะหaและเขียน ระดับมัธยมศึกษาป,ท่ี 1 – 3  

     ป,การศึกษา 2564  

ชั้น 
จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

นักเรียนที่

ประเมิน 

ผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป รEอยละ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ7าน 
ควร

ปรับปรุง 

ม.1 444 444 269 133 42 0 402 90.54 

ม.2 455 455 225 187 43 0 412 90.55 

ม.3 398 398 220 100 78 0 320 80.40 

รวม ม.ตEน 1,297 1,297 714 420 163 0 1,134 87.43 

ม.4 424 424 170 182 72 0 352 83.02 

ม.5 457 457 291 122 44 0 413 90.37 

ม.6 384 384 176 208 0 0 384 100.00 
รวม ม.ปลาย 1,265 1,265 637 512 116 0 1,149 90.83 
รวมทั้งหมด 2562 2562 52.73 1767.42 15.79 0 2283.00 89.11 

 

  จากตารางแสดงขGอมูล และแผนภูมิแสดงรGอยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตGนและตอนปลายท่ีมีผล

การประเมินการอJาน คิดวิเคราะหa และเขียน ป,การศึกษา 2564 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคJาเฉลี่ยรGอยละของ

ผูGเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตGน พบวJา ระดับดี ขึ้นไป เทJากับ รGอยละ 87.43 และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พบวJา ระดับดี ข้ึนไป เทJากับ รGอยละ 90.83 

 

แผนภูมิแสดงรGอยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตGน ท่ีมีผลการประเมิน 

การอJาน คิดวิเคราะหa และเขียน ป,การศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงรGอยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีผลการประเมิน 

การอJาน คิดวิเคราะหa และเขียน ป,การศึกษา 2564 

 

 
 
 

4) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู*เรียน 5 ด*าน (การสื่อสาร/การคิด/การแก*ปkญหา/การใช*ทักษะชีวิต/  

การใช*เทคโนโลยี) ปlการศึกษา 2564 
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มัธยมศึกษาป+ท่ี 1 มัธยมศึกษาป+ท่ี 2 มัธยมศึกษาป+ท่ี 3 มัธยมศึกษาป+ท่ี 4 มัธยมศึกษาป+ท่ี 5 มัธยมศึกษาป+ท่ี 6 

การส่ือสาร 70.16 80.18 54.1 78.95 81.35 78.92

การคิด 74.88 74.01 70.29 73.9 75.34 78.13

การแกCปDญหา 93.04 97.59 61.71 98.47 99.17 98.27

การใชCทักษะชีวิต 78.14 82.31 67.43 96.56 84.7 87.86

การใชCเทคโนโลยี 93.2 97.59 61.71 98.35 99.17 98.43

0

20

40

60

80

100

120

ค"า
เฉ

ลี่ย
ร+อ

ยล
ะ 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูGเรียน 5 ดGาน ป,การศึกษา 2564
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5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู*เรียน ปlการศึกษา 2564  

 
 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูGเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมไดGสJงเสริมผูGเรียนใหG โครงการส J ง เสร ิ มความ     

เปWนเลิศสำหรับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ป,การศึกษา 2564 กิจกรรมการแขJงขัน      

การจัดการคJายพักแรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 และกิจกรรมการแขJงขันสรGางอุปกรณaเพื่อใหGบริการ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

กิจกรรมสJงเสริมแกGป�ญหาและพัฒนาการเรียนรูGลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมการอยูJคJายพักแรมและสอบเครื่องหมาย

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุJนใหญJ ม.1-3 กิจกรรมการอบรมนายหมูJลูกเสือสามัญรุJนใหญJ กิจกรรมการอบรมลูกเสือตGาน

ภัย        ยาเสพติด กิจกรรมสJงเสริมทักษะทางวิชาการแบบองคaรวม “ทัศนศึกษาหาความรูG สูJ โลกกวGาง” กิจกรรม             

วันเกียรติยศ (ชั ้นมัธยมศึกษาป,ท่ี 6) และจัดกิจกิจกรรมชุมนุมใหGกับผู Gเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตGนและ        

ตอนปลายอยJางหลากหลาย โดยผูGเรียนสามารถเลือกเขGาเรียนไดGอยJางอิสระตามความสนใจ จากผลการการประเมิน

พบวJาผูGเรียนรGอยละ 100 ผJานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูGเรียน ทั้งกิจกรรมชุมนุมระดับมัธยมศึกษาตอนตGน      

ตอนปลายและกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
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          1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

         1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำป,การศึกษา 2564 ช้ันมัธยมศึกษาป,ท่ี 3 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร[ วิทยาศาสตร[ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 62.43 31.11 34.26 35.24 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 51.23 23.27 30.61 28.59 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 52.13 24.75 31.67 30.79 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

เปร ียบเท ียบระด ับโรงเร ียนกับ

ระดับประเทศ 

สูงกว<า

ระดับประเทศ 

สูงกว<า

ระดับประเทศ 

สูงกว<า

ระดับประเทศ 

สูงกว<า

ระดับประเทศ 

 

  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ประจำป,การศึกษา 2564 ระดับ      

ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 3 พบวJา คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวJาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.

ท้ังหมด และคะแนนเฉล่ียระดับประเทศในทุกรายวิชา แสดงดังกราฟ 
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กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ ม.3 

ประจำปFการศึกษา 2564 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ป<การศึกษา 2564 

 

 - 30 -  

 2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O - NET)  ประจำป,การศึกษา 2564 ช้ันมัธยมศึกษาป,ท่ี 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร[ วิทยาศาสตร[ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 53.36 26.14 33.19 41.76 29.51 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 49.34 21.40 29.41 38.78 24.32 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 47.74 21.83 29.04 37.45 25.83 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 

เปรียบเทียบระดับโรงเรียนกับ

ระดับประเทศ 

สูงกว7า

ระดับประเทศ 
สูงกว7า

ระดับประเทศ 
สูงกว7า

ระดับประเทศ 
สูงกว7า

ระดับประเทศ 
สูงกว7า

ระดับประเทศ 

 

  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ประจำป,การศึกษา 2564 ระดับ      

ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 6 พบวJา คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวJาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.

ท้ังหมด และคะแนนเฉล่ียระดับประเทศในทุกรายวิชา ดังกราฟ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O - NET) ระดับ ม.6

ประจำปHการศึกษา 2564  

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 
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 3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำป,การศึกษา 2563-2564  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำป,การศึกษา 2564 ช้ันมัธยมศึกษาป,ท่ี 3 

 

รายวิชา 
ปlการศึกษา 

ผลต<าง สรุปผลต<าง 
2563 2564 

ภาษาไทย 62.23 62.43 0.2 เพ่ิมข้ึน 

คณิตศาสตรa 39.89 31.11 -8.78 ลดลง 

วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี 34.46 34.26 -0.2 ลดลง 

ภาษาอังกฤษ 42.39 36.94 -5.45 ลดลง 

 

  เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำป,การศึกษา 2563 

และ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 3 พบวJา คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนป,การศึกษา 2564 สูงกวJาป,การศึกษา 2563 

ในรายวิชาภาษาไทย ผลตJางเพิ ่มขึ ้น 0.2 และลดลงในรายวิชาคณิตศาสตรa วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี และ

ภาษาอังกฤษ ผลตJางลดลง 0.2 และ 5.45 ตามลำดับ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ประจำปHการศึกษา 2563-2564 ระดับ ม.3 

ป+การศึกษา 2563 ป+การศึกษา 2564 
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                    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำป,การศึกษา 2564 ช้ันมัธยมศึกษาป,ท่ี 6 

 

รายวิชา 
ปlการศึกษา 

ผลต<าง สรุป 
2563 2564 

ภาษาไทย 44.63 56.36 11.73 เพ่ิมข้ึน 

คณิตศาสตรa 27.40 26.14 -1.26 ลดลง 

วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี 32.83 33.19 0.36 เพ่ิมข้ึน 

สังคมศึกษา 36.39 41.76 5.37 เพ่ิมข้ึน 

ภาษาอังกฤษ 30.63 25.56 -5.07 ลดลง 

                                                

 

 
 

  เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำป,การศึกษา 2563 

และ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 6 พบวJา คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนป,การศึกษา 2564 สูงกวJาป,การศึกษา 2563 

ในรายวิชาภาษาไทย เพิ ่มขึ ้น 11.73 และรายวิชาสังคมศึกษา ผลตJางเพิ ่มขึ ้น 5.37 และวิชาวิทยาศาสตรaและ

เทคโนโลยี ผลตJางเพิ ่มขึ ้น 0.36 และผลตJางลดลงในรายวิชาคณิตศาสตรa และภาษาอังกฤษ 1.26 และ 5.07 

ตามลำดับ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ประจำป[การศึกษา 2563-2564 ระดับ ม.6 

ปwการศึกษา 2563 ปwการศึกษา 2564 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ป<การศึกษา 2564 

 

 - 33 -  

 1.7 ข*อมูลการใช*แหล<งเรียนรู*ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจำปlการศึกษา 2564 

  1) แสดงการใชGแหลJงเรียนรูGภายใน 

ท่ี ช่ือแหล<งเรียนรู* หัวข*อท่ีใช*แหล<งเรียนรู* จำนวน

คร้ัง/ปl 

1 หGองสมุดกลุJมสาระการเรียนรูGภาษาไทย หนังสือ 

350 เลJม 

สืบคGนขGอมูล 80 

2 หGองศูนยaปฏิบัติการภาษาไทย 1 ฝ กทักษะการทำขGอสอบ 80 

3 หGองศูนยaปฏิบัติการภาษาไทย 2 ฝ กทักษะการทำขGอสอบ 80 

4 หGองสมุดกลุJมสาระการเรียนรูGคณิตศาสตรa หนังสือ 

1,923 เลJม 

สืบคGนขGอมูล 80 

5 หGองศูนยaปฏิบัติการทางคณิตศาสตรa ติวเพ่ือสอบเขGา สอวน 40 

6 หGองสมุดกลุ Jมสาระการเรียนรู Gวิทยาศาสตรaและ

เทคโนโลยี หนังสือ จำนวน 120 เลJม 

สืบคGนขGอมูล 80 

7 หGองปฏิบัติการเคมี จำนวน 2 หGอง ปฏิบัติการเคมี 80 

8 หGองปฏิบัติการฟ�สิกสa จำนวน 2 หGอง ปฏิบัติการฟ�สิกสa 80 

9 หGองปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน 2 หGอง ปฏิบัติการชีววิทยา 80 

10 หGองปฏิบัติการโลกและดาราศาสตรa จำนวน 1 หGอง ปฏิบัติการดาราศาสตรa 80 

11 หGองปฏิบัติการวิทยาศาสตรaท่ัวไป จำนวน 2 หGอง ปฏิบัติการฟ�สิกสa เคมี ชีววิทยา

เบ้ืองตGน 

80 

12 หGองปฏิบัติการเตรียมสารเคมี จำนวน 1 หGอง เตรียมสารเคมีสำหรับปฏิบัติการ 80 

13 หGองสมุดกลุJมสาระการเรียนรูGสังคมศึกษาฯ หนังสือ 

จำนวน 300 เลJม 

สืบคGนขGอมูล 40 

14 หGองศูนยaสังคมศึกษา จำนวน 1 หGอง -ศึกษาขGอมูลและใชGเทคโนโลยี 

-นำเสนอผลงาน 

40 

15 หGองเรียนภูมิศาสตรa จำนวน 1 หGอง -สืบคGนขGอมูลสารสนเทศ 

-จัดกิจกรรมการเรียนรูGดGาน

ภูมิศาสตรa 

40 

16 หGองจริยธรรม จำนวน 1 หGอง จัดกิจกรรมการเรียนรูGดGานคุณธรรม 

จริยธรรม ศาสนพิธี 

40 

17 สนามฟุตบอล จำนวน 2 สนาม กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุข

ศึกษาพลศึกษา 

40 

18 สนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุข

ศึกษาพลศึกษา 

40 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ป<การศึกษา 2564 

 

 - 34 -  

ท่ี ช่ือแหล<งเรียนรู* หัวข*อท่ีใช*แหล<งเรียนรู* จำนวน

คร้ัง/ปl 

19 สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 สนาม กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุข

ศึกษาพลศึกษา 

40 

20 สนามตะกรGอ จำนวน 2 สนาม กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุข

ศึกษาพลศึกษา 

40 

21 สนามวอลเลยaบอล จำนวน 1 สนาม กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุข

ศึกษาพลศึกษา 

40 

22 สนามเปตอง จำนวน 3 สนาม กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุข

ศึกษาพลศึกษา 

40 

23 สนามแบดมินตัน จำนวน 2 สนาม กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุข

ศึกษาพลศึกษา 

40 

24 ลานอเนกประสงคa จำนวน 2 สนาม กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุข

ศึกษาพลศึกษา 

40 

25 หGองสมุดกลุ Jมสาระการเร ียนรู Gศ ิลปะ หนังสือ 

จำนวน 50 เลJม 

สืบคGนขGอมูล 40 

26 หGองศิลปะ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 40 

27 หGองศิลปะ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 40 

28 หGองดนตรี 1 กิจกรรมฝ กทักษะดGานดนตรีสากล 40 

29 หGองดนตรี 2 กิจกรรมฝ กทักษะดGานดนตรีสากล 40 

30 หGองดนตรี 3 กิจกรรมฝ กทักษะดGานดนตรีไทย 40 

31 หGองนาฏศิลป£ 1 กิจกรรมฝ กทักษะดGานนาฏศิลป£ไทย 40 

32 หGองนาฏศิลป£ 2 กิจกรรมฝ กทักษะดGานนาฏศิลป£ไทย 40 

33 หGองสมุดกลุJมสาระการเรียนรูGภาษาตJางประเทศ 

หนังสือ 3,000 เลJม 

-กิจกรรมทJองคำศัพทa GAT 

-กิจกรรมดูภาพยนตa

ภาษาตJางประเทศ 

74 

34 หGองสมุด Education Hub หนังสือ 2,500 เลJม กิจกรรมสืบคGนคำศัพทa HSK 20 

35 หGองศูนยaการเรียนรูGภาษาจีน  กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน 40 

36 หGองศูนยaการเรียนรูGภาษาอังกฤษ สืบคGนความรูG  40 

37 หGองปฏิบัติการคอมพิวเตอรa 

จำนวน 7 หGอง 

จำนวนคอมพิวเตอรa 300 เคร่ือง 

-กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา

คอมพิวเตอรa 

-สืบคGนขGอมูล 

80 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ป<การศึกษา 2564 

 

 - 35 -  

ท่ี ช่ือแหล<งเรียนรู* หัวข*อท่ีใช*แหล<งเรียนรู* จำนวน

คร้ัง/ปl 

38 หGองปฏิบัติการงานอาชีพ จำนวน 4 หGอง กิจกรรมการเรียนการสอนการงาน

อาชีพ 

40 

39 หGองศูนยaหุJนยนตa กิจกรรมการเรียนรูGเทคโนโลยี

หุJนยนตa 

40 

40 หGองสมุดโรงเรียน สืบคGนขGอมูลตามความสนใจ 200 
 

2) แสดงการใชGแหลJงเรียนภายนอก 

ท่ี ช่ือแหล<งเรียนรู*ภายนอก หัวข*อเร่ืองท่ีใช*แหล<งเรียนรู* จำนวน

นักเรียน 

1 พิพิธภัณฑaธรรมชาติวิทยา 

เกาะและทะเลไทย 

ตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
 

กิจกรรมคJายเรียนรูGวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa เทคโนโลยี

และส่ิงแวดลGอม ตำบลแสมสาร  

จังหวัดชลบุรี นักเรียนหGองเรียนพิเศษ GP ม.3  

ป,การศึกษา 2564 

41 

2 พิพิธภัณฑaธรรมชาติวิทยา 

เกาะและทะเลไทย 

ตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
 

กิจกรรมคJายเรียนรูGวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa เทคโนโลยี

และสิ่งแวดลGอม ตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี นักเรียน

หGองเรียนพิเศษ GP ม.2 ป,การศึกษา 2564 

61 

3 พิพิธภัณฑaธรรมชาติวิทยา 

เกาะและทะเลไทย 

ตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
 

กิจกรรมคJายเรียนรูGวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa เทคโนโลยี

และสิ่งแวดลGอม ตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี นักเรียน

หGองเรียนพิเศษ GP ม.1 ป,การศึกษา 2564 

65 

4 อาคาร 6 สวนยJอมหนGาอาคาร การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิต 80 

5 อุทยานประวัติศาสตรaสุโขทัย ศึกษแหลJงเรียนรูGทางประวัติศาสตรa 250 

6 วัดในเขตบริการ พิธีทางศาสนาการถวายเทียนพรรษา 500 

7 วัฒนธรรมชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมชุมชน 450 

8 รGานคGาในชุมชน การศึกษาตลาดชุมชน 450 

9 แหลJงโบราณสถานในชุมชน การศึกษาแหลJงโบราณสถานในชุมชน 450 

10 ประเพณีในทGองถ่ิน การศึกษาประเพณีในทGองถ่ิน 450 

11 ส่ิงแวดลGอมในชุมชน ส่ิงแวดลGอมในชุมชน 450 

    12 แหลJงเรียนรูGเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชน 

การเรียนรูGเร่ืองเศรฐกิจพอเพียงในชุมชน 450 

13 ภูมิศาสตรaชุมชน ศึกษาภูมิศาสตรaชุมชน 40 
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ท่ี ช่ือแหล<งเรียนรู*ภายนอก หัวข*อเร่ืองท่ีใช*แหล<งเรียนรู* จำนวน

นักเรียน 

14 English Navigator (ออนไลนa) English Online Camp 30 

15 SMAN 1 Purwosari School 

Indonesia (ออนไลนa) 

The Eco-School, Tourism, Food and Culture 

Exchange Activities'. 

279 

16 Purnabur International 

School Indonesia (ออนไลนa) 

The Eco-School, Tourism, Food and Culture 

Exchange Activities'. 

31 

17 คณะมนุษยศาสตรa มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

Atelier de prononciation การพัฒนาการออก 

เสียงภาษาฝร่ังเศส 

6 

18 ดรากอนฟลาย อิงลิชแคมป£ 

(ออนไลนa) 

กิจกรรมเพาะกลGาภาษา (Born to be SMART)  

เพ ื ่อพ ัฒนาสมรรถนะและทักษะทางภาษานักเร ียน

หGองเรียนพิเศษพหุภาษา สู JสากลอยJางยั ่งยืน รูปแบบ

ออนไลนa 

61 

19 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุ

ราษฎรaธานี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรa  

ติวสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3  

(Chinese Proficiency Test Level 3) และ HSKK  

(HSK Speaking Test) 

129 

20 Beijing International Chinese 

College (ออนไลนa) 

Chinese Bridge - Online Summer Camp for  

Foreign Students on“The Exploration of  

Chinese Characters” 

28 
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ส"วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

 
             โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไดGดำเนินการแตJงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ

และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการไดGดำเนินการติดตามตรวจสอบโดยใหGคำปรึกษา คำแนะนำ 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหGกับสถานศึกษาไดGนำไปปรับปรุงและพัฒนาในการบริหารจัดการคุณภาพ

การศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

รายละเอียดการนำเสนอตามลำดับข้ันตอน ดังน้ี 

 

1. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม 

  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง         

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ป,การศึกษา 2564 ดังน้ี  

 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูGเรียน 

                  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูGเรียน 

                  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคaของผูGเรียน 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนGนผูGเรียนเปWนสำคัญ ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
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ตารางท่ี 2.1  แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดและประเด็นพิจารณาท้ัง 3 มาตรฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค7ารEอยละ 

สรุปผล 

การประเมิน 
เปpาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูEเรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูEเรียน 

     1)  มีความสามารถในการอDาน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 71.00 73.94 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          1.1 ผูWเรียนมีทักษะในการอDาน เขียน และสื่อสารภาษาไทยตามเกณฑ0 

ที่สถานศึกษากำหนดในแตDละระดับชั้น ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป   

71.00 84.00 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          1.2 ผูWเรียนมทีักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ0ที่สถานศึกษากำหนด 

ในแตDละระดับชั้น ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป     

71.00 72.00 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          1.3 ผูWเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ ตามเกณฑ0ที่สถานศึกษากำหนดในแตDละ 

ระดับชั้น ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป     

71.00 75.30 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห0 คิดอยDางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแกWปbญหา ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป     

76.00 78.83 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

     3)  มีความสามารถในการสรWางนวัตกรรม ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป     76.00 91.38 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

     4)  มีความสามารถในการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  86.00 91.40 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          4.1 มีความสามารถใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใน 

การคWนควWาหาขWอมูล ระดับ ยอดเยี่ยม  

86.00 91.39 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          4.2 มีความสามารถในการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอยDางสรWางสรรค0 ระดับ ยอดเยี่ยม   

86.00 91.40 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 61.00 75.60 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุDมสาระการเรียนรูWภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 61.00 82.75 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุDมสาระการเรียนรูWคณิตศาสตร0 ระดับ 3 ขึ้นไป 61.00 68.04 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุDมสาระการเรียนรูWวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

61.00 75.28 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          5.4 นักเรยีนมีผลการเรียนกลุDมสาระการเรียนรูWสังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 61.00 61.26 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุDมสาระการเรียนรูWศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 61.00 82.20 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุDมสาระการเรียนรูWสุขศึกษา พลศึกษา ระดับ      

3 ขึ้นไป 

61.00 95.11 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          5.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุDมสาระการเรียนรูWการงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 61.00 71.51 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          5.8 นักเรียนมีผลการเรียนกลุDมสาระการเรียนรูWภาษาตDางประเทศ  

ระดับ 3 ขึ้นไป 

61.00 68.65 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

     6)  มีความรูW  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตDองานอาชีพ 81.00 83.59 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          6.1 นักเรียนมีความรูW ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี ตDองานอาชีพ  

ระดับ ยอดเยี่ยม    

81.00 82.70 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปhที่ 3 และ 6 มีความพรWอมที่จะศึกษาตDอในระดับ 

ที่สูงขึ้น ตามเกณฑ0ที่สถานศึกษากำหนด ระดับ ยอดเยี่ยม  

81.00 84.47 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค7ารEอยละ 

สรุปผล 

การประเมิน 
เปpาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

สรุปภาพรวม มาตรฐานที่ 1.1 ด4านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู4เรียน 

74.00 82.46 สูงกวDาคDาเปVาหมาย  

ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคJของผู4เรียน 

     1)  มีคุณลักษณะและคDานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  81.00 93.09 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          1.1 นักเรียนผDานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค0 ระดับ ยอดเยี่ยม 81.00 91.90 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          1.2 นักเรียนมีวินัย ระดับ ยอดเยี่ยม 81.00 94.27 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

     2)  มีความภูมิใจในทWองถิ่นและความเปiนไทย  81.00 97.42 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          2.1 นักเรียนมีความภูมิใจในทWองถิ่น ระดับ ยอดเยี่ยม 81.00 99.21 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          2.2 นักเรียนเห็นคุณคDาของความเปiนไทย ระดับ ยอดเยี่ยม 81.00 96.50 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          2.3 นักเรียนมีสDวนรDวมในการอนุรักษ0วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปbญญาไทย 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

81.00 96.55 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

     3)  ยอมรับที่จะอยูDรDวมกันบนความแตกตDางและหลากหลาย  91.00 94.53 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          3.1 ยอมรับและอยูDรDวมกันบนความแตกตDางดWานเพศ วัย ระดับ ยอดเยี่ยม 91.00 99.19 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          3.2 ยอมรับและอยูDรDวมกันบนความแตกตDางเชื้อชาติ ศาสนา ระดับ ยอดเยี่ยม  91.00 92.18 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

          3.3 ยอมรับและอยูDรDวมกันบนความแตกตDางดWานภาษา วัฒนธรรม ประเพณี  

ระดับ ยอดเยี่ยม 

91.00 92.22 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

     4)  สุขภาวะทางรDางกายและจิตสังคม ระดับ ยอดเยี่ยม 96.00 98.84 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

สรุปภาพรวม มาตรฐานที่ 1.2 ด4านคุณลักษณะที่พึงประสงคJของผู4เรียน 87.25 95.97 

สูงกวDาคDาเปVาหมาย  

ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู4เรียน 80.63 89.21 

สูงกวDาคDาเปVาหมาย  

ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1  การมีเปVาหมาย  วิสัยทัศน0  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปVาหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปVาหมาย 

       2.2.1 จัดระบบประกันคุณภาพภายใน  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปVาหมาย 

       2.2.2 บริหารอัตรากำลัง  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปVาหมาย 

       2.2.3 บริหารทรัพยากรทางการศึกษา  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปVาหมาย 

       2.2.4 ดำเนินการระบบดูแลชDวยเหลือนักเรียน  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปVาหมาย 

       2.2.5 มีระบบนิเทศภายในนำขWอมูลมาใชWพัฒนาครูและบุคลากร  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปVาหมาย 

       2.2.6 ผูWเกี่ยวขWองทุกฝkายมีสDวนรDวม วางแผน ปรับปรุง พัฒนาและรDวมรับผิดชอบ 

ตDอผลการจัดการศึกษา  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปVาหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค7ารEอยละ 

สรุปผล 

การประเมิน 
เปpาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนWนคุณภาพผูWเรียนรอบดWานตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ทุกกลุDมเปVาหมาย  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปVาหมาย 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหWมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปVาหมาย 

2.5  จัดสภาพแวดลWอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตDอการจัดการเรียนรูW  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปVาหมาย 

       2.5.1 จัดสภาพแวดลWอมทางกายภาพ ใหWสะอาด ปลอดภัย รDมรื่น สวยงาม 

และเพียงพอ เอื้อตDอการจัดการเรียนรูW  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปVาหมาย 

       2.5.2 จัดสภาพแวดลWอมทางทางสังคม เอื้อตDอการจัดการเรียนรูW  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปVาหมาย 

2.6  

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูW  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปVาหมาย 

สรุปภาพรวม มาตรฐานที่ 2 ด4านกระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ตามเปOาหมาย 

ระดับคุณภาพ ยอด

เยี่ยม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน4นผู4เรียนเปQนสำคัญ 

3.1  จัดการเรียนรูWผDานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป 

ประยุกต0ใชWในการดำเนินชีวิตไดW  

91.00 95.00 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

      3.1.1 ระดับคุณภาพที่สื่อถึงจัดการเรียนรูWผDานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนำไปประยุกต0ใชWในชีวิตไดW ระดับ ยอดเยี่ยม 

91.00 95.00 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

      3.1.2 

มีแผนการจัดการเรียนรูWที่เนWนกิจกรรมการจัดการเรียนรูWที่เนWนผูWเรียนเปiนสำคัญ 

ผูWเรียนไดWเรียนรูWโดยผDานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active learning) ระดับ 

ยอดเยี่ยม 

91.00 95.00 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

3.2  ใชWสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลDงเรียนรูWที่เอื้อตDอการเรียนรูW ระดับ 

ยอดเยี่ยม 

91.00 92.50 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ ยอดเยี่ยม 91.00 95.00 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

4.4  ตรวจสอบและประเมินผูWเรียนอยDางเปiนระบบ  และนำผลมาพัฒนาผูWเรียน ระดับ 

ยอดเยี่ยม 

91.00 95.00 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูWและใหWขWอมูลปVอนกลับเพื่อปรับปรุงและ 

พัฒนาการจัดการเรียนรูW ระดับ ยอดเยี่ยม 

91.00 95.00 สูงกวDาคDาเปVาหมาย 

สรุปภาพรวม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน4นผู4เรียน 

เปQนสำคัญ 

91.00 94.50 สูงกวXาเปOาหมาย

ระดับคุณภาพ ยอด

เยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 85.81 91.86 

สูงกวXาเปOาหมาย

ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 
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 จากตารางที่ 2.1  แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวม พบวJา มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมิน

รGอยละ 91.86 สูงกวJาคJาเป¡าหมายท่ีกำหนดไวG 85.81 มีคุณภาพอยูJในระดับยอดเย่ียม ดังน้ี 

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูGเรียน 

 จุดเน*น คือ เปWนเลิศแหJงการเรียนรูG   

 ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

  1.1 กระบวนการพัฒนา   

  ด*านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู*เรียน 
  โรงเร ียนส ุโขท ัยว ิทยาคม ม ุ J งพ ัฒนาผลสัมฤทธ ิ ์ทางว ิชาการของผ ู G เร ียน ประกอบดGวย

กระบวนการพัฒนาและดำเนินการ ดังน้ี 
   สJงเสริมความสามารถในการอJาน การเขียนและสื่อสารภาษาไทย โดยจัดกิจกรรม พัฒนาหGองสมุด

โรงเรียนสJงเสริมกิจกรรมการอJาน มีโครงการสJงเสริมการอJาน คิด วิเคราะหa เขียน โครงการพัฒนานักเรียนสูJ      

ความเปWนเลิศ กิจกรรมการสอนซJอมเสริมนักเรียนอJานไมJคลJองเขียนไมJคลJอง กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุJมสาระ      

การเรียนรูGภาษาไทย ภาษาวิเคราะหaเชื่อมโยง GAT กิจกรรมวันสุนทรภูJเพื่อกระตุGนและปลุกจิตสำนึกถึงความสำคัญ

และคุณคJาของภาษาไทย และรJวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย ใหGบริการหGองปฏิบัติการคอมพิวเตอรa หGองสมุด

โรงเรียน ตลอดจนแหลJงเรียนรูGภายในกลุJมสาระการเรียนรูGทุกกลุJมสาระ 

   สJงเสริมทักษะในการสื ่อสารภาษาอังกฤษและภาษาตJางประเทศ โดยจัดทำโครงการสJงเสริม

นักเรียนสูJความเปWนเลิศ ประกอบดGวย กิจกรรมแขJงขันเพชรยอดมงกุฏ สาขาวิชาภาษาตJางประเทศ กิจกรรม       

การแขJงขันทักษะดGานภาษา กิจกรรมคJายภาษาตJางประเทศ English Camp ประจำป, 2564 กิจกรรมเด็กรูGภาษา 

9/2564 ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ_น กิจกรรมวันคริสตaมาส กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมคJายจิตอาสา

ภาษาจีน กิจกรรมคJาย Japanese Camp ประจำป, 2564 กิจกรรมสอบวัดระดับความรูGฝรั่งเศส Delf กิจกรรมคJาย

พัฒนาภาษาฝรั่งเศสสูJมาตรฐาน CECRL กิจกรรมคJาย Chinese Camp ประจำป, 2564 โครงการสJงเสริมนักเรียน    

สูJความเปWนเลิศ (EP) กิจกรรมแขJงขันทักษะวิชาการโครงการ EP/MEP เขตภาคเหนือ กิจกรรมการแขJงขันทักษะ

ภาษาตJางประเทศ กิจกรรมคJายภาษาอังกฤษนักเรียนหGองเรียนพิเศษ EP (EP Camp) โครงการพัฒนานักเรียน 

(Born To Be SMART) กิจกรรมพัฒนาวิชาเรียนเทคนิคปฏิบัติการ กิจกรรมคJายภาษาและวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ_น 

กิจกรรมคJายวิชาการ Academic Festival กิจกรรมคJาย MP Multilingual Camp กิจกรรมการแขJงขันทักษะ

ภาษาตJางประเทศ กิจกรรมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK  

   สJงเสริมความสามารถในการคิดคำนวณ โดยจัดทำโครงการสJงเสริมและพัฒนานักเรียนหGองเรียน

พิเศษวิทยาศาสตรa-คณิตศาสตรa ม.ตGน กิจกรรมคJายเรียนรูGวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa เทคโนโลยีและสิ่งแวดลGอม      

ม.3 กิจกรรม Self-Learning Online Course กิจกรรมคJายเรียนรู Gว ิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลGอม ม.1 กิจกรรมคJายเรียนรูGวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa เทคโนโลยีและสิ่งแวดลGอม โครงการพัฒนาการเรียนรูG

กลุJมสาระการเรียนรูGคณิตศาสตรa กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการคณิตศาสตรaตามมาตรฐานการเรียนรูG     
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และตัวชี ้ว ัดชั ้นมัธยมศึกษาป,ที ่ 3 โครงการสJงเสริมนักเรียนสู JความเปWนเลิศ กิจกรรมการแขJงขันภาษาจีน              

เพชรยอดมงกุฎ กิจกรรมสอนซJอมเสริมนักเรียน (เด็กอJอน) ม.1-ม.6  

   สJงเสริมความสามารถในการวิเคราะหa คิดอยJางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และความสามารถในการแกGป�ญหา จากโครงการสJงเสริมนักเรียนสูJความเปWนเลิศกลุJมสาระการเรียนGานรูGวิทยาศาสตรa 

ประกอบดGวย กิจกรรมการแขJงขันดGานวิทยาศาสตรaในรายการระดับประเทศ และระดับภูมิภาค กลุJมสาระการเรียนรูG

คณิตศาสตรa จัดทำโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบดGวย กิจกรรมศึกษาคGนควGาดGวยตนเอง และกิจกรรม

นำเสนอผลงาน กิจกรรมสJงเสริมพัฒนาทักษะเฉพาะดGานนักเรียนหGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรaและ

ส่ิงแวดลGอม กิจกรรมสนับสนุนการทำโครงงาน กิจกรรมฟ�สิกสaสัประยุทธa และสนับสนุนการนำเสนอผลงานโครงงาน  

   สJงเสริมความสามารถในการสรGางนวัตกรรม โครงการสJงเสริมนักเรียนสูJความเปWนเลิศดGานหุJนยนตa 

กิจกรรมการเขGารJวมการแขJงขัน WRO กิจกรรมสJงเสริมนักเรียนสูJความเปWนเลิศดGานหุJนยนตa กิจกรรมการแขJงขัน

461ICT โครงการพัฒนานักเรียนดGานคอมพิวเตอรa จากกิจกรรมการศึกษาคGนควGาดGวยตนเองที่มุ JงเนGนใหGผูGเรียน

สรGางสรรคaนวัตกรรมท่ีสนใจตามความถนัด   

   สJงเสริมความสามารถในการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีจุดเชื่อมตJอสัญญาณ 

Wifi ทั่วบริเวณโรงเรียนอำนวยความสะดวกในการสืบคGนขGอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ใหGบริการหGองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรa หGองสมุดโรงเรียน จัดทำโครงการพัฒนานักเรียน กิจกรรมการอบรมเสริมทักษะทางคอมพิวเตอรa 

ผูGเรียนมีความสามารถในการใชGเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัยเพ่ือรับขGอมูลและส่ือสารตJอครูไดGอยJางรวดเร็ว 

   สJงเสริมความรูG ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตJองานอาชีพ โดยจัดทำโครงการพัฒนานักเรียน     

ดGานการงานอาชีพ กิจกรรการอบรมเชิงปฏิบัติการดGานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี 1-6 โครงการ

สJงเสริมนักเรียนสูJความเปWนเลิศดGานการงานอาชีพ กิจกรรมแขJงขันทักษะทางวิชาการกลุJมสาระการเรียนรูGการงาน

อาชีพ 

   โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไดGดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ           

ทางวิชาการอยJางหลากหลาย ไดGแกJ โครงการสJงเสริมการอJาน คิด วิเคราะหa เขียน โครงการสJงเสริมพัฒนาศักยภาพ 

8 กลุJมสาระการฯ โครงการสJงเสริมความเปWนเลิศทางวิชาการ ประกอบดGวยกิจกรรมติวเขGม GAT ตามความถนัด 

วิชาชีพ (PAT) และ 9 วิชาสามัญ และกิจกรรมติว O-NET โครงการสJงเสริมนักเรียนหGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรa 

คณิตศาสตรa เทคโนโลยีและสิ่งแวดลGอม ม.ปลาย สูJความเปWนเลิศ กิจกรรมสJงเสริมความถนัดเฉพาะดGาน เพื่อพรGอม

ตJอการสอน PAT และ สอวน. กิจกรรมสJงเสริมความเปWนเลิศการทำโครงงานฟ�สิกสaสัประยุทธa กิจกรรมสJงเสริมความ

เปWนเลิศดGานการทำโครงงานระดับสูง กิจกรรมสืบคGนสำหรับหGองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรa    

 

  ด*านคุณลักษณะอันพึงประสงค[ของผู*เรียน 

   โรงเร ียนสุโขทัยว ิทยาคม มุ Jงพัฒนาคุณลักษณะที ่พ ึงประสงคaของผู G เร ียน ประกอบดGวย

กระบวนการพัฒนาและดำเนินการ ดังน้ี 

   สJงเสริมคุณลักษณะและคJานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยจัดทำโครงการสJงเสริมพัฒนา

บุคลิกภาพ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคaและคJานิยมที่ดี กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 
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กิจกรรมพัฒนานักเรียนระดับชั้น กิจกรรมงานสJงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

โครงการสJงเสริมกิจกรรมนักเรียนพิเศษ กิจกรรมไหวGครู กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนดีไมJมีอบายมุข) กิจกรรม

สJงเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมสJงเสริมคJานิยม 12 

ประการ กิจกรรมสวดมนตaไหวGพระ โครงการสJงเสริมความเปWนเลิศสำหรับลูกเสือ-เนตรนารี และโครงการวันสำคัญ

และ การแสดงตนเปWนพุทธมามกะ โครงการฝ กนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ และภาคสนาม/อบรม กิจกรรม          

ฝ กนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติและภาคสนาม/อบรม กิจกรรมงานป¡องกันและแกGไขป�ญหายาเสพติด กิจกรรม     

หน่ึงตำรวจหน่ึงโรงเรียน กิจกรรมงาน TO BE NUMBER ONE 

   สJงเสริมความภูมิใจในทGองถิ่นและความเปWนไทย โดยจัดทำโครงการสJงเสริมนักเรียนสูJความเปWนเลิศ 

กิจกรรมสJงเสริมความเปWนเลิศดGานนาฏศิลป£ กิจกรรมสJงเสริมความเปWนเลิศดGานดนตรีไทยและดนตรีสากล กิจกรรม

สJงเสริมดGานสังคมศึกษา 

   สJงเสริมความยอมรับท่ีจะอยูJรJวมกันบนความแตกตJางและหลากหลาย โดยจัดทำโครงการงานระบบ

ดูแลชJวยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบGานนักเรียน กิจกรรมพัฒนางานติดตามนักเรียน ขาด ลา มาสาย โดดเรียน 

กิจกรรมประชุมเครือขJายผูGปกครอง กิจกรรมงานประชุมผูGปกครอง กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชJวยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมประชุมผูGปกครอง โครงการสJงเสริมนักเรียนสูJความเปWนเลิศสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมแขJงขันแขJงขัน

และฝ กซGอมคาราเตGโด กีฬาฟุตซอล และสJงเสริมความเปWนเลิศดGานกีฬาในโครงการหGองเรียนกีฬา กีฬาวอลเลJยaบอล

หญิง กีฬาฟุตบอลชาย ในการเขGารJวมกิจกรรมการแขJงขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 

   สJงเสริมสุขภาวะทางรJางกายและจิตสังคม โดยจัดทำโครงการงานป¡องกันและแกGไขป�ญหายาเสพติด 

กิจกรรมงานป¡องกันและแกGไขป�ญหายาเสพติด กิจกรรมหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียน กิจกรรมงาน TO BE NUMBER 

ONE โครงการพัฒนานักเรียน กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 100 เปอรaเซนตa กิจกรรมฝ กทักษะชJวยชีวิต

ดGวยการทำ CPR ดGวยหุJนจำลองการชJวยชีวิตขั ้นพื้นฐาน สJงเสริมสุขภาพอนามัยของจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ 

รGานอาหารปลอดภัย กิจกรรมลูกพJอขุน สุขภาพดี วิถีไทย กิจกรรมโรงเรียน อย.นGอย กิจกรรมอาสายุวกาชาด 

โครงการพัฒนาการเรียนรูGโครงการหGองเรียนกีฬา กิจกรรมการแขJงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหJงประเทศไทย กิจกรรม

การแขJงขันกีฬายุวชนวอลเลJยaบอล เอสโคลJา รุJนอายุไมJเกิน 16 ป, กิจกรรมการแขJงขันกีฬาวอลเลJยaบอลเยาวชน กฟภ 

(PEA) รุJนอายุไมJเกิน 18 ป, กิจกรรมสJงเสริมการเรียนรูGทางดGานกฎหมาย กิจกรรมการแขJงขันกีฬาวอลเลJยaบอล

ธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน โครงการสJงเสริมนักเรียนสูJความเปWนเลิศ (กีฬาฟุตบอลชาย) กิจกรรมการแขJงขัน

กีฬาโรงเรียนกีฬาแหJงประเทศไทย กิจกรรมการแขJงขันกีฬาฟุตบอลไทยเดนมารaค รุJนอายุไมJเกิน 15 ป, กิจกรรม   

กีฬาวอลเลยaบอลกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน กิจกรรมการแขJงขันกีฬาฟุตบอล king power cup กิจกรรม

การแขJงขันกีฬาเยาวชนแหJงชาติ รุ JนอายุไมJเกิน 17 ป, การแขJงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหJงชาติ กิจกรรม          

การแขJงขันกีฬาฟุตบอลไพรมิเตอรa คัพ กิจกรรมชGาง จูเนียรa คัพ รุJนอายุไมJเกิน 13 ป, 
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 1.2 ผลการดำเนินงาน  

  จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู9เรียน ด9านผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการของผู 9เรียน และคุณลักษณะ         

อันพึงประสงคQของผู9เรียน ปRการศึกษา 2564 มีผลการดำเนินการ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2.2  แสดงคJารGอยละของเป¡าหมายและผลกรประเมินมาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 

        และ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคaของผูGเรียน ป,การศึกษา 2564 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค7ารEอยละ สรุปผล 

การประเมิน เปpาหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูKเรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูKเรียน 

     1)  มีความสามารถในการอaาน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป   

71.00 73.94 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          1.1 ผู5เรียนมีทักษะในการอaาน เขียน และสื่อสาร ภาษาไทยตามเกณฑL 

ที่สถานศึกษา กำหนดในแตaละระดับชั้น ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป   

71.00 84.00 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          1.2 ผู5เรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑLที่สถานศึกษา 

กำหนดในแตaละระดับชั้น ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป     

71.00 72.00 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          1.3 ผู5เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ ตามเกณฑLที่สถานศึกษากำหนด 

ในแตaละระดับชั้น ระดับ ดีเลิศ  ขึ้นไป     

71.00 75.30 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะหL คิดอยaางมีวิจารณญาณ  อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก5ปoญหา ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป     

76.00 78.83 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

     3)  มีความสามารถในการสร5างนวัตกรรม ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป     76.00 91.38 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

     4)  มีความสามารถในการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  86.00 91.40 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          4.1 มีความสามารถใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

ในการค5นคว5าหาข5อมูล ระดับ ยอดเยี่ยม  

86.00 91.39 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          4.2 มีความสามารถในการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอยaางสร5างสรรคL ระดับ ยอดเยี่ยม   

86.00 91.40 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 61.00 75.60 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุaมสาระการเรียนรู5ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 61.00 82.75 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุaมสาระการเรียนรู5คณิตศาสตรL ระดับ 3 

ขึ้นไป 

61.00 68.04 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุaมสาระการเรียนรู5วิทยาศาสตรL 

และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

61.00 75.28 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุaมสาระการเรียนรู5สังคมศึกษา ระดับ 3 

ขึ้นไป 

61.00 61.26 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุaมสาระการเรียนรู5ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 61.00 82.20 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุaมสาระการเรียนรู5สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 

3 ขึ้นไป 

61.00 95.11 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          5.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุaมสาระการเรียนรู5การงานอาชีพ ระดับ 3 

ขึ้นไป 

61.00 71.51 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          5.8 นักเรียนมีผลการเรียนกลุaมสาระการเรียนรู5ภาษาตaางประเทศ ระดับ 

3 ขึ้นไป 

61.00 68.65 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค7ารEอยละ สรุปผล 

การประเมิน เปpาหมาย ผลการประเมิน 

     6)  มีความรู5  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตaองานอาชีพ 81.00 83.59 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          6.1 นักเรียนมีความรู5 ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี ตaองานอาชีพ ระดับ 

ยอดเยี่ยม    

81.00 84.47 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปwที่ 3 และ 6 

มีความพร5อมที่จะศึกษาตaอในระดับที่สูงขึ้น  

ตามเกณฑLที่สถานศึกษากำหนด ระดับ ยอดเยี่ยม  

81.00 84.46 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

สรุปภาพรวม มาตรฐานที่ 1.1 ดKานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูKเรียน 

74.00 82.23 สูงกวaาคaาเปyาหมาย  

ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคHของผูKเรียน 

     1)  มีคุณลักษณะและคaานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ระดับ ยอดเยี่ยม 81.00 93.09 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          1.1 นักเรียนผaานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคL ระดับ ยอดเยี่ยม 81.00 91.90 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          1.2 นักเรียนมีวินัย ระดับ ยอดเยี่ยม 81.00 94.27 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

     2)  มีความภูมิใจในท5องถิ่นและความเป{นไทย ระดับ ยอดเยี่ยม 81.00 97.42 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          2.1 นักเรียนมีความภูมิใจในท5องถิ่น ระดับ ยอดเยี่ยม 81.00 99.21 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          2.2 นักเรียนเห็นคุณคaาของความเป{นไทย ระดับ ยอดเยี่ยม 81.00 96.50 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          2.3 

นักเรียนมีสaวนรaวมในการอนุรักษLวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปoญญาไทย ระดับ 

ยอดเยี่ยม 

81.00 96.55 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

     3)  ยอมรับที่จะอยูaรaวมกันบนความแตกตaางและหลากหลาย ระดับ ยอดเยี่ยม 91.00 94.53 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          3.1 ยอมรับและอยูaรaวมกันบนความแตกตaางด5านเพศ วัย ระดับ ยอดเยี่ยม 91.00 99.19 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          3.2 ยอมรับและอยูaรaวมกันบนความแตกตaางเชื้อชาติ ศาสนา ระดับ 

ยอดเยี่ยม  

91.00 92.18 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

          3.3 ยอมรับและอยูaรaวมกันบนความแตกตaางด5านภาษา วัฒนธรรม 

ประเพณี  

ระดับ ยอดเยี่ยม 

91.00 92.22 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

     4)  สุขภาวะทางรaางกายและจิตสังคม ระดับ ยอดเยี่ยม 96.00 98.84 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

สรุปภาพรวม มาตรฐานที่ 1.2 ดKานคุณลักษณะที่พึงประสงคHของผูKเรียน 87.25 95.97 

สูงกวaาคaาเปyาหมาย  

ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูKเรียน 80.63 89.21 

สูงกวaาคaาเปyาหมาย  

ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 

 

 จากตารางที่ 2.2  แสดงคJารGอยละของเป¡าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูGเรียน ประเด็น

พิจารณาท่ี 1.1 คุณภาพผูGเรียน และ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคaของผูGเรียน ป,การศึกษา 2564 พบวJา ผลการสรุป

ภาพรวม มาตรฐานที่ 1.1 ดGานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูGเรียน คิดเปWนรGอยละ 82.46 จากคJาเป¡าหมาย 74.00    

สรุปภาพรวม มาตรฐานที่ 1.2 ดGานคุณลักษณะที่พึงประสงคaของผูGเรียน คิดเปWนรGอยละ 95.97 จากคJาเป¡าหมาย 
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87.25 และสามารถสร ุปได Gว Jาผลการประเม ินมาตรฐานที ่  1 ค ุณภาพของผู G เร ียน ค ิดเป Wนร Gอยละ 89.21                  

จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 80.63 ผลการประเมินดGานคุณภาพผูGเรียนและดGานคุณลักษณะที่พึงประสงคaของผูGเรียน      

สูงกวJาเป¡าหมายทุกประเด็น ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

 ด*านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู*เรียน มีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

  การประเมินดGานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูGเรียน ในภาพรวม คิดเปWนรGอยละ 82.46 จากคJา

เป¡าหมายรGอยละ 74.00 สูงกวJาคJาเป¡าหมาย ประเด็นพิจารณาผู GเรียนมีความสามารถในการอJาน การเขียน           

การสื่อสารและการคำนวณ ในภาพรวม ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป คิดเปWนรGอยละ 73.94 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 71.00   

สูงกวJาคJาเป¡าหมาย ผลการประเมินความสามารถในการวิเคราะหa คิดอยJางมีวิจารญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกGป�ญหา ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป คิดเปWนรGอยละ 78.83 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 76.00 สูงกวJาคJาเป¡าหมาย ผลการ

ประเมินความสามารถในการสรGางนวัตกรรม ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป คิดเปWนรGอยละ 91.38 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 

76.00 สูงกวJาคJาเป¡าหมาย ผลการประเมินความสามารถในการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม 

คิดเปWนรGอยละ 91.40 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 86.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในแตJละ

กลุJมสาระการเรียนรูG ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเปWนรGอยละ 75.60 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 81.00 และ การประเมิน

ความรูG ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตJออาชีพในภาพรวม คิดเปWนรGอยละ 83.59 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 81.00     

เม่ือพิจารณาในภาพรวม สูงกวJาคJาเป¡าหมายทุกประเด็น  

 แสดงผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา มาตรฐานท่ี 1.1 ดGานผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการของผู Gเรียน            

ป,การศึกษา 2564               

 1) ประเด็นพิจารณา : ผูGเรียนมีทักษะในการอJาน เขียน และสื่อสาร ภาษาไทยตามเกณฑaที่สถานศึกษา 

กำหนดในแตJละระดับช้ัน ระดับ ดีเลิศ ข้ึนไป  

 

 
 

 รGอยละของจำนวนผูGเรียนท่ีมีทักษะในการอJาน เขียน และสื่อสาร ภาษาไทยตามเกณฑaที ่สถานศึกษา 

กำหนดในแตJละระดับช้ัน ระดับ ดีเลิศ ข้ึนไป จำแนกตามระดับคุณภาพ  

0.00

50.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

88.33 88.33

60.00

85.00 92.31 90.00
65.08 78.25 84.68

69.07 68.45 66.48
70.96 73.96

60.00
82.78

83.29
80.83

แสดงขQอมูลรQอยละผลการประเมินผูQเรียนดQานความสามารถในการอWาน  

การเขียน  การส่ือสารและการคิดคำนวณ ปHการศึกษา 2564 

ความสามารถในการอ_าน เขียน ส่ือสาร ภาษาไทย ดีเลิศ ข้ึนไป   

ผูCเรียนมีทักษะในการส่ือสาร ดีเลิศ ข้ึนไป     

ผูCเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ ดีเลิศ ข้ึนไป   



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ป<การศึกษา 2564 

 

 - 47 -  

 2) ประเด็นพิจารณา : มีความสามารถในการวิเคราะหa คิดอยJางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นและแกGป�ญหา ระดับ ดีเลิศ ข้ึนไป 

 

 
  

รGอยละของจำนวนผูGเรียนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหa คิดอยJางมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี ่ยน 

ความคิดเห็นและแกGป�ญหา ระดับ ดีเลิศ ข้ึนไปช้ันมัธยมศึกษาป,ท่ี 1- 6 ป,การศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ  

  

 3) ประเด็นพิจารณา : มีความสามารถในการสรGางนวัตกรรม ระดับ ดีเลิศ ข้ึนไป 

 

 
 

 รGอยละของจำนวนผูGเรียนที่มีความสามารถในการใชGเทคโนโลยี ระดับดีเลิศขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 1- 6    

ป,การศึกษา 2564  

 

 

 

70.00

75.00

80.00

85.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

78.00
79.00

76.00
77.00

80.00

83.00

แสดงข&อมูลผลการประเมินผู&เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห; คิดอย=างมี

วิจารณญาณ ฯ ระดับ ดีเลิศ ข้ึนไป ปHการศึกษา 2564   

มีความสามารถในการวิเคราะหS คิดอย_างมีวิจารณญาณ ฯ ระดับ ดีเลิศ ข้ึนไป     

0

50

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

93.04 97.59

61.71

98.47 99.17 98.27

แสดงข&อมูลผลการประเมินผู&เรียน มีความสามารถในการสร&าง

นวัตกรรม ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป ปBการศึกษา 2564    

มีความสามารถในการสร5างนวัตกรรม ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป     
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 4) ประเด็นพิจารณา : มีความสามารถในการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับ ยอดเย่ียม 

 

 
 

 รGอยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับยอดเยี่ยม 

ช้ันมัธยมศึกษาป,ท่ี 1- 6 ป,การศึกษา 2564  

 

 5) ประเด็นพิจารณา : มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รายกลุJมสาระการเรียนรูG 8  

กลุJมสาระฯ ระดับ 3 ข้ึนไป 

 
 รGอยละของมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รายกลุJมสาระการเรียนรูG 8 กลุJมสาระฯ 

ระดับ 3 ข้ึนไป ประจำป,การศึกษา 2564 จำแนกตามกลุJมสาระการเรียนรูG 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

93.18 97.59

61.71

98.39 99.17 98.3293.21 97.59

61.71

98.18 99.17 98.55

แสดงข&อมูลการประเมินผู&เรียนท่ีมีความสามารถในการใช&เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ปBการศึกษา 2564 

มีความสามารถใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ ค5นคว5าข5อมูล ระดับ ยอดเยี่ยม  

มีความสามารถในการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองระดับ ยอดเยี่ยม   
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรT วิทยาศาสตรT สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ 

ม.1 78.38 41.28 57.35 67.27 74.84 91.60 76.01 66.22

ม.2 76.54 54.77 61.60 69.94 73.79 91.58 74.29 45.61

ม.3 80.79 63.49 65.87 73.79 78.06 97.46 81.81 73.03

ม.4 84.82 65.56 74.34 64.95 77.89 96.97 91.14 74.79

ม.5 85.18 74.25 85.68 67.10 68.80 95.92 88.95 80.09

ม.6 90.77 68.19 67.07 65.19 78.30 97.14 80.99 89.32

ชื่อ
แก

น 

แสดงขKอมูลผูKเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รายกลุ+มสาระฯ ระดับ 3 ขึ้นไป 
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 6) ประเด็นพิจารณา : มีความรูG  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตJองานอาชีพ ระดับ ยอดเย่ียม 
 

 
 

 รGอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความรูG  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตJองานอาชีพ ระดับ ยอดเย่ียม 

 ช้ันมัธยมศึกษาป,ท่ี 1- 6 ป,การศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 ด*านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค[ผู*เรียน มีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

  ผูGเรียนมีผลการประเมินดGานคุณลักษณะที่พึงประสงคaของผูGเรียนในภาพรวมคิดเปWนรGอยละ 95.97 

จากคJาเป¡าหมาย 80.63 จากหลักฐานเชิงประจักษa ไดGแกJ ผลการประเมินคุณลักษณะและคJานิยมที ่ดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนดในภาพรวม ระดับ ยอดเยี่ยม คิดเปWนคJารGอยละ 93.09 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 81.00 มีผล    

การประเมินความภูมิใจในทGองถิ่นและความเปWนไทยในภาพรวม ระดับ ยอดเยี่ยม คิดเปWนรGอยละ 97.42 จากคJา

เป¡าหมาย 81.00 มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยูJรJวมกันบนความแตกตJางและหลากหลายในภาพรวม ระดับ 

ยอดเยี่ยม คิดเปWนรGอยละ 94.53 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 91.00 และมีผลการประเมินสุขภาวะทางรJางกายและ     

จิตสังคม ระดับ ยอดเย่ียม คิดเปWนรGอยละ 98.84 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 96.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

78.14 82.31
65.71

96.56
84.70 88.77

แสดงข&อมูลผลการประเมินนักเรียนมีความรู& ทักษะพื้นฐานและ

เจตคติท่ีดี ตCองานอาชีพ ระดับ ยอดเยี่ยม ปFการศึกษา 2564   

นักเรียนมีความรูY ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี ตZองานอาชีพ ระดับ ยอดเย่ียม    
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แสดงผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา มาตรฐานท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคaของผูGเรียน ป,การศึกษา 2564               

 1) ประเด็นพิจารณา : มีคุณลักษณะและคJานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับ ยอดเย่ียม 

 
 

 รGอยละของจำนวนผูGเรียนท่ีมีคุณลักษณะและคJานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับ ยอดเย่ียม 
ช้ันมัธยมศึกษาป,ท่ี 1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 2) ประเด็นพิจารณา : มีความภูมิใจในทGองถ่ินและความเปWนไทย ระดับ ยอดเย่ียม 
 

 
 

  รGอยละของจำนวนผูGเรียนท่ีมีความภูมิใจในทGองถ่ินและความเปWนไทย ระดับ ยอดเย่ียม ช้ันมัธยมศึกษา 

ป,ท่ี 1- 6 ป,การศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

100
78.68

99.5 95.99 97.81
79.43

0
21.1

0.5 2.83 1.97 20.570 0.22 0 1.18 0.22 00 0 0 0 0 0

ม. 1  ม. 2  ม. 3  ม. 4  ม. 5  ม. 6  

กราฟแสดงขWอมูลรWอยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค0 10 ประการ 

จำแนกตามระดับชั้น ปhการศึกษา 2564

ดีเยี่ยม ดี ผaาน ไมaผaาน 

60

80

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

98.71 99.08 100 98.93 99.32
99.24

97.39 98.49

86.29

98.89 98.99 98.94
97.79 98.49

86.29

98.85
98.96 98.94

แสดงข&อมูลผลการประเมินการมีความภาคภูมิใจในท&องถ่ินและความเปOนไทย 

ปBการศึกษา 2564 

นักเรียนมีความภูมิใจในท5องถ่ิน ระดับ ยอดเยี่ยม 

นักเรียนเห็นคุณคaาของความเป{นไทย ระดับ ยอดเยี่ยม 

นักเรียนมีสaวนรaวมในการอนุรักษLวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปoญญาไทย ระดับ ยอดเยี่ยม 
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 3) ประเด็นพิจารณา : ยอมรับท่ีจะอยูJรJวมกันบนความแตกตJางและหลากหลาย ระดับ ยอดเย่ียม 

 

 
  

 รGอยละของจำนวนผูGเรียนท่ียอมรับท่ีจะอยูJรJวมกันบนความแตกตJางและหลากหลาย ระดับ ยอดเย่ียม 

ช้ันมัธยมศึกษาป,ท่ี 1- 6 ป,การศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 4) ประเด็นพิจารณา : สุขภาวะทางรJางกายและจิตสังคม ระดับ ยอดเย่ียม 

 

 
 

 รGอยละของจำนวนนักเรียนที่มีสุขภาวะทางรJางกายและจิตสังคม ระดับ ยอดเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 1- 6 

ป,การศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
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61.71

98.6 98.92 98.85
97.41 97.94

61.71

98.6 98.96 98.71

แสดงขKอมูลการประเมินการยอมรับที่จะอยู+ร+วมกันบนความแตกต+างหลายระดับ 

ปNการศึกษา 2564 

ยอมรับและอยูYรYวมกันบนความแตกตYางด9านเพศ วัย ระดับ ยอดเย่ียม 

ยอมรับและอยูYรYวมกันบนความแตกตYางเช้ือชาติ ศาสนา ระดับ ยอดเย่ียม  

ยอมรับและอยูYรYวมกันบนความแตกตYางด9านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี  

ระดับ ยอดเย่ียม 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

98.45

98.83 98.86 98.85

99.21

98.83

แสดงผลการประเมินสุขภาวะทางรQางกายและจิตสังคม 

ปBการศึกษา 2564 

สุขภาวะทางรaางกายและจิตสังคม ระดับ ยอดเยี่ยม 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ป<การศึกษา 2564 

 

 - 52 -  

7. รางวัล/ผลงานนักเรียนที ่เกิดจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการของผู Gเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม               

ป,การศึกษา 2564 

 

 

  

 

ที่ รายการ ชื่อ – สกุล รางวัล หน7วยงานที่

มอบหมาย 

1. การแข+งขันซูโดกุ การแข+งขัน

คณิตศาสตร@วิชาการ ครั้งที่ 6  

ชิงถKวยพระราชทานสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจKา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

เด็กชายกิตตินันท@  ทีภูเวียง 

นางสาวรัตตินันทร@  ปานทุ+ง 

 

 

เหรียญเงิน  

เหรียญเงิน 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค@ 

2. การแข+งขัน A - Math ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตKนการแข+งขัน

คณิตศาสตร@วิชาการ ครั้งที่ 6  

ชิงถKวยพระราชทานสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจKา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

นายชญานิน  จอยวงศ@ 

 

เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค@ 

3. การแข+งขันโครงงานคณิตศาสตร@ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การแข+งขันคณิตศาสตร@วิชาการ 

ครั้งที่ 6 ชิงถKวยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจKา     

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

นายศิวกร  ทับทอง 

นางสาวกมลวรรณ  ทัฬหสิริพงษ@ 

นางสาวณัฐธยาน@  แกKวบังเกิด 

 

 

เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค@ 

4. ASMO (Asian Science and 

Mathematics Olympaid) 

นายกตัณณ@  พรหมมี 

 

เหรียญเงิน บริษัทแอสโมเอ็ด

ดูเคชั่นจำกัด 

5. ASMO THAI ONLINE 2021 เด็กชายคุณัชญ@  กิจสนาโยธิน ชมเชย บริษัทแอสโมเอ็ด

ดูเคชั่นจำกัด 

6. IMC (International Math Challenge) นายกตัณณ@  พรหมมี เหรียญทองแดง  

7. การสอบออนไลน@ โครงการท็อป

เทสท@ เซ็นต@เตอร@ 

นายกตัณณ@  พรหมมี 

เด็กชายคุณัชญ@  กิจสนาโยธิน 

เด็กชายปณิธิ  จินดาศักดิ์ 

เหรียญเชิดชูเกียรติ         

ดKวยคะแนน 80% 

ขึ้นไป 

บริษัทท็อปเทสท@ 

เซ็นต@เตอร@ 

รางวัลผลงานความภาคภูมิใจด*านนักเรียน เข*าร<วมการแข<งขันทักษะวิชาการ 

กลุ<มสาระการเรียนรู*คณิตศาสตร[ปlการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับ จังหวัด  ภาค  และประเทศ 
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ที่ รายการ ชื่อ – สกุล รางวัล หน7วยงานที่

มอบหมาย 

8. การแข+งขันคณิตศาสตร@โอลิมป2ก

ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

นายพันวุธ  ผูกอKน 

 

เหรียญทองแดง ศูนย@ สอวน. 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

 

9. 1.Professional Thailand Math 

Hunt Number Theory 

2. Professional Thailand Math 

Hunt Algebra 

3. Professional Thailand Math 

Hunt Geometry 

4. Professional Thailand Math 

Hunt Number Theory 

5. Professional Thailand Math 

Hunt Combinatorics 

นายกตัณณ@  พรหมมี 

 

เด็กชายคุณัชญ@  กิจสนาโยธิน 

 

เด็กชายคุณัชญ@  กิจสนาโยธิน 

 

เด็กชายคุณัชญ@  กิจสนาโยธิน 

 

เด็กชายคุณัชญ@  กิจสนาโยธิน 

 

เหรียญเงิน 

 

เหรียญทองแดง 

 

 

เหรียญทองแดง 

 

เหรียญทองแดง 

 

เหรียญทองแดง 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค@ 

 

 

 

 

 

   

 
รายการ ชื่อ – สกุล รางวัล หน7วยงานที่มอบ 

การประกวดวาดภาพระบายสี “วิถีชีวิตใน

ชุมชนกับสถานการณ@การแพร+ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 

นายธีรเดช แปลกจริง 

นายณัฏฐากร ศิริโภคา 

นายรักษ@พงษ@ คำนึง 

เด็กหญิงปภาดา พันโชติ 

นายภัทรกร เขียวเงิน 

เด็กชายณัฐพงษ@ อยู+ป�อม 

ชนะเลิศ 

ชนะเลิศ 

ชมเชย อันดับ 2 

ชมเชย อันดับ 3 

ชมเชย อันดับ 3 

ชมเชย อันดับ 5 

สพม.สุโขทัย 

 

 

 

 

 

รางวัลผลงานความภาคภูมิใจด*านนักเรียน เข*าร<วมการแข<งขันทักษะวิชาการ 

กลุ<มสาระเรียนรู*ศิลปะ  ปlการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับ จังหวัด  ภาค  และประเทศ 
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ที่ รางวัล ชื่อ – สกุล รางวัล หน7วยงานที่มอบ 

1. โครงการทดสอบความรูKวิชา

วิทยาศาสตร@ บริษัท เสริมป�ญญา

จำกัด 

เด็กหญิงอนุธิดา  นิยมกุล คะแนนยอดเยี่ยม 

อันดับที่ 1 ของ

จังหวัดสุโขทัย         

บริษัท เสริมป�ญญา 

จำกัด 

2. โครงการการสอบแข+งขัน  

วัดอัจฉริยภาพ ทางวิชาการ  

วิชาวิทยาศาสตร@   

เด็กหญิงณัฐวศา  บูรณศรี 

เด็กหญิงปราณปรียา พุฒลา 

เด็กชายสิทธิโชค  เพ็งมา 

คะแนนยอดเยี่ยม  

ลำดับที่ 1 ของ

จังหวัดสุโขทัย 

บริษัท เซ็นเตอร@วัน 

เอ็ดดูเคชั่น 

3. การประกวดตามจินตนาการทาง

วิทยาศาสตร@ (ระดับ ม.4-6) สัปดาห@

วิทยาศาสตร@แห+งชาต ิ

นายพศวัต ใจยอด 

นายนภัทร ศรีม+วง 

ชมเชย มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พิบูลสงคราม 

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร@ 

สาขาวิทยาศาสตร@ชีวภาพ                  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตKน                  

งานสัปดาห@วิทยาศาสตร@แห+งชาติ 

ภาคเหนือตอนล+าง 

เด็กหญิงสุภาวิดา  ผลเรไร

เด็กหญิงณัฐพร  น+วมทอง

เด็กหญิงศรัณย@พร  บุญม ี

เหรียญทอง สมาคมวิทยาศาสตร@

แห+งประเทศไทยใน

พระราชูปถัมภ@                         

ศูนย@ภาคเหนือ

ตอนล+าง มหาวิทยาลัย

นเรศวร 5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร@ 

สาขาวิทยาศาสตร@ประยุกต@                  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตKน                          

งานสัปดาห@วิทยาศาสตร@แห+งชาติ 

ภาคเหนือตอนล+าง 

เด็กชายปองคุณ  สุหงษา

เด็กชายคุณัชญ@  กิจสนาโยธิน                           

เด็กชายไกรวิชญ@  แกKวเกด 

เหรียญทองแดง 

6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร@                          

สาขาวิทยาศาสตร@กายภาพ                

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                

งานสัปดาห@วิทยาศาสตร@แห+งชาติ 

ภาคเหนือตอนล+าง 

นางสาวกฤตติกา  ใจทิม

นางสาววริศรา  จันทรา  นาย

เจนสรร  เพชรทูล 

ชมเชย 

7. การแข+งขันการประกวดคลิปวีดีโอ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

งานสัปดาห@วิทยาศาสตร@แห+งชาติ 

ส+วนภูมิภาค ประจำปN 2564 

นายพศวัต  ใจยอด              

นายสุรพัศ  มะลิซKอน 

 

รองชนะเลิศอันดับ 

2 ระดับเหรียญเงิน 

คณะวิทยาศาสตร@และ

เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร 

8. กิจกรรมแฟนพันธุ@แทKฟ2สิกส@   

งานสัปดาห@วิทยาศาสตร@แห+งชาติ 

ศูนย@มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 32 

ประจำปN 2564 

นายกตัณณ@  พรหมมี          

นายณัฐภัทร นำทรัพย@รุ+งโรจน@

นางสาวเกวลิน  ศิริโภคา 

ชมเชย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รางวัลผลงานความภาคภูมิใจด*านนักเรียน เข*าร<วมการแข<งขันทักษะวิชาการ 
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9. การแข+งขันการพูดทางวิทยาศาสตร@ 

ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห@

วิทยาศาสตร@แห+งชาติ ส+วนภูมิภาค 

ประจำปN 2564 

นางสาวสิรัชชา กิจเกษมพงศ@ เหรียญทอง คณะวิทยาศาสตร@และ

เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร 

10. กิจกรรมการนำเสนอโจทย0ฟzสิกส0

สัประยุทธ0 ประจำปh 2564  

โครงการหWองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร0 

คณิตศาสตร0 เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดลWอม เครือขDายภาคเหนือ

ตอนลDาง 

นายธีรภัทร  ตามาตา 

นายกฤตภาส ธงไชย 

นายณพรรษ  บุญส+ง 

นางสาวพรหมพร พรมเพ็ชร                         

นางสาวพรรณทวรรณ โกศิริ 

ชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย@แม+ข+ายโครงการ

หKองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร@ 

คณิตศาสตร@ 

เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลKอม ภาคเหนือ

ตอนล+าง 
11. กิจกรรมการแขDงขันโครงงานระดับ

เครือขDายของโรงเรียนโครงการ

หWองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร0 

คณิตศาสตร0 เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลWอม 

นายเจนสรร  เพชรทูล 

นางสาววริศรา  จันทรา 

นางสาวกฤตติกา  ใจทิม 

เหรียญเงิน  

สาขาเคม ี

12. กิจกรรมการแขDงขันโครงงานระดับ

เครือขDายของโรงเรียนโครงการ

หWองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร0 

คณิตศาสตร0 เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลWอม 

นายธนสิน  แกKวเกตุ 

นางสาวสุพิชร@ญา พรมเพ็ชร 

นางสาวสุรวิวรรณ  ดีทุ+ง 

 

เหรียญเงิน  

สาขาชีววิทยา 

13. กิจกรรมการแข+งขันโครงงานระดับ

เครือข+ายของโรงเรียนโครงการ

หKองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร@ 

คณิตศาสตร@ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลKอม 

นางสาวพิมพ@นารา ศรีประทักษ@ 

นางสาวณิชาภัทร  แกKวหินนาย

รชตะ  ป��นทิม 

 

เหรียญทองแดง 

สาขาฟ2สิกส@ 

14. โครงการทดสอบความรูKวิชา

วิทยาศาสตร@ บริษัท เสริมป�ญญา 

จำกัด 

 

เด็กหญิงณัฐวศา  บูรณศรี 

 

คะแนนยอดเยี่ยม  

อันดับที่ 1 ของ

ภาคเหนือ ประจำปN 

2564 

บริษัท เสริมป�ญญา 

จำกัด 

15. โครงการการสอบแข+งขันวัด

อัจฉริยภาพ ทางวิชาการ  

วิชาวิทยาศาสตร@ บริษัท เซ็นเตอร@

วัน เอ็ดดูเคชั่น 

เด็กหญิงอนุธิดา  นิยมกุล คะแนนสูงสุด  

อันดับที่ 1 ของ

ภาคเหนือ ประจำปN 

2564 

บริษัท เซ็นเตอร@วัน 

เอ็ดดูเคชั่น 

16. ค+ายอบรม Global learning and 

Observations to Benefit 

Environment ในหัวขKอ 

Biosphere, Budburst, Biometry, 

Atmosphere and Aerosols 

เด็กชายธีร@  เดชะปรากรม   

เด็กชายธนวัต  พุ+มเกต ุ

 

ผ+าน Mae Fah Luang 

University, Chaiang 

Rai, Thailand 
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1. รุ+น High School Level   

แข+งขัน Robot Gathering 

Online Streaming 

Edition  Thailand 2021 

นายธนาธิป  สังข@ทอง 

นายไชยวิทย@  มั่นเหมาะ 

นายณัฐพล  ฟองเพ็ชร 

เด็กชายธีรวิทย@  แกKวศรี 

เด็กชายกัมลาศ  อKนบางเขน 

รองชนะเลิศอันดับ 3 

รองชนะเลิศอันดับ 3 

Best-Coding Team 

Best-Coding Team 

Best-Coding Team 

-ชมรมครูหุ+นยนต@ไทย   

-บริษัทเอ็ม รีพับบลิค  

 อีเวKนท@ จำกัด  

-สมาคมหุ+นยนต@แห+ง

สาธารณรัฐเกาหลีใตK 

International Robot 

Committee 

 

 

2. รุ+น Junior High School 

Level  แข+งขัน Robot 

Gathering Online 

Streaming Edition  

Thailand 2021 

นายกฤตย@มงคล  อัมพรภาค Best-Coding Team 

3. โครงงานหุ+นยนต@ประเภท

มอเตอร@เดี่ยว ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายการ Samila Thailand 

International Robotic 

Games 2021   

นายไชยวิทย@  มั่นเหมาะ 

นายกฤตย@มงคล  อัมพรภาค 

เด็กชายธนธัช    เขียวแกKว 

เด็กชายวริศ    พรมพิราม 

ขนะเลิศ 

ขนะเลิศ 

รางวัล Technical Award 

รางวัล Technical Award 

ชมรมครูหุ+นยนต@ไทย 

4. การแข+งขันหุ+นยนต@ไตรกีฬา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตKน 

รายการ Samila Thailand 

International Robotic 

Games 2021   

เด็กชายธีรวิทย@  แกKวศรี 

เด็กชายกัมลาศ  อKนบางเขน 

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

5. การแข+งขันหุ+นยนต@ไตรกีฬา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายการ Samila Thailand 

International Robotic 

Games 2021   

นายไชยวิทย@  มั่นเหมาะ 

นายกฤตย@มงคล  อัมพรภาค 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

6. การแข+งขัน Extreme 

Robot Gathering 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย รายการ Samila  

Thailand International 

Robotic Games 2021   

นายธนาธิป  สังข@ทอง 

นายณัฐพล  ฟองเพ็ชร 

รางวัล Technical Award 

รางวัลผลงานความภาคภูมิใจด*านนักเรียน เข*าร<วมการแข<งขันทักษะวิชาการ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ป<การศึกษา 2564 

 

 - 57 -  

ที่ รายการ ชื่อ – สกุล รางวัล หน7วยงานที่มอบ 

7. การแข+งขัน Town Watch 

(Vision)  รายการ Samila  

Thailand International 

Robotic Games 2021   

เด็กชายกัมลาศ  อKนบางเขน 

เด็กชายธีรวิทย@  แกKวศรี 

เด็กชายณัฏฐ@ณธีช@    ทองบุญ 

เด็กชายนันทพงศ@    ศรีตะวัน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

รองชนะเลิศอันดับ 3 

รองชนะเลิศอันดับ 3 

8. การแข+งขันหุ+นยนต@ LEGO 

Sumo 1000g Auto 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย รายการ Samila  

Thailand International 

Robotic Games 2021   

นายธนาธิป  สังข@ทอง รองชนะเลิศอันดับ 3 

 

 

 

 

 

ที่ รายการ รางวัลที่ไดEรับ 

1. การแข+งขันกีฬาแห+งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส@” รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนแข+งขันต+อรอบ

ประเทศที่จังหวัดศรีษะเกษ 

2. การแข+งขันวอลเล+ย@บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทย  

ครั้งที่ 17 (ปNที่ 37) ประจำปN 2564 ชิงถKวยพระราชทานสมเด็จพระ

กนิษฐาธริาชเจKา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยมบรมราชกุมารี  

รอบคัดเลือกภาคเหนือ 

รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนไปแข+งขันต+อรอบ

ประเทศที่จังหวัดเชียงราย 

-นางสาวศุจินทรา  อ+อมฤทธิ์  

ไดKรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยม 

-นางสางนิภาพร  แจ+มทุ+ง  

ไดKรับรางวัล ผูKฝ¥กสอนยอดเยี่ยม 

3. การแข+งขันวอลเล+ย@บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทย  

ครั้งที่ 17 (ปNที่ 37) ประจำปN 2564 ชิงถKวยพระราชทานสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจKา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยมบรมราชกุมารี  

รอบชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทย 

ไดKรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 

-นางสาวศุจินทรา  อ+อมฤทธิ์  

ไดKรางวัล ตบตรงขKามหัวเสายอดเยี่ยม 

 

4. การแข+งขันกีฬาวอลเลย@บอล ซีเล็ค เยาวชน ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห+ง

ประเทศไทย ประจำปN 2565 ชิงถKวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจKา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 

 

 

 

 

รางวัลผลงานความภาคภูมิใจด*านนักเรียน เข*าร<วมการแข<งขันทักษะวิชาการ 
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 1.3 จุดเด<น       

  จุดเดJนในดGานคุณภาพผูGเรียน คือ ผูGเรียนไดGรับการสJงเสริมใหGเปWนเลิศแหJงการเรียนรูG มีความรูG

ความสามารถดGานวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ เทคโนโลยี ทักษะอาชีพ และมีทักษะชีวิต จากการดำเนินโครงการ

พัฒนาผูGเรียนตามระดับความสามารถทุกกลุJมสาระการเรียนรูG ไดGแกJ โครงการท่ีพัฒนาผูGเรียนสูJความเปWนเลิศ สJงผลใหG

นักเรียนไดGรับรางวัลจากการเขGารJวมการแขJงขันดGานวิชาการในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูGเรียน สJงผลใหGผู Gเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง        

การเรียนทุกระดับโดยภาพรวมอยูJระดับ ยอดเยี ่ยม โครงการพัฒนาเด็กอJอน สJงผลใหGผู GเรียนไดGรับการพัฒนา        

ดGานวิชาการเพิ่มขึ ้นจึงทำใหGมีผลสัมฤทธิ์ผJานเกณฑaป�ญหาการติด 0 ลดลง ผู GเรียนจึงสามารถพัฒนาตนเองไดG       

อยJางเต็มศักยภาพ สJงผลใหGมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังน้ี    

  1. ผูGเรียนมีความสามารถในการอJาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ในระดับ ดีเลิศ      

สูงกวJาคJาเป¡าหมายท่ีกำหนด    

  2. ผูGเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหa คิดอยJางมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกGป�ญหา ระดับ ดีเลิศ  สูงกวJาคJาเป¡าหมายท่ีกำหนด   

  3. ผูGเรียนมีความสามารถในการสรGางนวัตกรรม ระดับ ดีเลิศ สูงกวJาคJาเป¡าหมายท่ีกำหนด          

  4. ผู GเรียนมีความสามารถในการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกวJาคJาเป¡าหมาย         

ท่ีกำหนด   

  5. ผูGเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกวJาคJาเป¡าหมายท่ีกำหนด   

  6. ผูGเรียนมีความรูG ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตJองานอาชีพ สูงกวJาคJาเป¡าหมายท่ีกำหนด        

  7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำป,การศึกษา 2564 ระดับ   

ช้ันมัธยมศึกษาป,ท่ี 3 และมัธยมศึกษาป,ท่ี 6 คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนสูงกวJาคะแนนระดับประเทศทุกรายวิชา 

  8. ผูGเรียนมีความสามารถในการสอบแขJงขันไดGรับรางวัลระดับประเทศ ระดับนานาชาติ 

 

1.4 จุดควรพัฒนา   

  จุดท่ีควรพัฒนาในดGานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูGเรียน ไดGแกJ 

        1. สJงเสริมผูGเรียนเขGารJวมการสอบแขJงขันทักษะดGานวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

        2. พัฒนาผูGเรียนใหGมีความสามารถในการอJาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ในระดับสูงข้ึน  

        3. พัฒนาผูGเรียนดGานความสามารถในการวิเคราะหa คิดอยJางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน   

ความคิดเห็นและแกGป�ญหา ใหGมีระดับสูงข้ึน 

        4. พัฒนาความสามารถในการสรGางนวัตกรรมใหGกับผูGเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
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1.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให*ดีข้ึน   

แผนพัฒนางานท่ี 1 แผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา “หลักสูตร 5G” 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมไดGวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหGความสำคัญกับความสนใจเฉพาะดGาน

ของผูGเรียนและเพ่ือการศึกษาตJอในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร 5G ซ่ึงประกอบดGวย 5 กลุJมสาขาวิชา ไดGแกJ  

 1. กลุJมสาขาวิชาชีพแพทยa 

 2. กลุJมสาขาวิทยาศาสตรaและวิศวกรรมศาสตรa 

 3. กลุJมสถาป�ตยกรรมศาสตรa 

  4. กลุJมครุศาสตรa/ศึกษาศาสตรa 

  5. กลุJมศิลปกรรมศาสตรa 

  

1.6  ข*อเสนอแนะ 

 ควรพัฒนาความรูGใหGนักเรียนตามความสามารถและความตGองการใหGเพ่ิมมากข้ึน 

 

1.7  แหล<งข*อมูลหลักฐานอ*างอิง 

วิธีการเก็บรวบรวม
ข*อมูล 

แหล<งข*อมูล 

1. การสัมภาษณa  
การสอบถาม 

ผูGบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูGเก่ียวขGอง 

     2. การสังเกต สังเกตพฤติกรรมของผูGเรียนในการออกแบบนวัตกรรม 

สังเกตพฤติกรรมของผูGเรียนในการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รJองรอยหรือขGอมูล
เชิงประจักษa 

- แผนการจัดการเรียนรูGของครูผูGสอนกลุJมสาระการเรียนรูG 8 กลุJมสาระฯ 
- สรุปหรือรายงานผลการประเมินความสามารถในการอJานการเขียน     
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
- หลักฐาน รJองรอย การปฏิบัติกิจกรรม/โครงการสJงเสริม การอJาน         
การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

- หลักฐาน รJองรอย การปฏิบัติกิจกรรม/โครงการสJงเสริม ความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหa คิดอยJางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกGป�ญหา 

- ผลงาน/ชิ้นงานของผูGเรียนที่สะทGอนความสามารถในการคิดวิเคราะหa   

คิดอยJางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกGป�ญหา   

- บันทึกการอJานของผูGเรียน  
- ผลงาน/ชิ้นงานของผูGเรียนที่สะทGอนความสามารถในการอJาน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
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- หลักฐาน รJองรอยการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการสJงเสริม ความสามารถใน

การออกแบบนวัตกรรม 

- ผลงาน/ช้ินงาน โครงงานของผูGเรียนท่ีสะทGอนความสามารถใน 

การออกแบบนวัตกรรม 

- หลักฐาน รJองรอยการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการสJงเสริมความสามารถใน

การใชGเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

- ผลงาน/ชิ้นงาน โครงงานของผูGเรียนที่สะทGอนความสามารถในการใชG

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

- สรุปหรือรายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญคุณลักษณะที ่พึง

ประสงคa การอJาน คิด วิเคราะหa เขียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- หลักฐาน รJองรอย การปฏิบัติกิจกรรม/โครงการสJงเสริมสมรรถนะสำคัญ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคa การอJาน คิด วิเคราะหa เขียน 

- หลักฐาน รJองรอย การเขGารJวมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนaตJอสังคมของ

ผูGเรียน เชJน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนa กิจกรรมลูกเสือ 

กิจกรรมชุมนุม ชมรมฯลฯ 

- สถิติการใชGแหลJงเรียนรูGภายใน/ภายนอกโรงเรียน 

- แบบบันทึกการใชGแหลJงเรียนรูG 

- สถิติการใชGหGองสมุด 

- ผลงานของผูGเรียนที่สะทGอนสมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะที่พึงประสงคa 

และการอJาน คิด วิเคราะหa เขียน 

- สรุปหรือรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนา    

การจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

- หลักฐาน รJองรอย การปฏิบัติกิจกรรม/โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

- กิจกรรม/โครงการสJงเสริม ผูGเรียนใหGมีความพรGอมในการศึกษาตJอ 

การฝ กงาน หรือการทำงาน 

- รJองรอยการปฏิบัติงานกลุJมของผูGเรียน 

- แฟ¡มสะสมผลงานของผูGเรียน 

- ผลงาน ช้ินงาน โครงงาน กิจกรรมรายบุคคลและรายกลุJม 

- หลักฐาน รJองรอย การปฏิบัติกิจกรรม/โครงการสJงเสริม อัตลักษณa 

“อนุรักษaภูมิป�ญญา มีมารยาทงาม”  

- ผลงาน/ชิ้นงาน โครงงานของผูGเรียนที่สะทGอนอัตลักษณa “อนุรักษaภูมิ

ป�ญญา มีมารยาทงาม” 
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- หลักฐาน รJองรอยการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการสJงเสริมความภูมิใจใน

ทGองถ่ินและความเปWนไทย 

- สรุปและรายงานผลการประเมินความภูมิใจในทGองถ่ินและความเปWนไทย 

- ผลงาน/ชิ้นงาน โครงงานของผูGเรียนที่สะทGอนความภูมิใจในทGองถิ่นและ

ความเปWนไทย 

- หลักฐาน รJองรอยการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการสJงเสริม พฤติกรรม    

“การยอมรับท่ีจะอยูJรJวมกันบนความแตกตJาง และหลากหลาย”    

- ผลงาน/ชิ้นงาน โครงงานของผูGเรียนที่สะทGอนพฤติกรรม “การยอมรับท่ี

จะอยูJรJวมกันบนความแตกตJางและหลากหลาย” 

- หลักฐาน รJองรอยการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการสJงเสริมดGานสุขภาวะ  

ทางรJางกายและลักษณะจิตสังคม 

- ขGอมูลสารสนเทศดGานสุขภาพ เชJน การเจ็บป_วยการใชGหGองพยาบาล   

การวัดสJวนสูง  การชั่งน้ำหนัก ผลการทดสอบสมรรถภาพรJางกายตาม

เกณฑaมาตรฐานกรมอนามัย หรือกรมพลศึกษา หรือ สสส. 

- ขGอมูลสถิติของโรงเรียน เชJน จำนวนการขาดเรียน จำนวนครั ้งของ      

การทะเลาะวิวาท จำนวนครั้งของการผิดระเบียบของสถานศึกษา สถิติ

ของหาย ป�ญหาการปกครอง 

- รายงานผลการจัดกิจกรรมดGานสุนทรียภาพ เชJน ดGานศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป£ วรรณศิลป£ นันทนาการ และ การอนุรักษa/พัฒนาสิ่งแวดลGอม

และบำรุงรักษาสาธารณสมบัติ  

- ผลงาน/ชิ้นงาน โครงงานของผูGเรียนที่สะทGอนดGาน สุขภาวะทางรJางกาย

และลักษณะจิตสังคม 

- วุฒิบัตร เกียรติบัตร - ภาพถJาย   
- โลJรางวัล ประกาศนียบัตร 
- SAR ครูรายบุคคล 
- SAR กลุJมสาระการเรียนรูGภาษาไทย  กลุJมสาระการเรียนรูG คณิตศาสตรa 
และกลุJมสาระการเรียนรูGภาษาตJางประเทศ 
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1.8  กิจกรรมท่ีเปqนเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  

 นวัตกรรมการพัฒนาคJา O-net โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ซึ่งสJงผลใหGโรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ    

ในโรงเรียนขนาดใหญJ สพม.สุโขทัย มีคJาเฉลี่ยสูงกวJาระดับประเทศ การดำเนินงานดังกลJาวประสบความสำเร็จไดG  

จากการพัฒนาองคaประกอบการจัดการเรียนรูGท่ีสำคัญ 7 ประการ ไดGแกJ   

 1. สJงเสริมนิสัยรักการอJาน   

 2. การสอนเสริม  

 3. สJงเสริมคJายวิชาการและการแขJงขันทักษะทางวิชาการ   

 4. การสJงเสริมพัฒนานักคิด โครงงาน และสรGางนักนวัตกรรม   

 5. พัฒนาการวัดประเมินผลการเรียน   

 6. พัฒนาหลักสูตรตJอเน่ือง   

 7. ประชุมพัฒนางานสัปดาหaละคร้ัง 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน*น คือ เปWนเลิศแหJงการเรียนรูG 

ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

 1.1 กระบวนการพัฒนา  

  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีกระบวนการพัฒนา ดGานกระบวนการบริหารและการจัดการใน        

ดGานตJางๆ ในป,การศึกษา 2564 โดยมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารเชิงระบบตามวงจรของเดมมิ่ง (PDCA)      

คือ มีการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) และ        

การบริหารโดยใชGโรงเรียนเปWนฐาน (School Based Management : SBM) และหลัก 5 รJวม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBM 

หลกั & ร่วม 
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การบริหารเชิงระบบตามวงจรของเดมม่ิง (PDCA) 

- วางแผน (Plan) โรงเรียนไดGดำเนินการวิเคราะหaสภาพความตGองการ ป�ญหา และแนวทาง       

การดำเนินการ กำหนดแนวทางการพัฒนาเปWนจุดเนGนของโรงเรียน ตั้งเป¡าหมายการดำเนินงาน โดยขับเคลื่อน     

ผJานระดับช้ัน ม.1- ม.6 ซ่ึงมีครูประจำช้ันในแตJละระดับช้ันรJวมประชุมวางแผน 

- ปฏิบัติ (Do)  ไดGดำเนินการโดยครูประจำชั้นในแตJละระดับชั้นจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไวGโดยใชG

ชJวงเวลาต้ังแตJ 08.20-08.40 น. ของทุกวันจันทรa-ศุกรa และผJานกิจกรรมฐานการเรียนรูG  

- ตรวจสอบ (Check) ไดGมีการประเมินผลการดำเนินงานในแตJละกิจกรรม วJาดำเนินการไดG       

ตามเป¡าหมาย ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ ผJานกิจกรรมสมุดส่ือใยรัก  และถอดบทเรียนในแตJละกิจกรรม 

- ปรับปรุงแกGไข (Act) ไดGดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไวGไดGอยJางเหมาะสม และจัดทำ AAR 

ของนักเรียนและครู เพ่ือนำป�ญหาและอุปสรรค จุดเดJน จุดท่ีควรพัฒนา รJวมวางแผนในการดำเนินงานคร้ังตJอไป 

การบริหารโดยใชGโรงเรียนเปWนฐาน (School Based Management : SBM) 

เปWนแนวคิดในการบริหารโรงเรียนที่เนGนความพึงพอใจของผูGรับบริการและผลักดันใหGมีการกระจาย

อำนาจไปสูJหนJวยปฏิบัติใหGมากที่สุดในทางการศึกษา เนGนการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษาไปยัง

สถานศึกษาและใหGผูGท่ีมีสJวนเก่ียวขGองไดGมีสJวนรวมในการจัดการศึกษา 

หลัก 5 รJวม แนวคิดเปWนการทำงานรJวมกัน ดังน้ี 

1. รJวมคิด คือ การเอาทุกฝ_ายที่เกี่ยวขGองมารJวมกันปรึกษาหารือ วางแผนงาน กำหนดรายละเอียด

ท่ีเก่ียวขGอง กำหนดกรอบเวลา รวมท้ังแบJงงานรับผิดชอบเพ่ือทุกคนจะไดGไปปฏิบัติในสJวนของตน 

2. รJวมทำ เม่ือตกลงในเร่ืองตJางๆ ท่ีไดGรJวมคิดไวGแลGว ตJางคน ตJางฝ_ายก็ไปดำเนินการในสJวนท่ีตัวเอง

รับมอบหมายจากท่ีประชุมมาใหGบรรลุความสำเร็จตามท่ีวางไวG 

3. รJวมแกGไข เมื่อไปทำงานแลGวประสบป�ญหาใดก็รีบแจGงเรื่องตJอกันและกันเพื่อเรJงรีบแกGไขมิใหG

สJงผลกระทบตJองานท้ังหมด 

4. รJวมรับผล ทำงานไปแลGวหากไดGรับผลสำเร็จของงานก็รับผลสำเร็จรJวมกัน ถGางานที่ทำไปไมJ

ประสบความสำเร็จหรือเกิดความเสียหายก็รับผลแหJงความเสียหายน้ันรJวมกันโดยไมJป�ดความรับผิดชอบไปยังฝ_ายใด 

5. รJวมพัฒนา ปฏิบัติงานใดๆเสร็จเรียบรGอยพึงสรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึนแลGวนำมาพัฒนางานใหGดีย่ิงข้ึน

ตJอไปอยJางตJอเน่ือง 

 1) ดGานการมีเป¡าหมาย วิสัยทัศนa และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับ ยอดเย่ียม 

  การดำเนินแผนปฏิบัติการโรงเรียน มีการกำหนดเป¡าหมาย วิสัยทัศนa และพันธกิจชัดเจน สอดคลGอง

กับบริบทของสถานศึกษา ความตGองการของชุมชน ทGองถิ่น วัตถุประสงคaของแผน การศึกษาแหJงชาติ นโยบายของ

รัฐบาลและของตGนสังกัด รวมทั ้งทันตJอการเปลี ่ยนแปลงของสังคม การดำเนินงานบริหาร ประกอบดGวย               

ฝ_ายบริหารงาน 8 ฝ_ายงาน ไดGแกJ ฝ_ายสำนักงานผู Gอำนวยการ ฝ_ายวิชาการ ฝ_ายกิจการนักเรียน ฝ_ายบุคคล           

ฝ_ายธุรการ ฝ_ายการเงิน บัญชี และพัสดุ ฝ_ายบริการอาคารสถานที่และส่ิงแวดลGอม ฝ_ายชุมชนและภาคีเครือคJาย 

สรGางและพัฒนาความสัมพันธaกับเครือขJาย ชุมชนและองคaกรตJาง ๆ เขGามามีสJวนรJวมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

และโรงเรียน 
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 2) ประเด็นพิจารณา : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ยอดเย่ียม 

     1. ดGานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

        1.1 เสริมสรGางความมั ่นคงของสถาบันหลัก  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยa ทรงเปWนประมุข 

   1.1.1 โรงเรียนดำเนินการนGอมนำแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรม

ราโชบายดGานการศึกษา หรือ “ศาสตรaพระราชา”มาใชGในการจัดกระบวนการเรียนรูGอยJางยั่งยืน โดยกำหนดใหGครูทุก

รายวิชามีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูGที่สอดแทรกการสอนศาสตรaพระราชาและอบรมสั่งสอนโดยใชGหลักศาสตรa

พระราชาเปWนกรอบแนวทางหลัก และมีการใหGความรูGแกJครูและนักเรียนเกี่ยวกับการนำหลักศาสตรaพระราชามาใชG

อยJางสม่ำเสมอ และในป,การศึกษา 2563 โรงเรียนไดGจัดใหGครูศึกษาดูงานเก่ียวกับศาสตรaพระราชา 

   1.1.2 นักเรียนทุกคนไดGรับการปลูกฝ�งและเสริมสรGางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 

สมานฉันทaสันติวิธี ตJอตGานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยa 

ทรงเปWนประมุขโดยดำเนินการทั้งการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดกิจกรรมสภานักเรียน

และปลูกฝ�งในวิถีชีวิตในโรงเรียนทุกวันท่ีจัดการเรียนการสอน 

   1.1.3 โรงเรียนไดGดำเนินการเสริมสรGางความรูGความเขGาใจที่ถูกตGองเกี่ยวกับสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริยa ผJานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูGประวัติศาสตรa และความเปWนพลเมือง ในสJวนกิจกรรม

ดGานศาสนาโรงเรียนมีการปลูกฝ�งในชั้นเรียน ใหGนักเรียนเขGารJวมกิจกรรมทางศาสนา เชJน การเวียนเทียนออนไลนa 

ฯลฯและจัดกิจกรรมมอบหมายตัวแทนนักเรียนถวายเทียนพรรษาที่วัด นิมนตaพระสงฆaเทศนาและมีการสวดมนตa

ธรรมจักรกัปวัฒนสูตรของนักเรียนทุกคนสัปดาหaละคร้ังผJานระบบออนไลนa 

      1.2 ปลูกฝ�งผูGเรียนดGานคุณธรรม จริยธรรม และคJานิยมท่ีพึงประสงคa 

   1.2.1 โรงเรียนสJงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั ้งในและนอกหGองเรียน ที ่เอื ้อตJอ        

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคa ตามหลักสูตรและคJานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ไดGแกJ การสวดมนตa   ทำสมาธิ และนำหลักคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคa และคJานิยมอันพึงประสงคa

นำมาอบรมสั่งสอนนักเรียนทุกวัน มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และโรงเรียนมีนโยบายใหGครูที่ปรึกษา      

ทุกทJานดำเนินการติดตามแกGไขคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนจากระบบดูแลชJวยเหลือนักเรียนอยJางใกลGชิด นำนักเรียน

เขGารJวมกิจกรรมสJงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คJานิยมที่พึงประสงคaและคJานิยม 12 ประการ และไดGมอบหมายใหGครู

ประจำวิชาทุกคนทำหนGาท่ีติดตาม ประเมิน และแกGไขป�ญหาพฤติกรรมนักเรียนครอบคลุมนักเรียนทุกคน 

   1.2.2 โรงเรียนไดGดำเนินการใหGครูทุกคนทำหนGาที ่อบรม สั ่งสอนนักเรียนเกี ่ยวกับ          

การเสริมสรGางความรูGความเขGาใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมJ เชJน อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบ

ตJางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหมJ ภัยจากไซเบอรa ฯลฯ ทั้งในการใหGคำแนะนำปรึกษาใน

งานแนะแนวและในหนGาที่ครูที่ปรึกษาในการทำกิจกรรมโฮมรูมประจำวัน ในระบบดูแลชJวยเหลือนักเรียน และ

มอบหมายใหGครูประจำวิชาทุกคนจัดใหGความรูGเสริมแกJนักเรียนในช้ันเรียนเก่ียวกับภัยคุกคามแกJนักเรียนทุกคน 
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     2. ดGานโอกาส ความเสมอภาค และความเทJาเทียม การเขGาถึงบริการทางการศึกษา 

     2.1 เพ่ิมโอกาสการเขGาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

    2.1.1 โรงเรียนไดGสJงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหGไดGรับโอกาสในการเขGารับบริการ    

ทางการศึกษาอยJางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

   2.1.2 รGอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ไดGรับโอกาสในการเขGารับบริการ   

ทางการศึกษาอยJางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

           2.2 ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  

   2.2.1 โรงเรียนมีการประสานหนJวยงานท่ีเก่ียวขGอง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สำหรับ

เด็กดGอยโอกาส ที่ไมJอยูJในทะเบียนราษฎร เชJน เด็กไรGสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตJางดGาว เด็กไทยที่ไมJมีเลขประจาตัว

ประชาชน เปWนตGน 

   2.2.2 โรงเรียนไดGจัดโปรแกรมการเรียน หลักสูตรสถานศึกษา ที ่มุ JงใหGผู GเรียนไดGรับ         

การสนับสนุนสJงเสริมการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ ทั้งดGานวิชาการ ศิลปะ ดนตรีกีฬา และดGาน

อ่ืนๆ ทุกดGาน 

 3) ประเด็นพิจารณา : ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนGนคุณภาพผูGเรียนรอบดGานตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ทุกกลุJมเป¡าหมาย ระดับ ยอดเย่ียม 

     1. ดGานการพัฒนาคุณภาพผูGเรียนและสJงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรGางขีดความสามารถในการแขJงขัน 

         1.1 เสริมสรGางความเขGมแข็งในการพัฒนาผูGเรียนอยJางมีคุณภาพ ดGวยการปรับหลักสูตร การวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

  1.1.1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกป,การศึกษาในเดือนมีนาคม 

และมีกิจกรรมพัฒนาการนำหลักสูตรไปสูJการปฏิบัติใหGเกิดประสิทธิภาพ ไดGแกJ การกำหนดใหGครูทุกคนจัดทำ

แผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามการจัดการเรียนรูGใหGสอดคลGองกับหลักสูตรโดยมีระบบการนิเทศภายในท่ี

เขGมแข็ง การพัฒนาหลักสูตรมีการรวมป�ญหา ความตGองการจำเปWนของผูGเรียน ชุมชน ทGองถิ่น และนำขGอมูลผล     

การวิเคราะหaนำมาปรับปรุงหลักสูตรทุกป,การศึกษา 

  1.1.2 โรงเรียนไดGมีการพัฒนาการสอนภาษาตJางประเทศโดยการใหGมีการพัฒนาครูผู Gสอน

ภาษาอังกฤษ สJงเสริมใหGครูเขGารับการอบรมพัฒนาศักยภาพดGานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขGารับการทดสอบ

ความรูGทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สJงเสริมการเรียนการสอนใหGผู Gเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ           

มีการเรียนการสอนภาษาตJางประเทศ ภาษาฝร่ังเศส และภาษาจีน 

  1.1.3 โรงเรียนไดGมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหGมีคุณภาพ และมาตรฐาน

นำไปสูJการพัฒนาคุณภาพผูGเรียนเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดอบรมครูและใหGความรูGครูเกี่ยวกับการวัดประเมินผล   

การเรียนที่อิงตัวชี้วัดและตรงตามหลักการวัดประเมินผลการเรียน ในการจัดทำขGอทดสอบทุกชุดไดGกำหนดใหGครูมี      

การจัดทำโครงการสอนที่ดี วางแผนการวัดประเมินผลที่เหมาะสมตรงตามพิสัยและการออกขGอทดสอบใหGมีการระบุ

ตัวช้ีวัดและสJงผูGอำนวยการเพ่ือตรวจสอบ ทุกฉบับ 
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         2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูG 

  2.2.1 โรงเรียนไดGมีโครงการในดGานการพัฒนาผูGเรียน ใหGมีพัฒนาการทางดGานรJางกาย อารมณa จิตใจ 

สังคม และสติป�ญญา ใหGมีความพรGอมเขGาสูJการเรียนในระดับที่สูงขึ้น เปWนจำนวนมาก มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ

ตJางๆ ใหGแกJนักเรียนทุกคนตลอดป,การศึกษา 

  2.2.2 โรงเรียนไดGมอบหมายใหGครูกลุJมสาระการเรียนรูGภาษาไทยติดตามและสJงเสริมสนับสนุนใหG

ผูGเรียนสามารถอJานออกเขียนไดG ตามชJวงวัย มีการทดสอบความสามารถทางการอJานประจำป, และเมื่อพบนักเรียนท่ี

อาจมีป�ญหาดGานการอJานจะรีบดำเนินการแกGไขเรJงดJวนทุกคน 

  2.2.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ใหGความสำคัญอยJางมากในการสJงเสริมสนับสนุนใหGผูGเรียนมีนิสัยรัก

การอJาน มีการพัฒนาหGองสมุดในลักษณะหGองสมุดมีชีวิต จัดซื้อหนังสืออJานนอกเวลา และหนังสืออิเล็คทรอนิคสa 

จำนวนมากและมีการจัดกิจกรรมสJงเสริมนิสัยรักการอJานอยJางตJอเน่ืองตลอดป,การศึกษา นักเรียน 

  2.2.4 สJงเสริมการจัดการเรียนรู Gที ่ใหGผู GเรียนไดGเรียนรูGผJานกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 

Learning) เนGนทักษะกระบวนการ ใหGเกิดทักษะการคิดวิเคราะหa คิดแกGป�ญหา และคิดสรGางสรรคa ในทุกกลุJมสาระ

การเรียนรูG ท้ังใน และนอกหGองเรียน  

  2.2.5 สJงเสริมใหGผูGเรียนมีทักษะการเรียนรูGในศตวรรษท่ี 21 

  2.2.6 โรงเรียนไดGปลูกฝ�งทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรa และ จิตวิทยาศาสตรa ใหGแกJนักเรียนทั้งใน

การเรียนการสอนปกติ ในรายวิชาโครงงานและ การศึกษาคGนควGาอิสระ นอกจากนั้นโรงเรียนมีกิจกรรมสำคัญ ที่เปWน

นโยบายโรงเรียน คือ กิจกรรมการศึกษาป,การศึกษาละหนึ่งโครงงาน นักเรียนทุกคนทำโครงงานเสนอและมีกิจกรรม

โครงการตJางๆ ที่มีการดำเนินงานตJอเนื่อง เชJน การสJงโครงงานเขGาประกวด และจัดกิจกรรมทางวิชาการสJงเสริม    

การจัดทำโครงงานตJางๆ จำนวนมาก 

  2.2.7 โรงเรียนไดGสนับสนุนการผลิต จัดหาและใชGสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหGองสมุดและแหลJงเรียนรูGภายในสถานศึกษา ในการจัดการ

เรียนรูGไดGท้ังในหGองเรียน และนอกหGองเรียน เพ่ือใหGผูGเรียนไดGเรียนรูGอยJางเต็มศักยภาพ 

  2.2.8 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนสJงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูJไปกับวิชา

สามัญ ไดGแกJ ทวิศึกษา (Dual Education), หลักสูตรระยะส้ัน 

  2.2.9 โรงเรียนจัดใหGมีกลุ Jมงานนักเรียนเรียนรวม และงานแนะแนว เพื ่อสJงเสริม สนับสนุน         

การพัฒนาผูGเรียนที่มีความตGองการจำเปWนพิเศษ (ผูGพิการ ผูGดGอยโอกาส และผูGมีความสามารถพิเศษ) ใหGเต็มตาม

ศักยภาพดGวยรูปแบบที่เหมาะสม และมีการดำเนินงานดังกลJาวอยJางจริงจัง ตJอเนื่อง นักเรียนดGอยโอกาสโรงเรียนไดG

มอบหมายใหGฝ_ายพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนจัดทำระบบฐานขGอมูลเพื่อใหGการชJวยเหลือในระบบการดูแลชJวยเหลือ

นักเรียน และงานทุนการศึกษา มีการจัดระบบการชJวยเหลือนักเรียนในรูปแบบการมอบทุนการศึกษาแกJนักเรียน

มากกวJา 200 รายตJอป, สJวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนใหGสJงเสริมการพัฒนาความสามารถอยJาง

หลากหลาย ไดGแกJ การสJงเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การแขJงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

และอ่ืนๆ ทุกสาขาท่ีนักเรียนสนใจ 
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  2.2.10 โรงเรียนไดGมีการสJงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื ่อการศึกษาตJอและ          

การประกอบอาชีพอยJางเขGมแข็งตJอเน่ืองและเปWนรูปธรรม มีระบบการวิเคราะหaผูGเรียน การแนะแนวทางการศึกษาตJอ

และการประกอบอาชีพ อยJางเปWนระบบและเปWนรูปธรรม 

     2.3 สรGางขีดความสามารถในการแขJงขัน 

  2.3.1 โรงเรียนมีการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

(Program for International Student Assessment) การพัฒนาการสJงเสริมนิสัยรักการอJานเพื ่อการพัฒนา

ความสามารถดGานการรู Gเรื ่องการอJาน(Reading Literacy) การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรaและ

คณิตศาสตรa เพื่อพัฒนาความสามารถดGานวิทยาศาสตรaและคณิตศาสตรa มีการนำตัวอยJางขGอทดสอบ PISA นำมา

วิเคราะหaและใหGนักเรียนไดGทดลองใชG โดยจัดใหGมีการนำขGอทดสอบ PISA นำมาเปWนขGอทดสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียนทุกฉบับทุกรายวิชา 

  2.3.2 นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ทุกคนไดGรับการสJงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูGเรียนสูJความ

เปWนเลิศในดGานตJางๆ โดยโรงเรียนไดG ดำเนินการวิเคราะหaความสามารถนักเรียน การจัดโปรแกรมการเรียนท่ี

หลากหลาย การสJงนักเรียนเขGารJวมกิจกรรมการแขJงขันทางวิชาการตJางๆ ท้ังดGานศิลปะ ดนตรี กีฬา และดGานอื่นๆ 

ทุกสาขา 

  2.3.3 โรงเรียนมีการดำเนินงานสJงเสริมการเรียนรูGเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชJน สะเต็ม

ศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสรGางสรรคa นวัตกรรมเพื่อสรGางมูลคJาเพิ่ม สอดคลGองกับประเทศไทย 4.0 

โดยดำเนินงานในรูปแบบการสJงเสริมการศึกษาคGนควGาอิสระ กิจกรรมโครงงานประจำป,การศึกษา กิจกรรมเป�ดโลก

วิชาการ  และในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 4) ประเด็นพิจารณา : พัฒนาครูและบุคลากรใหGมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ยอดเย่ียม 

     1. ดGานการสJงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหGสามารถจัดการเรียนรูGอยJางมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ี

หลากหลายโรงเรียนดำเนินการวิเคราะหaและจัดทำแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหGสามารถ

จัดการเรียนรูGอยJางมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ การอบรม ศึกษาดูงานและ

การติดตามนิเทศรายบุคคล ท้ังในดGานการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานท่ีไดGรับมอบหมาย 

      1.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหGสามารถจัดการเรียนรู GอยJางมีคุณภาพทั้งระบบ

เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เชJน TEPE Online และ ชุมชนแหJงการเรียนรูGทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู GผJานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 

โรงเรียนไดGใหGครูทุกคนไดGรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหGสามารถจัดการเรียนรูGอยJางมีคุณภาพ        

ท้ังระบบเช่ือมโยงกับการเล่ือนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เชJน TEPE Online (Teachers and Educational 

Personals Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแหJงการเรียนรู Gทาง

วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรูGผJานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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 5) ประเด็นพิจารณา : จัดสภาพแวดลGอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตJอการจัดการเรียนรูG 

     1. ดGานการจัดการศึกษาเพ่ือสรGางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปWนมิตรกับส่ิงแวดลGอม 

  1.1 โรงเรียนไดGจัดใหGมีการสJงเสริม สนับสนุนการสรGางจิตอาสาการอนุรักษaสิ่งแวดลGอม มีคุณธรรม

จริยธรรม และนGอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูJ การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต โดยจัดทำเปWน

นโยบายของ การจัดการเรียนการสอนที่จะตGองมีการสอดแทรก การสรGางจิตอาสา สำนึกรักษaสิ่งแวดลGอม มีคุณธรรม

จริยธรรม และนGอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูJการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  ในการเรียนการสอน 

ทุกคาบเรียน นอกจากนั้นไดGมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา การปลูกฝ�งคุณธรรม จริยธรรมดGวยกระบวนการกิจกรรม  

นอกเวลาเรียน กิจกรรมนอกโรงเรียน เชJน กิจกรรมคJายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมศึกษาดูงานศูนยa

เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ และรJวมมือกับหนJวยงานอ่ืน 

      1.2 โรงเรียนไดGสJงเสริมกิจกรรม สนับสนุนการสรGางจิตอาสา สำนึกรักษaสิ่งแวดลGอม มีคุณธรรม

จริยธรรม และนGอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตJางๆ     

ท้ังในและนอกโรงเรียน 

      1.3 โรงเรียนไดGดำเนินการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูG แหลJงเรียนรูG และสื่อการเรียนรูG

ตJางๆ ที่เกี่ยวขGองกับการสรGางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปWนมิตรกับสิ่งแวดลGอม ทั้งในการจัดการเรียนรูGในชั้นเรียนและ

กิจกรรมตJางๆ 

 6) ประเด็นพิจารณา : จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูG 

ระดับ ยอดเย่ียม 

     1. ดGานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสJงเสริมใหGทุกภาคสJวนมีสJวนรJวมในการจัดการศึกษา 

     1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหGมีประสิทธิภาพ 

       1.1.1 โรงเรียนไดGดำเนินการพัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู Jการปฏิบัติ          

การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

   1.1.2 โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบควบคุมการใชGจJายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการท่ี

มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอยJางเครJงครัด 

   1.1.3 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคJาใชGจJาย เพื่อการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโดยมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากผูGปกครองนักเรียน และของบประมาณเพิ่มเติมจากหนJวยงาน

ท่ีเก่ียวขGองตJาง ๆ เชJน สมาคมศิษยaเกJาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เปWนตGน 

   1.1.4 โรงเรียนไดGพัฒนางานเพื ่อความเขGมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใน

โครงการโรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนมาตรฐานสากล, โรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียนในฝ�น, โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด

ปราศจากคอรัปช่ัน และโรงเรียนคุณภาพ 

   1.1.5 โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี

เขGมแข็ง 
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      1.2 สรGางความเขGมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสJวนรJวม 

   1.2.1 โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาโดยใชGโรงเรียนเปWนฐาน รูปแบบ          

การบริหารแบบมีสJวนรJวมท่ัวท้ังองคaกร 

   1.2.2 โรงเรียนการบริหารจัดการแบบมีสJวนรJวมอยJางเขGมแข็ง มีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารงานฝ_ายตJางๆ 8 ฝ_าย คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและงานวิชาการและคณะกรรมการฝ_ายงานตJางๆ จำนวนมาก 

      1.3 สJงเสริมการมีสJวนรJวมพัฒนาคุณภาพผูGเรียน 

   1.3.1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมไดGมีการสJงเสริม สนับสนุนผูGปกครอง ชุมชน สังคม และ

สาธารณชน ใหGมีความรูG ความเขGาใจ สรGางความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจน  

การสJวนรJวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูGเรียน ดGวยการอธิบายใหGความรูGแกJผูGปกครองในการประชุมผูGปกครอง

รวมท้ังหมดและการประชุมกลุJมยJอยทุกคร้ัง 

   1.3.2 หนJวยงานทุกระดับทีเกี ่ยวขGองกับโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไดGใหGการสJงเสริม 

สนับสนุนผูGปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหGมีความรูG ความเขGาใจ สรGางความตระหนักในการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการสJวนรJวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูGเรียน   
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2.2 ผลการดำเนินงาน 

ตารางที่ 2.3  แสดงคJารGอยละของเป¡าหมายและผลกรประเมินมาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      

        ป,การศึกษา 2564 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค7ารEอยละ 

สรุปผล 

การประเมิน 
เปpาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1  การมีเปyาหมาย  วิสัยทัศนL  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปyาหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปyาหมาย 

       2.2.1 จัดระบบประกันคุณภาพภายใน  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปyาหมาย 

       2.2.2 บริหารอัตรากำลัง  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปyาหมาย 

       2.2.3 บริหารทรัพยากรทางการศึกษา  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปyาหมาย 

       2.2.4 ดำเนินการระบบดูแลชaวยเหลือนักเรียน  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปyาหมาย 

       2.2.5 มีระบบนิเทศภายในนำข5อมูลมาใช5พัฒนาครูและบุคลากร  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปyาหมาย 

       2.2.6 ผู5เกี่ยวข5องทุกฝtายมีสaวนรaวม วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรaวมรับผิดชอบตaอ 

ผลการจัดการศึกษา  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปyาหมาย 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน5นคุณภาพผู5เรียนรอบด5านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ทุกกลุaมเปyาหมาย  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปyาหมาย 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให5มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปyาหมาย 

2.5  จัดสภาพแวดล5อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตaอการจัดการเรียนรู5  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปyาหมาย 

       2.5.1 จัดสภาพแวดล5อมทางกายภาพ ให5สะอาด ปลอดภัย รaมรื่น สวยงาม และเพียงพอ  

เอื้อตaอการจัดการเรียนรู5  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปyาหมาย 

       2.5.2 จัดสภาพแวดล5อมทางทางสังคม เอื้อตaอการจัดการเรียนรู5  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปyาหมาย 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู5  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปyาหมาย 

สรุปภาพรวม มาตรฐานที่ 2 ดKานกระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ตามเปpาหมาย ระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

 จากตารางที่ 2.3  แสดงคJารGอยละของเป¡าหมายและผลกรประเมินมาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและ

การจัดการ ป,การศึกษา 2564 พบวJา ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เปWนไปตามเป¡าหมาย จำนวน 6 

ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินการแลGวเปWนไปตามเป¡าหมาย และอยูJในระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ประกอบดGวยประเด็นพิจารณา 

  1) ประเด็นพิจารณา : การมีเป¡าหมาย  วิสัยทัศนa  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับ     

ยอดเย่ียม 

  สถานศึกษากำหนดเป¡าหมาย วิสัยทัศนa และพันธกิจไวGอยJางชัดเจน สอดคลGองกับบริบทของสถานศึกษา 

ความตGองการของชุมชน ทGองถิ่น วัตถุประสงคaของแผนการศึกษาแหJงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตGนสังกัด 
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รวมทั้งทันตJอการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงสามารถใชGเปWนแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาไดG การดำเนิน

กิจกรรมโครงการตJางๆ จึงสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดG และมีหลักฐานรJองรอยอยJางชัดเจน  

  1. เสริมสรGางความมั่นคงของสถาบันหลัก  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยa 

ทรงเปWนประมุข 

     1.1 ครู รGอยละ 100 ไดGจัดการเรียนรูGเรียนรูGและนGอมนำแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธาน และ

พระบรมราโชบายดGานการศึกษา หรือ “ศาสตรaพระ ราชา” มาใชGในการจัดกระบวน การเรียนรูGอยJางยั่งยืนนักเรียน

รGอยละ 100 ไดGเรียนรูGและนGอมนำแนวพระราชดำริ  สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายดGานการศึกษา 

หรือ “ศาสตรaพระ ราชา”มาใชGในการดำเนินชีวิตอยJางย่ังยืน 

    1.2 นักเรียน รGอยละ 100 ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไดGรับการปลูกฝ�งและเสริมสรGางวิถีประชาธิปไตย 

ความสามัคคี สมานฉันทa สันติวิธี ตJอตGานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหา กษัตริยa ทรงเปWนประมุข 

    1.3 นักเรียนรGอยละ 100 มีความรูGความเขGาใจที่ถูกตGองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยa    

ผJานหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูGประวัติศาสตรa และความเปWนพลเมือง 

 2. ปลูกฝ�งผูGเรียนดGานคุณธรรม จริยธรรม และคJานิยมท่ีพึงประสงคa 

    2.1 นักเรียนรGอยละ 100 มีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคaตามหลักสูตร 

และคJานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผJานเกณฑa 

    2.2 นักเรียนรGอยละ 100 มีความรูGความเขGาใจ เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมJ  

  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยJางเปWนระบบ ทั้งในสJวนการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยJางตJอเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล

ชJวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำขGอมูลมาใชGในการพัฒนาบุคลากรและผูGเกี่ยวขGองทุกฝ_ายมีสJวน

รJวม การวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรJวมรับผิดชอบตJอผล การจัดการศึกษา เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไดG

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 2) ประเด็นพิจารณา : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ยอดเย่ียม 

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหGมีประสิทธิภาพ 

   1.1 โรงเรียนไดGรับการพัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสูJการปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

   1.2 โรงเรียนมีการควบคุมการใชGจJายงบประมาณเพื ่อการบริหารจัดการที ่ม ีประสิทธิภาพ              

มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล 

   1.3 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคJาใชGจJาย เพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   1.4 โรงเรียนไดGพัฒนางานเพื่อความเขGมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในโครงการโรงเรียน

คุณธรรม, โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น และโรงเรียน

คุณภาพ 
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   1.5 โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเขGมแข็ง 

  2. สรGางความเขGมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสJวนรJวม 

   2.1 โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาโดยใชGโรงเรียนเปWนฐาน รูปแบบการบริหารแบบ      

มีสJวนรJวมท่ัวท้ังองคaกร 

   2.2 โรงเรียนการบริหารจัดการแบบมีสJวนรJวมอยJางเขGมแข็ง มีการประชุมคณะ กรรมการ

สถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฝ_ายงานตJางๆ จำนวนมาก 

  3. สJงเสริมการมีสJวนรJวมพัฒนาคุณภาพผูGเรียน 

   3.1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมไดGมีการสJงเสริม สนับสนุนผูGปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน 

ใหGมีความเขGาใจ สรGางความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอธิบายใหGความรูGแกJผูGปกครองในการประชุม

ผูGปกครองรวมท้ังหมดและการประชุมกลุJมยJอยทุกคร้ัง 

   3.2 หนJวยงานทุกระดับท่ีเกี ่ยวขGองกับโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไดGใหGการสJงเสริม สนับสนุน

ผูGปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหGมีความรูG ความเขGาใจ สรGางความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การกำกับดูแล ตลอดจนการสJวนรJวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูGเรียน   

 3) ประเด็นพิจารณา : ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนGนคุณภาพผูGเรียนรอบดGานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ทุกกลุJมเป¡าหมาย ระดับ ยอดเย่ียม 

 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดGานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนGน

คุณภาพผูGเรียนรอบดGาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุJมเป¡าหมาย สJงผลใหGเกิดหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

หลากหลาย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามเป¡าหมาย 

     1. เสริมสรGางความเขGมแข็งในการพัฒนาผูGเรียนอยJางมีคุณภาพ ดGวยการปรับหลักสูตร การวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสม  

      1.1 โรงเรียนมีการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสูJการปฏิบัติใหGเกิดประสิทธิภาพ  

โรงเรียนมีการจัดการเรียนรูGสอดคลGองกับหลักสูตร ตามความจำเปWนและความตGองการของผูGเรียน ชุมชน ทGองถ่ิน 

และสังคม 

  1.2 รGอยละ 80 ของผูGเรียนผJานเกณฑaการประเมินความสามารถดGานการใชGภาษาอังกฤษ  

   1.3 รGอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

     2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูG 

  2.1 รGอยละ 100 ของผูGเรียนระดับกJอนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางดGานรJางกาย อารมณa จิตใจ 

สังคม สติป�ญญา และพรGอมเขGาสูJการเรียน ในระดับท่ีสูงข้ึน 

  2.2 รGอยละ 100 ของผูGเรียนมีทักษะ การอJาน การเขียน ผJานเกณฑa ตามชJวงวัย  

  2.3 รGอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสJงเสริมรักการอJาน 

  2.4 นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษา ป,ที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET มีคJารวม

เฉล่ียและรายวิชาสูงกวJาระดับ ประเทศ   
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  นักเรียนรGอยละ 70 มีทักษะการคิดวิเคราะหa คิดแกGป�ญหา และคิดสรGางสรรคa จากการเรียนรูG     

ผJานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

  2.5 นักเรียนรGอยละ 100 มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคลGอง

กับทักษะการเรียนรูGในศตวรรษท่ี 21 

  2.6 นักเรียนรGอยละ 100 ไดGรับปลูกฝ�งทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรa และจิตวิทยา 

  2.7 ครู รGอยละ 100 มี่การผลิต จัดหาและใชGสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม หGองสมุด

และแหลJงเรียนรูGเพ่ือใชGในการจัดการเรียนการสอน 

  2.8 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรหลักสูตรทักษะอาชีพ จำนวน ๑ หลักสูตร 

  2.9 นักเรียนรGอยละ 100 ท่ีมีท่ีมีความตGองการจำเปWนพิเศษ ไดGรับการสJงเสริม สนับสนุน และพัฒนา

เต็มตามศักยภาพดGวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

     3. สรGางขีดความสามารถในการแขJงขัน 

     3.1 นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รGอยละ 100 ไดGรับการสJงเสริมใหGพัฒนาความสามารถตาม

แนวทางการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Program for International Student Assessment) 

  3.2 นักเรียนรGอยละ 100 ไดGรับการสJงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูGเรียนสูJความเปWนเลิศในดGานตJางๆ 

  3.3 นักเรียนรGอยละ 100 ไดGรับการจัดการเรียนรูGตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)    

มีนวัตกรรมเพ่ือสรGางมูลคJาเพ่ิมสอดคลGองกับประเทศไทย 4.0 

  2.10 นักเรียนรGอยละ 100 ของสถาน ศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตJอและการประกอบ

อาชีพ 

 4) ประเด็นพิจารณา : พัฒนาครูและบุคลากรใหGมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ยอดเย่ียม 

  สถานศึกษาสJงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหGมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การทำผลงาน       

ทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรูGและประสิทธิภาพในสายงาน และจัดใหGมีชุมชน       

การเรียนรูGทางวิชาชีพมาใชGในการพัฒนางานและการเรียนรูGของผูGเรียน สJงผลใหGครูและบุคลากรมีความรูGความ

เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพคุณภาพการจัดการศึกษา 

     1. ครูรGอยละ 100 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหGสามารถจัดการเรียนรู GอยJางมีคุณภาพ         

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

     2. ครูทุกคนคิดเปWนรGอยละ 100 ไดGรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหGสามารถจัดการเรียนรูG

อยJางมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เชJน TEPE Online (Teachers 

and Educational Personals Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ช ุ ม ชน

แหJงการเรียนรูGทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรูGผJานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) ฯลฯ 

 5) ประเด็นพิจารณา : จัดสภาพแวดลGอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตJอการจัดการเรียนรูG  

  สถานศึกษาจัดสภาพแวดลGอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหGองเรียน และสภาพแวดลGอม      

ทางสังคม ส่ือ เทคโนโลยีท่ีเอ้ือตJอการจัดการเรียนรูG และมีความปลอดภัย สJงผลใหGเกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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     1. จัดการศึกษาเพ่ือสรGางเสริมคุณภาพชีวิต  

      1.1 ผูGเรียนรGอยละ 100 ไดGรับการสJงเสริม สนับสนุนการสรGางจิตอาสา สำนึกรักษa สิ ่งแวดลGอม         

มีคุณธรรม จริยธรรม และนGอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสูJการปฏิบัติในการดาเนินชีวิต 

      1.2 รGอยละ100 ของหนJวยงานทุกระดับจัดกิจกรรมสJงเสริม สนับสนุนการสรGางจิตอาสา สำนึกรักษa 

ส่ิงแวดลGอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนGอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      1.3 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรกระบวน การเรียนรู G แหลJงเรียนรู G และสื ่อการเรียนรู GตJางๆ          

ท่ีเก่ียวขGองกับการสรGางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปWนมิตรกับส่ิงแวดลGอม 

 6) ประเด็นพิจารณา : จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูG 

ระดับ ยอดเย่ียม 

  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชGในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรูGท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

     1. เพ่ิมโอกาสการเขGาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

      1.1 ผู GเรียนรGอยละ 100 สJงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหGไดGรับโอกาสในการเขGารับบริการ        

ทางการศึกษาอยJางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

      1.2 รGอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ไดGรับโอกาสในการเขGารับบริการทางการศึกษา

อยJางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

     2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา      

      2.1 ผูGเรียนที่มีป�ญหาทะเบียนราษฎร ไดGรับการประสานหนJวยงานที่เกี่ยวขGอง ในการจัดการศึกษา   

ที่เหมาะสม สาหรับเด็กดGอยโอกาส ที่ไมJอยูJในทะเบียนราษฎร เชJน เด็กไรGสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตJางดGาว เด็กไทย  

ท่ีไมJมีเลขประจาตัวประชาชน เปWนตGน 

      2.2 ผูGเรียนรGอยละ 100 ของผูGเรียนไดGรับการสนับสนุนสJงเสริมการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม เต็มตาม

ศักยภาพ 

 

2.3 จุดเด<น  

 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มุJงพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการอยJางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล    

มีการบริหารโดยใชGโรงเรียนเปWนฐาน (SBM) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื ่อใหGผลการบริหารจัดการ                  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดGวยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการดำเนินแผนปฏิบัติการโรงเรียน สJงผลใหG      

การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป¡าหมาย มีการกำหนดเป¡าหมาย วิสัยทัศนa และพันธกิจไวGอยJาง

ชัดเจน สอดคลGองกับบริบทของสถานศึกษา ความตGองการของชุมชน ทGองถิ่น วัตถุประสงคaของแผนการศึกษา

แหJงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตGนสังกัด รวมทั้งทันตJอการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษาอยJางเปWนระบบ ท้ังในสJวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยJางตJอเนื่อง มีการบริหาร

อัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชJวยเหลือนักเรียนมีระบบการนิเทศภายใน การนำขGอมูลมาใชGใน
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การพัฒนาบุคลากรและผูGเกี่ยวขGองทุกฝ_ายมีสJวนรJวม การวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรJวมรับผิดชอบตJอผลการจัด

การศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดGานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนGนคุณภาพ

ผูGเรียนรอบดGาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุJมเป¡าหมาย สJงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหGมี

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหGมีชุมชน การเรียนรูGทางวิชาชีพมาใชGในการพัฒนางานและการเรียนรูGของผูGเรียน 

จัดสภาพแวดลGอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหGองเรียน และสภาพแวดลGอมทางสังคม ที่เอื้อตJอการจัดการ

เรียนรูG และมีความปลอดภัย จัดระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชGในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรูGที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ผJานการประเมินรางวัลคุณภาพแหJงสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (office of the basic education commission quality award : OBECQA) 

ป,พุทธศักราช 2560 แสดงถึงการบริหารจัดการดGวยระบบคุณภาพของมาตรฐานสากล 

 

2.4 จุดควรพัฒนา        

 การพัฒนาการบริหารงานระบบจัดการดGานขGอมูลสารสนเทศดGานการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนเพื่อใหG

เกิดความสะดวก รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ การบริหารงานนิเทศติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    

การจัดการเรียนรูG และการวิจัยในช้ันเรียน  

 

2.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให*ดีข้ึนกว<าเดิม (อย<างน*อย 1 ระดับ)         

แผนพัฒนางานท่ี 2 แผนการพัฒนาระบบการทำงานแบบเปWนระบบ SUW 5G  

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมไดGดำเนินการวางแผนพัฒนางานดGานระบบการบริหารสถานศึกษา ดGวยระบบ     

การทำงาน SUW 5G ซึ่งออกแบบเพื่อการทำงานอยJางเปWนระบบบนพื้นฐานองคaความรูGดGวยความเปWนอันหน่ึง        

อันเดียวกัน โดยระบบการทำงาน ประกอบดGวย  

 S ยJอมาจาก SMART  หมายถึง การทำงานอยJางเปWนระบบ 

 U ยJอมาจาก UNITY  หมายถึง การทำงานเปWนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

 W ยJอมาจาก WISDOM  หมายถึง การทำงานดGวยองคaความรูG 

โดยมุJงใหGเกิดผลการพัฒนา 5 ดGาน ดังน้ี 

 1. GOOD STUDENT CAPACITIES หมายถึง นักเรียนดีมีความสามารถ 

  2. GOOD STUDENT SUPPORT SYSTEM  หมายถ ึ ง  มี ระบบสน ับสน ุนน ั ก เ ร ี ยนอย J า ง มี

ประสิทธิภาพ 

 3. GOOD CURRICULUM หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษามีประสิทธิภาพ    

 4. GOOD ACHIEVEMENTS หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิตามเป¡าหมาย 

 5. GOOD TEACHER หมายถึง ครูดีมีคุณภาพ 
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2.6  ข*อเสนอแนะ 

 มีการสื่อสาร ทำความเขGาใจระหวJางบุคลากรในองคaกรเพื่อสรGางความเขGาใจในดGานการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

 

2.7  แหล<งข*อมูลหลักฐานอ*างอิง 

วิธีการเก็บรวบรวมข*อมูล แหล<งข*อมูล 

1. การสัมภาษณa /การสอบถาม  ผูGบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูGเก่ียวขGอง 

2. การสังเกต การปฏิบัติงานของผูGบริหาร หัวหนGาฝ_าย หัวหนGางาน 

3. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 

รJองรอยหรือขGอมูลเชิงประจักษa 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจำป, 

- บันทึกการประชุม 

- สรุปผลการสำรวจความตGองการของชุมชน และทGองถ่ิน 

- คำส่ังการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

- SAR ครูรายบุคคล 

- SAR กลุJมสาระการเรียนรูG  

- มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

- เอกสาร/รูปแบบการจัดระบบขGอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
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- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 

- รายงานควบคุมภายใน (ปค.05) 

- หลักฐาน รJองรอยการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียน 

- SAR ครูรายบุคคล/  SAR  กลุJมสาระการเรียนรูG 

- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหนJวยงานตGนสังกัด 

- คำส่ังโรงเรียน 

- ขGอมูลการวางแผนอัตรากำลัง 

- คูJมือปฏิบัติงาน 

- การกำหนดตารางเรียน 

- รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของครู 

- รายงานบัญชี การเงิน 

- รายงานการดำเนินงานพัสดุ 

- รายงานการระดมทรัพยากร 

- เอกสารระบบดูแลชJวยเหลือนักเรียน 

- การประเมิน SDQ 

- ขGอมูลการเย่ียมบGานนักเรียน 

- การประชุมผูGปกครองช้ันเรียน Classroom 

- ปฎิทินการนิเทศภายใน/ เคร่ืองมือการนิเทศภายใน/สรุปการนิเทศภายใน 

- แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 

 - รายงานการประชุมผูGปกครอง/เครือขJายผูGปกครอง 

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- สรุปผลการสำรวจความตGองการของชุมชนทGองถ่ิน 

- สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานสรุปการจัดวิชาเพ่ิมเติม 

- รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูGเรียน 

- หลักฐาน รJองรอย การปฏิบัติกิจกรรม/โครงการสJงเสริม    

 ใหGครูจัดการเรียนรูGท่ีเนGนผูGเรียนเปWนสำคัญ  

- แผนการจัดการเรียนรูGทุกกลุJมสาระเรียนรูG 

- แผนการจัดการเรียนรูGเฉพาะบุคคล 

- ส่ือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูG 

- ผลงานนักเรียน 
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- ปฏิทินการนิเทศ 

- เคร่ืองมือสำหรับการนิเทศภายใน 

- สรุปการนิเทศภายใน 

- บันทึกการประชุม/คำส่ัง/หลักฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขGอง 

- ภาพถJายการจัดกิจกรรมการเรียนรูG 

 - รายงานการพัฒนาขGาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 - หลักฐาน รJองรอย การรJวมชุมชนการเรียนรูGทางวิชาชีพ (PLC)  

 - ตารางการจัดการเรียนรูG 

 - หลักฐาน รJองรอย การปฏิบัติกิจกรรม/โครงการพัฒนา สภาพแวดลGอม 

 - แบบบันทึกการตรวจเขตพ้ืนท่ี 

 - รายงานการจัดสภาพแวดลGอมภายในหGองเรียน 

 - รายงานการดำเนินงานหGองปฏิบัติการ 

 - บันทึกการใชGหGองสมุด, หGองปฏิบัติการคอมพิวเตอรa 

 - โครงสรGางการบริหารงานของโรงเรียน 

 - คำส่ังโรงเรียน  

 - รายงานการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศของฝ_าย 

 - สารสนเทศของโรงเรียน 

 - แผนการจัดการเรียนรูG 

 

2.8  กิจกรรมท่ีเปqนเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  

 รองผูGอำนวยการโรงเรียนไดGรับรางวัลผูGบริหารสถานศึกษาดีเดJน ดGานคุณประโยชนaตJอการมัธยมศึกษาไทย 

โดยสมาคมผูGบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหJงประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ประจำป, 2563 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปqนสำคัญ 

จุดเน*น คือ เปWนเลิศแหJงการเรียนรูG 

ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

 

3.1 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมุJงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยJางมีระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

พัฒนาหลักสูตรและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนGนผูGเรียนเปWนสำคัญในทุกกลุJมสาระการเรียนรูG 

การสอนใหGเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล จัดซื้อวัสดุเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

สJงเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรม สJงผลใหGกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนGนผูGเรียนเปWนสำคัญ โดยสJงเสริมใหGครู   

จัดกิจกรรมการเรียนรูGดGวยเทคนิคที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง

โรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรูGการคันควGาดGวยตนเอง (IS) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 3 และระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป,ที ่ 5 การสอนโดยการใชGแหลJงเรียนรู Gและภูมิป�ญญาทGองถิ ่น พัฒนาและใชGสื ่อการเรียนการสอน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดGวยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคลGองกับตัวชี้วัด/     

ผลการเรียนรูGของหลักสูตร สJงเสริมการใชGเทคโนโลยีในการเรียนการสอน สนับสนุนใหGครูพัฒนาตนเองอยJางตJอเนื่อง 

และสJงเสริมการจัดกิจกรรมชุมชนแหJงการเรียนรูGทุกกลุJมสาระการเรียนรูG โดยดำเนินการจัดทำโครงการหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูG กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรูG กิจกรรมสJงเสริมการเรียนรูGที่หลากหลาย โครงการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล โครงการสJงเสริมพัฒนาครูใหมJ 

 การจัดการเรียนรูGผJานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตaใชGในชีวิตไดG ดำเนินการ

วิเคราะหaผูGเรียนเพื่อนำขGอมูลใชGในการวางแผนการจัดการเรียนรูG ที่สอดคลGองตามศักยภาพความแตกตJางระหวJาง

บุคคล ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูGที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหa สรุปองคaความรูG ฝ กทักษะการแสดงออก 

นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกตaใชGในชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมการเรียนรูG ตามแผนการจัดการเรียนรูG 

ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง จัดการเรียนรูGเฉพาะบุคคล จัดกิจกรรม

สอนซJอมเสริม สำหรับผูGที่มีความจำเปWน และตGองการชJวยเหลือพิเศษ จัดการเรียนรูGที่เนGนใหGผูGเรียนไดGเรียนรูGผJาน

กระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง (Active learning) จัดการเรียนรูGเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในการใชGชีวิตและ

ทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ แกJผูGเรียน จัดการเรียนรูGที่ฝ กทักษะ การแสดงออก สรุปองคaความรูG นำเสนอผลงาน นำไป

ประยุกตaใชGในชีวิตประจำวัน บันทึกผลการจัดการเรียนรูG สรุปและรายงาน นำผลที่ไดGไปแกGไขและพัฒนาการจัดการ

เรียนรูGอยJางตJอเนื่อง ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูGโดยใชGกระบวนการวิจัย และสJงเสริมการสรGางนวัตกรรม

ใหGกับผูGเรียน 

 การใชGสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลJงเรียนรูGที่เอื้อตJอการเรียนรูG วางแผนสรGางและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลJงเรียนรูGที่เอื้อตJอการเรียนรูG จัดทำ จัดหาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลJงเรียนรูGที่เหมาะสม

กับผูGเรียน ใชGสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคลGองสาระการเรียนรูG ใชGแหลJงเรียนรูG ภูมิป�ญญาทGองถิ่นที่สอดคลGอง
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สาระการเรียนรูG สรGางโอกาสใหGผูGเรียนไดGแสวงหาความรูGดGวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ประเมิน ทบทวน ปรับปรุง 

พัฒนาการใชGส่ือ เทคโนโลยี แหลJงการเรียนรูG ภูมิป�ญญาทGองถ่ิน 

 การบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก มีการวางแผนศึกษาขGอมูลผู Gเรียน รู Gจักผู GเรียนเปWนรายบุคคลจัด

สภาพแวดลGอม บรรยากาศภายในชั้นเรียนที่เอื้อตJอการเรียนรูG จัดการเรียนรูGใหGเด็กมีปฏิสัมพันธaเชิงบวกในกิจกรรม

การเรียนรูG จัดการชั้นเรียนใหGเกิดความรJวมมือ มีบรรยากาศของความเปWนประชาธิปไตย กระตุGนและเสริมแรง

พฤติกรรมท่ีเหมาะสม   

 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูGอยJางเปWนระบบ มีขั้นตอนโดยใชGเครื่องมือและวิธีการ

วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป¡าหมายในการจัดการเรียนรูG มีการประเมินความรูGกJอนเรียน ระหวJางเรียนและ

หลังเรียน และใหGขGอมูลยGอนกลับแกJผูGเรียนเพ่ือนำไปใชGพัฒนาการเรียนรูG   

 ครูและผูGมีสJวนเก่ียวขGองรJวมกันแลกเปล่ียนความรูGและประสบการณaรวมท้ังใหGขGอมูลป¡อนกลับเพ่ือนำไปใชGใน

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูG มีการวางแผนการจัดชุมชนการเรียนรูGแลกเปลี่ยนเรียนรูGและประสบการณa 

มีการดำเนินการชุมชนการเรียนรูGเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูG และใหGขGอมูลสะทGอนกลับ มีการจัดทำนวัตกรรมที่เกิดจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรูG เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรูG มีการนำนวัตกรรมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูGมาพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรูG 

 การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณaแพรJระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

ป,การศึกษา 2564 โรงเรียนสุโขทัยมีการดำเนินการ ดังน้ี 

 1. การจัดหGองเรียนและสภาพแวดลGอม  

  การจัดหGองเรียนในระยะเวลาการเรียน On Site  

  การจัดหGองเรียน โรงเรียนดำเนินการเฉพาะในระยะเป�ดเรียนที่โรงเรียน (On Site) โรงเรียนมี    

การดำเนินการ ดังน้ี  

  1. แบJงครึ่งจำนวนนักเรียนในหGองเรียนแตJละหGองใหGมีจำนวนนักเรียนไมJเกินเกิน 25 คน แตJละ

หGองเรียนแบJงเปWนสองกลุJม กลุJมครึ่งหGองแรกใหGมาเรียนวันจันทรa พุธ และศุกรa กลุJมครึ่งหGองหลังเรียนวันอังคาร 

พฤหัสบดีและวันเสารa  

2. จัดโต̈ะนักเรียนใหGมีหJางกัน 1.5 เมตร ใหGนักเรียนใชGอาคารเฉพาะชJวงเวลาจัดการเรียนการสอ 

3. จัดใหGแมJบGานประจำอาคาร ทำความสะอาดหGองเรียน โต¨ะนักเรียน และบริเวณพื้นผิวสัมผัสดGวย

น้ำยาฆJาเช้ือในอาคารทุกวัน ตลอดท้ังวัน 

4. ครูที่ปรึกษา ครูเวรประจำวัน ครูผูGสอน ติดตาม แกGไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไมJเปWนตามมาตรการ 

D-M-H-T-T ท่ีโรงเรียนกำหนดตลอดท้ังวัน  

2. การจัดสภาพแวดล*อมโรงเรียนในระยะเวลาการเรียน On Line 

  โรงเรียนงดการใชGหGองเรียน ป�ดอาคาร เป�ดบริการเฉพาะสำนักงาน ซึ ่งปฏิบัติตามมาตรการ        

การควบคุมและป¡องกันการแพรJระบาดของ ศบค. จังหวัดสุโขทัย อยJางเครJงครัด ทุกสำนักงานจัดทำฉากพลาสติกก้ัน      

มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ กำหนดจุดยืน/นั่ง ของผูGที่มาติดตJอ มีเจลแอลกอฮอลaบริการสำหรับเจGาหนGาที่และผูGที่มาติดตJอ 

และแมJบGานทำความสะอาดพ้ืนและพ้ืนท่ีสัมผัสทุกวัน  
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3. การจัดสภาพแวดล*อมโรงเรียนในระยะเวลาการเรียน On Site 

  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On Site) มีการดำเนินการ ดังน้ี  

  - จัดพื้นที่จอดรถกJอนการคัดกรอง ตั้งจุดคัดกรองกJอนนักเรียนเขGามาในพื้นที่การจัดการเรียน    

การสอน จัดระยะการเขGาแถว การโฮมรูม การนั่งเรียน การรับประทานอาหาร (โรงอาหาร) และการเดินทางกลับ

บGานโดยมีการกำหนดจุดเพ่ือใหGเกิดระยะหJาง (Social distancing) 

  - จัดใหGแมJบGานประจำอาคาร ทำความสะอาดอาคารทุกหลัง และบริเวณพื้นผิวสัมผัสดGวยน้ำยาฆJา

เช้ือทุกวัน ตลอดท้ังวัน 

  - ทุกอาคารมีบริการเจลแอลกอฮอลa และจุดลGางมือ 

  - ครูที่ปรึกษา ครูเวรประจำวัน ครูผูGสอน ติดตาม แกGไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไมJเปWนตามมาตรการ 

D-M-H-T-T ท่ีโรงเรียนกำหนดตลอดท้ังวัน  

4. การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางต<างๆ ในการดูแลผู*เรียน 

  การดำเนินงานของโรงเรียน 

  1. การปรึกษา ประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และภาคีเครือขJาย อาทิ คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สมาคมครูและผูGปกครองโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สมาคมศิษยaเกJา

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เปWนตGน และหนJวยงานที่เกี่ยวขGอง เชJน โรงพยาบาลสุโขทัย สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย คณะกรรมการสถานศึกษา กำนัน ผูGใหญJบGาน และอาสาสมัครสJงเสริมสุขภาพประจำ

หมูJบGาน เพื ่อประมวลแนวทางการดำเนินงานและความชJวยเหลือในดGานตJางๆ การสื ่อสารสรGางความเขGาใจ            

ในมาตรการควบคุมและป¡องกันการแพรJระบาดของสถานศึกษา โรงเรียนจัดประชุมผูGปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจง

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามมาตรการตJางๆ ท่ีนักเรียนและผูGปกครองนักเรียน จะตGองถือ

ปฏิบัติ ใหGความชJวยเหลือและความรJวมมือจากผูGปกครองนักเรียน เปWนตGน นอกจากการจัดประชุมผูGปกครองนักเรียน

ขGางตGน โรงเรียนไดGดำเนินการโครงการใหGความชJวยเหลือบรรเทาความเดือดรGอนแกJผูGปกครองในชJวงสถานการณa   

การแพรJระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกทั้ง การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรaใหGนักเรียนยืมเรียน เพื่อใหGเขGาถึง

การเรียนการสอนไดGอยJางทั่วถึง และมีครูที่ปรึกษาคอยติดตาม สื่อสารขJาวสารตJางๆ รับฟ�งป�ญหาและขGอคิดเห็น     

จากครอบครัวนักเรียนทุกคน  

  2. การปรับปรุงสภาพแวดลGอมโรงเรียน ทำเครื่องหมายกำหนดจุดการนั่ง การยืนเขGาแถว การนั่งใน

โรงอาหาร ท่ีพักน่ังพักผJอน และหGองสมุดฯ  

  3. จัดทำระบบการคัดกรองนักเรียน ครูและบุคคลทั่วไป กJอนเขGาพื้นที่โรงเรียน จัดระบบการแสดง

ตัวตนดGวยโปรแกรมไทยชนะและระบบ P.S. School  

  4. จัดใหGแมJบGานประจำอาคาร ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และบริเวณพื้นผิวสัมผัสดGวยน้ำยา

ฆJาเช้ือในอาคารทุกวัน  

  5. กำหนดแนวปฏิบ ัต ิแก Jน ักเร ียนใช GหนGากากอนามัย เจลแอลกอฮอลa การล Gางม ือและ                

แนวปฏิบัติการจัดระยะหJาง โดยมีครูเวรประจำวัน ครูผูGสอนครูท่ีปรึกษานักเรียนติดตามพฤติกรรมนักเรียนท้ังวัน  
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 5. การดำเนินงานร<วมกับหน<วยงานท่ีเก่ียวข*อง (สบค. ระดับจังหวัด) 

  1. โรงเรียนดำเนินงานตามประกาศมาตรการควบคุมและป¡องกันการแพรJระบาดของไวรัส โคโรนา 

2019 อยJางเครJงครัด ทุกฉบับ  

  2. โรงเรียนดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลสุโขทัย เพื่อใหGคณะผูGบริหาร ครู นักเรียน และ

บุคลากรทางการศึกษา เขGารับการฉีดวัคซีนเพื่อสรGางภูมิคุGมกันโรคโควิด ๑๙ ป¡องกันการติดเชื้อและการแพรJระบาด

ของเช้ือโรคแกJนักเรียนและบุคคลอ่ืนๆ ไมJเพียงเทJาน้ัน ยังสรGางความเช่ือม่ันใหGแกJนักเรียนและผูGปกครอง 

  3. โรงเรียนไดGมีการประชุมกับผูGบริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อปรึกษาหารือ   

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ (On site) พรGอมทั้งรายงานสถานการณaการแพรJระบาด

บริเวณพื้นที่ของที่ตั ้งสถานศึกษาตJางๆ รายงานผลการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงแนวทางการดำเนินงาน       

การจัดการเรียนการสอนที่ผJานมา เพื่อประเมินสถานการณaในการดำเนินการขออนุญาตเป�ดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ (On site)    

  4. โรงเรียนดำเนินการรายงานขGอมูลการเป�ด-ป�ดเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จำนวนครู 

นักเรียน และบุคลากรผู Gติดเชื ้อ จำนวนจำนวนครู นักเรียน และบุคลากรที ่ไดGร ับการฉีดวัคซีนทุกครั ้งที ่มี                  

การเปล่ียนแปลงของขGอมูล ไปยัง ศธ. สพฐ. และ สพม. 

 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปlการศึกษา 2564 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วัน/เดือน/ปl รูปแบบ หมายเหตุ 

1 พฤศจิกายน 2564 เปWนตGนไป ผสมผสาน (On-Site และ On-hand 

+ On-Line) 

เป�ดภาคเรียนท่ี 2/2564 

12 พฤศจิกายน 2564 หยุดการเรียนการสอน ประชุมผูGปกครอง ม.1 

4 – 7 มกราคม 2565 On-Line  ป¡องกันการแพรJระบาดของโรค 

COVID-19 

10 – 18 มกราคม 2565 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2564 ทุกระดับช้ัน 

19 มกราคม 2565 เปWนตGนไป On-Site 100 เปอรaเซ็นตa ทุกระดับช้ัน 

31 มกราคม – 4 กุมภาพันธa 2565 On-Line  ป¡องกันการแพรJระบาดของโรค 

COVID-19 

7 – 11 กุมภาพันธa 2565 On-Line  ป¡องกันการแพรJระบาดของโรค 

COVID-19 

14 กุมภาพันธa 2565 เปWนตGนไป On-Site 100 เปอรaเซ็นตa ทุกระดับช้ัน 
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3.2 ผลการดำเนินงาน 

ตารางที่ 2.5 แสดงคJารGอยละของเป¡าหมายและผลกรประเมินมาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน      

       ท่ีเนGนผูGเรียนเปWนสำคัญ ป,การศึกษา 2564 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค7ารEอยละ 

สรุปผล 

การประเมิน 
เปpาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนKนผูKเรียนเปeนสำคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู5ผaานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกตLใช5ในการดำเนิน 

ชีวิตได5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

91.00 95.00 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

      3.1.1 ระด ับค ุณภาพท ี ่ส ื ่ อถ ึ งจ ัดการเร ียนร ู 5ผ a านกระบวนการค ิดและปฏ ิบ ัต ิจริ ง 

และสามารถนำไปประยุกตLใช5ในชีวิตได5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

91.00 95.00 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

      3.1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู 5ที ่เน5นกิจกรรมการจัดการเรียนรู 5ที ่เน5นผู 5เรียนเป{นสำคัญ 

ผู5เรียนได5เรียนรู5โดยผaานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active learning) ระดับ ยอดเยี่ยม 

91.00 95.00 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

3.2  ใช5สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลaงเรียนรู5ที่เอื้อตaอการเรียนรู5 ระดับ ยอดเยี่ยม 91.00 92.50 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ ยอดเยี่ยม 91.00 95.00 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

4.4  ตรวจสอบและประเมินผู5เรียนอยaางเป{นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู5เรียน ระดับ ยอดเยี่ยม 
91.00 95.00 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู5และให5ข5อมูลปyอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู5 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

91.00 95.00 สูงกวaาคaาเปyาหมาย 

สรุปภาพรวม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนKนผูKเรียนเปeนสำคัญ 
91.00 94.50 สูงกว4าเปpาหมายระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

  

 จากตารางที่ 2.5 แสดงคJารGอยละของเป¡าหมายและผลกรประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เนGนผูGเรียนเปWนสำคัญ ป,การศึกษา 2564 พบวJา สรุปภาพรวม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน    

การสอนที่เนGนผูGเรียนเปWนสำคัญ มีผลการประเมินคิดเปWนรGอยละ 94.50 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 91.00 สูงกวJา     

คJาเป¡าหมายทุกประเด็น ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยมีผลการประเมินในแตJละประเด็นพิจารณา ดังนี้ การจัด     

การเรียนรูGผJานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตaใชGในการดำเนินชีวิตไดG ระดับ ยอดเยี่ยม 

ในภาพรวม คิดเปWนรGอยละ 95.00 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 91.00 การใชGส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลJงเรียนรูGท่ี

เอื ้อตJอการเรียนรูG ระดับ ยอดเยี่ยม คิดเปWนรGอยละ 92.50 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 91.00 มีการบริหารจัดการ       

ชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ ยอดเยี่ยมคิดเปWนรGอยละ 95.00 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 91.00 การตรวจสอบและประเมิน

ผูGเรียนอยJางเปWนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูGเรียน ระดับ ยอดเยี่ยม คิดเปWนรGอยละ 95.00 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 

91.00 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูGและใหGขGอมูลป¡อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูG ระดับ ยอดเยี่ยม     

คิดเปWนรGอยละ 94.50 จากคJาเป¡าหมายรGอยละ 91.00 
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3.3 จุดเด<น 

 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนรูGตามมาตรฐานการเรียนรูG ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

เนGนใหGผูGเรียน ไดGเรียนรูGโดยผJานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูGที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดG

จริง ผูGเรียนไดGรับการฝ กทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคaความรูG นำเสนอผลงาน และสามารถนำไป

ประยุกตaใชGในชีวิตไดG ครูผูGสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนGนการมีปฏิสัมพันธaเชิงบวก ใหGเด็กรักครู ครูรักเด็ก 

และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรูGไดGแสวงหาความรูGดGวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย มีการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนรูGอยJางเปWนระบบ มีขั ้นตอนโดยใชGเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม        

กับเป¡าหมายในการจัดการเรียนรูG และใหGขGอมูลยGอนกลับแกJผูGเรียนเพื่อนำไปใชGพัฒนา การเรียนรูG ครูและผูGมีสJวน

เกี ่ยวขGองรJวมกันแลกเปลี ่ยนความรู Gและประสบการณaรวมทั ้งใหGขGอมูลป¡อนกลับเพื ่อนำไปใชGในการปรับปรุง          

และพัฒนาการจัดการเรียนรูG   

 

3.4 จุดควรพัฒนา 

 กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรูGที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูG สJงเสริม

การวิจัยและการสรGางนวัตกรรมทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความรูGความสามารถ

ของผู GเรียนอยJางเต็มศักยภาพ การนำเสนอและเผยแพรJผลงานดGานการจัดกระบวนการเรียนรู Gและนวัตกรรม        

ทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูJการประเมินผลงานวิชาการในระดับตJางๆ 

 

3.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให*ดีข้ึนกว<าเดิม (อย<างน*อย 1 ระดับ) 

 แผนพัฒนางานท่ี 3 แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูGโดยเนGนผูGเรียนเปWนสำคัญ  

 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญในการสรGางองคaความรูG ผJานกระบวนการเรียนรูGที่เนGน

ผูGเรียนเปWนสำคัญ โดยจัดทำโครงการพัฒนาโครงงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ เฉพาะดGาน รวมถึง กลุJมผูGเรียนที่ตGอง    

การพัฒนาเพื่อการซJอมเสริมทักษะที่จำเปWน โดยคำนึงถึงความตGองการพัฒนาเฉพาะดGาน ครอบคลุมทุกกลุJมสาระ 

และโครงการหGองเรียนพิเศษ /HUB /EP และหGองเรียนกีฬา  

 

3.6  ข*อเสนอแนะ 

 มีกิจกรรมนำเสนอผลงานผูGเรียนที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนGนผู GเรียนเปWนสำคัญ        

เพ่ือสJงเสริมใหGผูGสอนจัดกระบวนการเรียนรูGท่ีเนGนผูGเรียนเปWนสำคัญอยJางตJอเน่ือง 
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3.7  แหล<งข*อมูลหลักฐานอ*างอิง 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข*อมูล แหล<งข*อมูล 

1. การสัมภาษณa /การสอบถาม ผูGบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูGเก่ียวขGอง 

2. การสังเกต - การปฏิบัติงานของครู 

- พฤติกรรมของผูGเรียน 

3. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 

รJองรอยหรือขGอมูลเชิงประจักษa 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- แผนการจัดการเรียนรูG 

- แผนการจัดการเรียนรูGเฉพาะบุคคล 

- บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรูG 

- ภาระงาน/ผลงาน/ช้ินงานของผูGเรียน 

- ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลJงเรียนรูG 

- หลักฐาน/รJองรอยการประเมินผลและหรือปรับปรุงส่ือนวัตกรรม  

  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลJงเรียนรูG 

- หลักฐาน รJองรอยที่แสดงถึงการวิเคราะหaตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรูGเพื่อวัด

และประเมินผลการเรียนรูG 

- เคร่ืองมือท่ีใชGในการวัดและประเมินผลการเรียนรูGและเกณฑaการใหGคะแนน  

- หลักฐาน รJองรอย การรJวมประชุมการเรียนรูGทางวิชาชีพ (PLC)  

- SAR ครูรายบุคคล 

- SAR กลุJมสาระการเรียนรูG 

- รายงานการจัดสภาพหGองเรียน 

- แผนการจัดการเรียนรูG 

- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูG 

- ภาพถJาย 

- ขGอมูลรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ป<การศึกษา 2564 

 

 - 86 -  

3.8  กิจกรรมท่ีเปqนเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  

ท่ี ช่ือ – สกุล รางวัล โครงการ/หน<วยงาน 

1. นายจิระเมศรa  อัครรังสีธนกุล รางวัลครูขวัญศิษยa  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจGาฟ¡ามหาจักรี 

รางวัลสมเด็จเจGาฟ¡ามหาจักรี คร้ังท่ี 4 

ป, 2564 

2. นางปภัชญา  บรรเทาทุกขa รางวัลเหรียญทอง ครูผูGสอน

ยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย บูรณาการดGาน

บริหารจัดการ 

รางวัลทรงคุณคJา สพฐ. OBEC 

AWARDS ระดับภาคเหนือ คร้ังท่ี 10 

ประจำป,การศึกษา 2563 

3. นางวันเพ็ญ  ย้ิมประดิษฐa รางวัลเหรียญเงิน ครูผูGสอนยอด

เย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย วิชาวิทยาศาสตรa ดGาน

วิชาการ 

4. นางสาวปาริชาต  ผาสุก รางวัลเหรียญเงิน ครูผูGสอนยอด

เย่ียม Active Teacher ระดับ

มัธยมศึกษากลุJมวิชา

วิทยาศาสตรa 

5. นางสาวกาญจนา  มณีวัลยa เขGารJวมการประกวด ครูผูGสอน

ยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตรa 

ดGานการบริหารจัดการ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู<ในระดับ  ยอดเย่ียม 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตJางๆ สJงผลใหGสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป¡าหมายไวGในแตJละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวJาไดGระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูGเรียน  อยูJในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูJใน

ระดับ ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนGนผูGเรียนเปWนสำคัญ อยูJในระดับ ยอดเย่ียม  
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ส"วนที่ 3 

สรุปผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปZนข9อมูลสารสนเทศสำคัญที ่สถานศึกษา จะต9องนำไปวิเคราะหQ 

สังเคราะหQ เพื่อสรุปนำไปสู@การเชื่อมโยงหรือสะท9อนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา         

(3-5 ปR) และนำไปใช9ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 

สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด@น จุดควรพัฒนาของแต@ละมาตรฐาน พร9อมท้ังแผนงาน/แนวทางการพัฒนา

เพ่ือให9ได9คุณภาพท่ีสูงข้ึนในอนาคต ดังน้ี 

 

        ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

จุดเด<น จุดควรพัฒนา 

ด*านผู*เรียน 

1. ผู G เร ียนมีความสามารถในการอJาน การเขียน     

การสื ่อสารและการคิดคำนวณ ในระดับ ดีเลิศ          

สูงกวJาคJาเป¡าหมายท่ีกำหนด    

2. ผูGเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหa คิดอยJางมี

วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกGป�ญหา ระดับ ดีเลิศ  สูงกวJาคJาเป¡าหมายท่ี

กำหนด   

3. ผู Gเร ียนมีความสามารถในการสรGางนวัตกรรม 

ระดับ ดีเลิศ สูงกวJาคJาเป¡าหมายท่ีกำหนด          

4. ผ ู G เร ียนม ีความสามารถในการใช G เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื ่อสาร สูงกวJาคJาเป¡าหมาย         

ท่ีกำหนด   

5. ผู Gเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา สูงกวJาคJาเป¡าหมายท่ีกำหนด   

6. ผู Gเรียนมีความรู G ทักษะพื ้นฐานและเจตคติที ่ดี      

ตJองานอาชีพ สูงกวJาคJาเป¡าหมายท่ีกำหนด        

7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET)  ประจำป, การศ ึ กษา  2564 ระด ับ ช้ัน

มัธยมศึกษาป,ท่ี 3 และมัธยมศึกษาป,ที ่ 6 คะแนน

เฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกวJาคะแนนระดับประเทศทุก

รายวิชา 

ด*านผู*เรียน 

1. สJงเสริมผู GเรียนเขGารJวมการสอบแขJงขันทักษะ  

ดGานวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

2. พัฒนาผู G เร ียนใหGม ีความสามารถในการอJาน     

การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณในระดับสูง

ข้ึน  

3. พัฒนาผูGเรียนดGานความสามารถในการวิเคราะหa 

คิดอยJางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกGป�ญหา ใหGมีระดับสูงข้ึน 

4. พัฒนาความสามารถในการสรGางนวัตกรรมใหGกับ

ผูGเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
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จุดเด<น จุดควรพัฒนา 

8. ผู GเรียนมีความสามารถในการสอบแขJงขันไดGรับ

รางวัลระดับประเทศ 

 

ด*านกระบวนการบริหารและการจัดการผู*บริหาร

สถานศึกษา 

       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มุJงพัฒนกระบวนการ 

บร ิหารและการจ ัดการอย Jางม ีระบบตามหลัก        

ธรรมาภิบาลมีการบริหารโดยใชGโรงเรียนเปWนฐาน 

(SBM) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื ่อใหGผล   
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด Gวยระบบวงจรค ุณภาพ (PDCA) ในการดำเนิน

แผนปฏิบัติการโรงเรียน สJงผลใหGการบริหารจัด

การศ ึกษาของโรง เร ี ยนบรร ลุตามเป ¡ าหมาย               

มีการกำหนดเป¡าหมาย วิสัยทัศนa และพันธกิจไวG

อยJางชัดเจน สอดคลGองกับบริบทของสถานศึกษา 

ความตGองการของชุมชน ทGองถิ่น วัตถุประสงคaของ

แผนการศึกษาแหJงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ

ตGนสังกัด รวมทั้งทันตJอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยJาง

เปWนระบบ ทั ้งในสJวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ   

การจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา

ค ุณภาพการศ ึกษา ม ี การต ิดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยJางตJอเนื ่อง     

มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 

และระบบดูแลชJวยเหลือนักเรียนมีระบบการนิเทศ

ภายใน การนำขGอมูลมาใชGในการพัฒนาบุคลากรและ

ผูGเกี่ยวขGองทุกฝ_ายมีสJวนรJวม การวางแผน ปรับปรุง 

พัฒนา และรJวมรับผิดชอบตJอผลการจัดการศึกษา    

มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดGานการ

พัฒนาหล ั กส ู ตร  ก ิ จกรรม เสร ิ มหล ั กส ู ตร ท่ี               

เนGนคุณภาพผูGเรียนรอบดGาน เชื ่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

และครอบคลุมทุกกลุJมเป¡าหมาย สJงเสริม สนับสนุน  

 

ด*านกระบวนการบริหารและการจัดการผู*บริหาร

สถานศึกษา 

       การพ ัฒนาการบร ิหารงานระบบจ ัดการ      

ดGานขGอมูลสารสนเทศดGานการจัดทำแผนปฏิบัติการ

โรงเรียนเพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็วและเกิด

ประสิทธิภาพ การบริหารงานนิเทศติดตามผล     

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรูG 

และการวิจัยในช้ันเรียน 
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จุดเด<น จุดควรพัฒนา 

พัฒนาครู บุคลากร ใหGมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

และจัดใหGมีชุมชน การเรียนรูGทางวิชาชีพมาใชGใน     

 

การพ ัฒนางานและการเร ียนร ู Gของผ ู G เร ียนจัด

สภาพแวดลGอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก

หGองเรียน และสภาพแวดลGอมทางสังคม ที่เอื ้อตJอ

การจัดการเรียนรูG และมีความปลอดภัย จัดระบบ       

การจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ ื ่ อใช G ในการบร ิหารจ ัดการและ          
การจ ัดการเร ียนร ู Gท ี ่ เหมาะสมก ับสภาพของ

สถานศึกษา ผJานการประเมินรางวัลคุณภาพแหJง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

( office of the basic education commission 

quality award : OBECQA) ป,พุทธศักราช 2560 

แสดงถึงการบริหารจัดการดGวยระบบคุณภาพของ

มาตรฐานสากล 

 

ด*านกระบวนการเรียนการสอนที่เน*นผู*เรียนเปqน

สำคัญ 

       โรง เร ี ยนส ุ โขท ัยว ิทยาคม จ ัดก ิ จกรรม          
การเรียนรู Gตามมาตรฐานการเรียนรู G ตัวชี ้ว ัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนGนใหGผูGเรียน ไดGเรียนรูGโดย

ผJานกระบวนการคิดและปฏิบัต ิจร ิง มีแผนการ

จัดการเรียนรู Gที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดGจริง 

ผู GเรียนไดGรับการฝ กทักษะแสดงออก แสดงความ

คิดเห ็น สร ุปองคaความร ู G  นำเสนอผลงาน และ

สามารถนำไปประยุกตaใชGในชีว ิตไดG ครูผ ู Gสอนมี      

การบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนGนการมีปฏิสัมพันธa

เชิงบวก ใหGเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก       

เด็กรักที่จะเรียนรูGไดGแสวงหาความรูGดGวยตนเองจาก

ส ื ่อท ี ่หลากหลายมีการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนรูGอยJางเปWนระบบ มีขั้นตอน

โดยใชGเครื ่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับเป¡าหมายในการจัดการเรียนรูG และใหG

ด*านกระบวนการเรียนการสอนที่เน*นผู*เรียนเปqน

สำคัญ 

       กระบวนการออกแบบการจ ัดการเร ียนรูG         

ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรูG สJงเสริมการวิจัยและการสรGางนวัตกรรมทาง

การศ ึกษาของคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา       

เพื่อพัฒนาความรูGความสามารถของผูGเรียนอยJางเต็ม

ศ ักยภาพ การนำเสนอและเผยแพร Jผลงาน          

ดGานการจัดกระบวนการเรียนรูGและนวัตกรรมทาง

การศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูJ     

การประเมินผลงานวิชาการในระดับตJางๆ 
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ข Gอมูล ย GอนกลับแกJผ ู G เร ียนเพื ่อนำไปใชGพ ัฒนา       

การเร ียนร ู G  คร ูและผ ู Gม ีส Jวนเก ี ่ยวข Gองร Jวมกัน

แลกเปลี่ยนความรูGและประสบการณaรวมทั้งใหGขGอมูล

ป¡อนกลับเพื ่อนำไปใชGในการปรับปรุงและพัฒนา   

การจัดการเรียนรูG   

 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพ่ือให*ได*คุณภาพท่ีสูงข้ึน 

แผนพัฒนางานท่ี 1 แผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา “หลักสูตร 5G” 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมไดGวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหGความสำคัญกับความสนใจเฉพาะดGาน

ของผูGเรียนและเพ่ือการศึกษาตJอในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร 5G ซ่ึงประกอบดGวย 5 กลุJมสาขาวิชา ไดGแกJ  

 1. กลุJมสาขาวิชาชีพแพทยa 

 2. กลุJมสาขาวิทยาศาสตรaและวิศวกรรมศาสตรa 

 3. กลุJมสถาป�ตยกรรมศาสตรa 

  4. กลุJมครุศาสตรa/ศึกษาศาสตรa 

  5. กลุJมศิลปกรรมศาสตรa 

 

แผนพัฒนางานท่ี 2 แผนการพัฒนาระบบการทำงานแบบเปWนระบบ SUW 5G  

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมไดGดำเนินการวางแผนพัฒนางานดGานระบบการบริหารสถานศึกษา ดGวยระบบ     

การทำงาน SUW 5G ซึ่งออกแบบเพื่อการทำงานอยJางเปWนระบบบนพื้นฐานองคaความรูGดGวยความเปWนอันหน่ึง        

อันเดียวกัน โดยระบบการทำงาน ประกอบดGวย  

 S ยJอมาจาก SMART  หมายถึง การทำงานอยJางเปWนระบบ 

 U ยJอมาจาก UNITY  หมายถึง การทำงานเปWนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

 W ยJอมาจาก WISDOM  หมายถึง การทำงานดGวยองคaความรูG 

โดยมุJงใหGเกิดผลการพัฒนา 5 ดGาน ดังน้ี 

 1. GOOD STUDENT CAPACITIES หมายถึง นักเรียนดีมีความสามารถ 

  2. GOOD STUDENT SUPPORT SYSTEM  หมายถ ึ ง  มี ระบบสน ับสน ุนน ั ก เ ร ี ยนอย J า ง มี

ประสิทธิภาพ 

 3. GOOD CURRICULUM หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษามีประสิทธิภาพ    

 4. GOOD ACHIEVEMENTS หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิตามเป¡าหมาย 

 5. GOOD TEACHER หมายถึง ครูดีมีคุณภาพ 
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แผนพัฒนางานท่ี 3 แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูGโดยเนGนผูGเรียนเปWนสำคัญ  

 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญในการสรGางองคaความรูG ผJานกระบวนการเรียนรูGที่เนGน

ผูGเรียนเปWนสำคัญ โดยจัดทำโครงการพัฒนาโครงงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ เฉพาะดGาน รวมถึง กลุJมผูGเรียนที่ตGองการ

พัฒนาเพื่อการซJอมเสริมทักษะที่จำเปWน โดยคำนึงถึงความตGองการพัฒนาเฉพาะดGาน ครอบคลุมทุกกลุJมสาระ และ

โครงการหGองเรียนพิเศษ /HUB /EP และหGองเรียนกีฬา  

 

ความต*องการการช<วยเหลือ 

 - 
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ส"วนที่ 4 

ภาคผนวก 
1. ผลการประเมินภายนอกรอบส่ี   

2. มาตรฐานและคJาเป¡าหมายมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  

3. คำส่ังแตJงต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4. หนังสือใหGความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5. ผลการทดสอบระดับชาติ 
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การให&ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาประจำป9 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป9การศึกษา 2564 

ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

……………………………………………. 

     ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ครั้งท่ี 3/65  เมื่อวันท่ี     

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ไดWพิจารณาใหWความเห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป9การศึกษา 2564 ของโรงเรียน

สุโขทัยวิทยาคม 

     มีมติเห็นชอบในการรายงานคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาประจำป9 ป9การศึกษา 2564         

ดWวยมติเป\น เอกฉันท̂เพ่ือรายงานต_อหน_วยงานตWนสังกัดและสาธารณชนไดW 

 

 

      (ลงช่ือ)  
                   (นายสมชาย  กิจสนาโยธิน) 

           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                    โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 

 

      (ลงช่ือ) 

           (นายมนตรี  คงเจริญ) 

            ผูWอำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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