
 



 
ค ำน ำ 

 

 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  สามารถปฏิบัติงานในด้านการบริหารงานงบประมาณ งาน
บุคลากร และงานอื่น ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา การพัฒนางานต่าง ๆ ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
และทิศทางของการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องด้วยการวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานโดยใช้
ทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 การจดัท าเอกสารฉบับนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่านผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และผู้ที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะท างานงานแผนงานทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกหน่วยงานที่ได้ให้การ
สนับสนุนข้อมูลจนกระทั่งเอกสารฉบับนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงใคร่ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารแผนการพัฒนาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ และผู้สนใจทั่วไป 
จะได้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาองค์การและการศึกษาต่อไป 
 
 
        
                 (นายสมพร  สุขอร่าม) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

   หน้ำ 
 

บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำน 
       ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
       ๑.๒ ข้อมูลด้านการบริหาร 
       ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
       ๑.๔ ข้อมูลครูและบุคลากร 
       ๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 

     งบประมาณและชุมชน 
       ๑.๖ หลักสูตร 
       ๑.๗ ข้อมูลแผนกลยุทธ์ 
       ๑.๘ การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       ๑.๙ สรุปผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
       ๑.๑๐ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
       ๑.๑๑ การน าผลการประเมินรอบ ๓ มาใช้ 
       ๑.๑๒ ข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจหรือเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
บทที่ ๒ แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี 
       ๒.๑ ปรัชญา  
       ๒.๒ วิสัยทัศน์  
       ๒.๓ พันธกิจ  
       ๒.๔ เป้าประสงค์  
       ๒.๕ จุดเน้น 
       ๒.๖ กลยุทธ์ของโรงเรียน 
        ๒.๗ ค่านิยม ๑๒ ประการ 
       ๒.๘ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ๒.๙ ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
       ๒.๑๐ ด้านเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
       ๒.๑๑ ค่าเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
              ขั้นพ้ืนฐาน 
บทที่ ๓ กำรด ำเนินงำนที่ส่งผลสนับสนุนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
       ๓.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
       ๓.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
       ๓.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                              (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
       ๓.๔ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน (ฝ่ายงาน) 
       ๓.๕ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ฝ่ายงาน) 
       ๓.๖ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
                              (ฝ่ายงาน) 
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             สำรบัญ(ต่อ) 
 
  
บทที่ ๔ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและแนวทำงกำรพัฒนำ 
       ๔.๑ จุดเด่นของสถานศึกษา 
       ๔.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
       ๔.๓ แนวทางการพฒันาในอนาคต 
       ๔.๔ ความต้องการการช่วยเหลือ 
       ๔.๕ ประมาณการรายรับ และสรุปการจัดสรรงบประมาณ 
            ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
       ๔.๖ โครงการและแนวทางการพัฒนาระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
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 บทที่ ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   
      ตั้งอยู่   เลขที่ ๒/๓  หมู่ ๕  ถนนจรดวิถีถ่อง  ต าบลบ้านกล้วย   

     อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  ๖๔๐๐๐ 
      โทรศัพท์     ๐๕๕-๖๑๑๗๘๖ 
      โทรสาร     ๐๕๕-๖๑๒๘๔๘ 
      เว็บไซด์   http :// www.suw.ac.th   
      Email  address   kru_sukhothai @ yahoo.com   

      สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘ 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
     กระทรวงศึกษาธิการ 

      ขนาดโรงเรียน  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
      เนื้อที่   ๑๑๗ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา 

๑.๒.  ระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
   ๑.๓.  เขตพื้นที่บริการ   มีเขตพ้ืนที่บริการ ดังนี้  ต าบลธานี  ต าบลบ้านกล้วย   
      ต าบลปากแคว  ต าบลบ้านหลุม (ยกเว้นหมู่ ๓)   
      ต าบลยางซ้าย  (เฉพาะหมู่ ๘)  ต าบลบ้านป้อม  
      (หมู่ท่ี ๓,๔,๕,๗ บ้านนาสระลอย, บ้านป้อม อ าเภอคีรีมาศ)   
  ๑.๔.  ประวัติโดยย่อ  ค าขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะสถานศึกษา 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัด  ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑  
บริเวณเหนือวัดราชธานี  รับนักเรียนสหศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ในวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๔๗๒ ย้ายมาเปิดเรียนใหม่บริเวณหลังตลาดธานี   หรือบริเวณสนามเด็กเล่น                    
เชิงสะพานพระร่วง  วันที่  ๒๖  สิงหาคม   ๒๔๘๘ ย้ายไปเปิดใหม่บริเวณด้านใต้ของวัดไทยชุมพล                                
โดยย้ายเฉพาะนักเรียนชายไปที่เดิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดชาย  
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๐๓   เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา  
แผนกวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๖  เปิดสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกศิลปศาสตร์  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม          
พ.ศ. ๒๕๐๗  ย้ายมาอยู่บริเวณสนามบินเก่า ต าบลบ้านกล้วย  อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ส่วนบริเวณ 
ด้านใต้ของวัดไทยชุมพล  ยกให้โรงเรียนอุดมดรุณี  เมื่อโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมพัฒนาขึ้น สามารถช่วยเปิด
สถานศึกษาใหม่ให้แก่จังหวัดสุโขทัย  คือ 

พ.ศ. ๒๕๒๐ ก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย  โรงเรียนให้ใช้อาคารสถานที่   
จนกระท่ังวิทยาลัยพลศึกษาสร้างเสร็จและย้ายออกจากโรงเรียน  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ 

พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย  ใช้อาคารสถานที ่ จนกระท่ังวิทยาลัย 
นาฎศิลป์สร้างเสร็จจึงย้ายออกไปจากโรงเรียนเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 

พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  ณ  ต าบลยางซ้าย   



   
 

อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย เป็นสาขาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม               
ปัจจุบันเป็นโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

นอกจากนี้โรงเรียนยังบริการส่วนราชการ คือ 
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

เพ่ือบริการจ าหน่ายใบสมัคร  การสอนเสริม  การประชาสัมพันธ์   
การสอบไล่  สอบซ่อม 

พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  ส่งเสริมเผยแพร ่ ฟ้ืนฟ ู 
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยปฏิบัติตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ   

พ.ศ. ๒๕๔๑ โรงเรียนได้สร้างพระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  โดยประกอบพิธี
บวงสรวงสังเวยดวงพระวิญญาณพ่อขุนรามค าแหงมหาราชอย่างถูกต้องตาม
ประเพณี  พระบรมรูปพระองค์จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวสุโขทัย    
ครูอาจารย์  และนักเรียนมาจนถึงทุกวันนี้ 
 
 
            แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

แผนผังโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

คติพจน์      “สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี  หมายถึง  ความสามัคคีแห่งหมู่คณะท าให้เกิดสุข” 
สีประจ าโรงเรียน       “ม่วง – ขาว” 
สัญลักษณ์   
 
 
 
 
 
 
  
 

พระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราชประดิษฐานอยู่บริเวณลานหน้าโรงเรียนเพ่ือให้ 
ทุกคนเคารพสักการะ  ในพิธีไหว้ครูของนักเรียน  โรงเรียนจะประกอบพิธีสักการบูชา 
ดวงวิญญาณพระองค์เป็นขั้นตอนแรกทุกปีสืบมา  เพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ครูอาจารย์ 
และนักเรียน 

ดอกไม้สัญลักษณ์      “อินทนิล” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อักษรย่อ   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

๒.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
๒.๑.  ผู้บริหารโรงเรียน 

นายสมพร  สุขอร่าม       ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ   
วุฒิการศึกษา  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
Doctor  of  Philosophy  in  Education  
(Ph.D. in  Education)   
สาขาการบริหารการศึกษา 

       โทรศัพท์  ๐๘ ๑๙๗๒ ๑๒๗๘    
       e-mail :   sukaram_s@hotmail.com 

๒.๒.  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
นางอฑิภา  วรากรเจริญ   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา 

       โทรศัพท์  ๐๖-๑๘๐๑-๘๘๘๒ 
       e-mail :   sunrise.sukhothai@gmail.com 

นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ        รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา 

       โทรศัพท์  ๐๘-๐๐๒๐-๘๒๓๘ 
       e-mail : marinrin.๑๙๗๕@gmail.com 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ 
  -  งานหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์  
     คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP) 
  -  งานหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์  
     คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (GP) 
  - งานหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 
    โดยใช้ภาษาต่างประเทศ (EP) 
  - งานหลักสูตรการจัดการเรียนรู้  
    Education Hub 
  - งานโครงการห้องเรียนกีฬา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายสมพร สุขอร่าม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางอฑิภา  วรากรเจริญ 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ 

กลุ่มงานส านักงานผู้อ านวยการ 
  - งานส านักงานอ านวยการ 
  - งานธุรการสารบรรณ 
  - งานพัสดุ 
  - งานคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงานนโยบายและแผน 
  - งานนโยบายและแผน 
  - งานนโยบายและโครงการพิเศษ 
  - งานระบบจัดเก็บข้อมูล 
    นักเรียนรายบุคคล (DMC) 
  - งานแผนงานงบประมาณ 
  - งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
  - งานติดตามผลและประเมินผล 
กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
  - งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
กลุ่มงานควบคุมภายใน 
  - งานควบคุมภายใน 

กลุม่งานวางแผนงานวิชาการ 
  -  งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบปฏิบัติงาน 
     วิชาการ 
  -  งานแผนงานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศงานวิชาการ 
   -   งานรับนักเรยีน 
 กลุม่งานบรหิารงานวิชาการ 
  -  งานก าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบงานการ 
     บริหารงานวิชาการ 
  -  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  -  งานพัฒนาหลักสูตรความสามารถพเิศษนักเรียน 
   -  งานจัดกลุ่มการเรียน 
  - งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  - งานจัดตารางสอนตารางเรียนและจัดครูเข้าสอน 
  - งานนิเทศการศึกษา 
  - งานจัดครูสอนแทน 
  - งานน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ   
    ด าเนินงานวิชาการ 
  - งานบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ 
  - งานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
กลุม่งานการจัดการเรียนรู ้
  -  งานการจัดท าการใช้แผนการจัดการเรยีนรู ้
  -  งานจัดกระบวนการเรยีนรู ้
  -  งานจัดหา จัดท า และพัฒนาสื่อการจัดการเรยีนรู ้
   -   งานจัดหาแหล่งเรียนรูเ้พื่อจัดการเรียนรู ้
  -  งานห้องสมุด 
  -  งานจัดสอนซ่อมเสรมิ 
  - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุม่งานพัฒนาและส่งเสรมิทางด้านวิชาการ 
  -  งานพัฒนาครูด้านวิชาการ 
  -  งานส่งเสรมิพัฒนาครูใหม ่
  -  งานจัดบรรยากาศวชิาการในโรงเรียน 
   -   งานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้
     ของนักเรยีน 
  -  งานส่งเสรมิการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
     เพื่อการเรยีนรู ้
กลุม่งานวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียน
นักเรียน 
  -  งานวัดผลประเมินผลงาน GPA และประมวลผล 
     การเรยีน 
  -  งานสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
  -  งานเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลและ 
     ประเมินผลการเรียน 
   -   งานจัดเก็บหลักฐานการวัดและประเมนิผล 
     การเรยีนรู ้
  -  งานทะเบียนนักเรยีน 
กลุม่งานแนะแนวการศึกษา 
  -  งานบริหารจัดการแนะแนว 
  -  งานให้บริการแนะแนว 

กลุ่มงานส านักงานฝ่าย 
กิจการนักเรียน 
  - งานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ 
  - งานพัฒนาคุณลักษณะ 
    อันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี 
  - งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
  - งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติด 
  - งาน ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน 
  - งาน To Be Number One 
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
  - งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
  - งานกิจกรรมพิเศษ 
  - งานพัฒนาทักษะชีวิต 
กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัย 
  - งานจัดการเดินทางไปกลับ 
    ของนักเรียนและการจราจร 
  - งานสารวัตรนักเรียนและการจราจร 
  - งานวิทยุสื่อสารโรงเรียน/กล้องวงจร 
กลุ่มงานระบบดแูลช่วยเหลือ 
  - งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  - งานระบบเครือข่ายผู้ปกครอง 
  - งานพัฒนาและแก้ไขปัญหา
นักเรียน 
  - งานจัดการระบบเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน 
  - งานระดับชั้นเรียน/ครูปรึกษา 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
  - งานส านักงานธุรการฝ่ายบุคคล 
  - งานวางแผนอัตราก าลัง 
  - งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  - งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ของบุคลากร 
  - งานการบ ารุงขวัญและส่งเสริม 
    ก าลงัใจ  
กลุ่มงานการบริหารงานทะเบียนและ
สถิติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  - งานการจัดท าทะเบียนประวัติ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
    การศึกษา 
  - งานการจัดท าหลักฐานการปฏิบัติ 
    ราชการ  
กลุ่มงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานบุคคล 
  - งานตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของงาน
บุคคล 
   

๒.๓  ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
นางภรวรรณ อิ่มประกียนธรรม 

กลุ่มงานการเงิน  
  - งานการเงิน 
กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ 
  - งานบริหารงานพัสดุ 
  - งานจัดซ้ือ จัดจ้าง และรายงาน 
    ครุภัณฑ ์
  - งานจัดซ้ือ จัดจ้าง และลงทะเบียน 
    วัสดุ 
  - งานจัดซ้ือ จัดจ้าง งบประมาณ 
    จัดสรร 
  - งานจัดซ้ือ จัดจ้าง งบประมาณ 
    อุดหนุน 
  - เงินรายได้สถานศึกษา และ 
    งบประมาณตามโครงการ 
  - งานจัดซ้ือหนังสือเรียน 
กลุ่มงานบัญชี 
  - งานส านักงานบัญชี 
  - งานหลักฐานการเงินและการบัญชี 

กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย  
  - งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
  - งานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน 
    สุโขทัยวิทยาคม 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
  - งานปฐมพยาบาล 
  - งานโภชนาการและสหกรณ์ร้านค้า  
  - งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและคร ู
  - งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
    และบุคลากร 
กลุ่มงานบริการชุมชน 
  - งานบริการชุมชม 
  - งานพัฒนาชุมชน (งานศูนย์ 
    วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
กลุ่มงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียน 
  - งานประชาสัมพันธ์ 
  - งานเผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียน 
กลุ่มงานส านักงานชุมชนและภาคี
เครือข่าย 
  - งานสารบรรณ 
  - งานพัสดุ  
  - งานแผนงาน 
  - งานสารสนเทศ 
  - งานประเมินผล 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
นางจรรยา  ตรีกุย 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
นายวิรัตน์ ตันติกุล 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
นายบุญมี มะริด 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
นายธงชัย รักถึง 

หัวหน้าฝ่ายส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

น.ส.กาญจนา มณีวัลย์ 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
นายสุนัย  สีม่วง 

หัวหน้าฝ่าย 
กิจการนักเรียน 
นางวิไล  นิลทวี 

หัวหน้าฝ่ายบุคคล 
นางอารีย์  สาเกกูล 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
นางเพลินจิตร ช านาญผา 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
บัญชี และพัสดุ 

นางจิดาภา พรามจร 

หัวหน้าฝ่ายบริการอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

นายเสกสรร  เทียนทอง 

หัวหน้าฝ่ายชุมชน 
และภาคีเครือข่าย 

นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม 

หัวหน้าโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

นายฐิตนิันท์ เหรียญทอง 

หัวหน้าโครงการ
ห้องเรียนกีฬา 

นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว 

กลุม่งานประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
  -  งานประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
  -  งานประเมินผลในด้านคุณภาพผู้เรียน 
กลุม่งานหอ้งเรียนพิเศษ 
  -  งานหลักสูตรพเิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
     ม.ต้น (GP) 
  -  งานหลักสูตรพเิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
     ม.ปลาย (GP) 
  - งานหลักสูตรการจัดการเรียนรูโ้ดยใช ้
    ภาษาต่างประเทศ (EP) 
  - งานหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Education Hub 
  - งานโครงการห้องเรยีนกีฬา 

กลุ่มงานส านักงานฝ่ายธุรการ 
  - งานส านักงานฝ่ายธุรการ 
กลุ่มงานสารบรรณ 
  - งานสารบรรณ  
กลุ่มงานการประชุมและ
ประชาสัมพันธ์ 
  - งานประชุมและประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มงานสารสนเทศ พัสดุและการลา 
  - งานสารสนเทศ พัสดุและการลา 

กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
  - งานอาคารสถานที่ 
  - งานระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
  - งานยานพาหนะและเครื่องกล 
กลุ่มงานจัดภูมิทศันโ์รงเรียน 
  - งานจัดภูมิทัศน์โรงเรียน 
  - งานตกแต่งโรงเรียน 
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - งานพัฒนาระบบเครือข่าย 
    คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
  - งานศูนย์บริการ ICT 
  - งานโสตทัศนูปกรณ์ 
กลุ่มงานส านักงานบริการอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 
  - งานสารบรรณ 
  - งานพัสดุ 
  - งานแผนงาน 
  - งานสารสนเทศ 
  - งานพัฒนาบุคลากร 
  - งานประเมินผล 

กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ 
  - งานโครงการห้องเรียนกีฬา 



                                                                                                                           

๓.  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน (ปัจจุบัน)  
 ๓.๑)  จ านวนนักเรียน ห้องเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
         จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๒,๕๐๓  คน    

นักเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 

ชาย ๒๗๔ ๒๗๘ ๓๒๐ ๒๒๒ ๑๘๖ ๒๔๘ ๑,๕๒๘ 

หญิง ๑๓๔ ๑๔๐ ๑๕๙ ๑๘๒ ๑๕๐ ๒๑๐ ๙๗๕ 

รวม ๔๐๘ ๔๑๘ ๔๗๙ ๔๐๔ ๓๓๖ ๔๕๘ ๒,๕๐๓ 

         ๓.๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
       ช่วงชั้นที่ ๓  (ม.๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุป     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ในระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๓) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 
ระดับจังหวัด  สังกัด สพฐ.ทั้งหมด และระดับประเทศ  ๓ กลุ่มสาระวิชา คือ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ช่วงช้ันที่ ๔  (ม.๖) 
 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๗.๖๗ ๓๓.๒๗ ๓๗.๖๖ ๒๘.๗๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๓.๙๑ ๒๘.๗๗ ๓๕.๒๔ ๒๗.๓๔ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๕.๐๔ ๓๐.๒๘ ๓๖.๔๓ ๒๙.๑๐ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๔.๔๒ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ ๒๙.๔๕ 

57.67

33.27
37.66

28.77

53.91

28.77
35.24

27.34

55.04

30.28
36.43

29.1

54.42

30.04
36.1

29.45

     ทย ค   ศ ส ร ว ทย ศ ส ร     อังก  

   ภ  ิ ท ง  สดง  การทดสอบทางการศ กษาระดับชาติ ั       า   O-NET)
       ระ  า  การศ กษา   61 ชั   ั ย ศ กษา  ท    

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ



                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุป     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ในระดับช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๖) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 
ระดับจังหวัด สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ระดับประเทศ  ๓ กลุ่มสาระวิชา คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
๔.  ข้อมูลครู และบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
    ๔.๑ ข้อมูลครู และบุคลากร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและอายุเฉลี่ย 

 
ประเภทบุคลากร 

จ านวน ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ / 
อายุเฉลี่ย 

(ปี) 

ประสบการณ์
เฉลี่ย (ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ ๕๘ ๓๔ 
รองผู้อ านวยการ - ๒ - - ๒ ๔๕ ๒๑ 
ครูประจ าการ * ๔๓ ๙๕ - ๖๒ ๗๖ ๔๔ ๑๘ 
พนักงานราชการ (ครู) ** ๔ ๔ - ๘ - ๒๘ ๖ 
ครูอัตราจ้าง ๑๒ ๑๕ - ๒๗ - ๓๑ ๔ 
อื่นๆ - - - - - - - 

รวม ๖๐ ๑๑๖ - ๙๗ ๗๙ ๒๐๖ ๘๓ 

๔.๑.๑)  ครผูู้สอนตรงตามวิชาเอก / โท  ๑๗๓  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ครผูู้สอนตรงตามความ
ถนัด  ๑๗๓  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  (ร้อยละเฉลี่ยของครูผู้สอน คือครูที่ปฏิบัติการสอนทั้งครูประจ าการ  

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังค ฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๗.๖๗ ๓๒.๘๗ ๓๐.๗๘ ๓๕.๐๙ ๒๙.๖๖ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๕.๘๙ ๒๘.๓๓ ๒๙.๕๘ ๓๔.๒๔ ๒๗.๒๘ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

๔๘.๑๖ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๕ ๓๕.๔๘ ๓๑.๑๕ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๗.๓๑ ๓๐.๗๒ ๓๐.๕๑ ๓๕.๑๖ ๓๑.๔๑ 

47.67

32.87 30.78
35.09

29.66

45.89

28.33 29.58
34.24

27.28

48.16

31.04 30.75
35.48

31.15

47.31

30.72 30.51
35.16

31.41

     ทย ค   ศ ส ร ว ทย ศ ส ร สังคม     อังก  

   ภ  ิ ท ง  สดง  การทดสอบทางการศ กษาระดับชาติ ั       า   O-NET)
       ระ  า  การศ กษา   61 ชั   ั ย ศ กษา  ท   6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ



                                                                                                                           

พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง) ครูมีคาบการสอนเฉลี่ย : คน จ านวน  ๑๕  คาบ :  สัปดาห์ ครูที่ได้รับ
การพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภาก าหนด 

* คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (*ไม่ต่ ากว่า ๒๐ ชม./ปี)           
๔.๑.๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอ่ืนๆ 

มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม…..……-……….คน 
  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ …………-…….……คน 
  มีนักเรียนปัญญาเลิศ……………………-………………คน 

 มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ………-……….คน 
  จ านวนนักเรียนต่อห้อง  (เฉลี่ย).……………๓๔…….…คน 
  อัตราส่วนนักเรียน : คร…ู……๑๔…………:……๑…….. 

มีจ านวนครูครบชั้น      ครบชั้น      ไม่ครบ 
 จ านวนนักเรียนที่ตกซ้ าชั้น ……………-…………….คน  
 



                                                                                                                           

   ๔.๒ ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจ าแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
          (ข้อมูล ณ วันที ่๑๐  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ต าแหน่ง 
คศ.๔ คศ.๓ คศ.๒ คศ.๑ ครูผู้ช่วย จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้บริหารโรงเรียน ๑ - - ๒ - - - - - - ๑ ๒ ๓ 
๑.วิทยาศาสตร ์ - - ๖ ๙ ๒ ๔ ๑ ๓ - ๓ ๙ ๑๙ ๒๘ 
๒.คณิตศาสตร ์ - - ๒ ๑๒ - ๔ ๑ ๒ ๑ ๑ ๔ ๑๙ ๒๓ 
๓.ภาษาไทย - - ๑ ๘ ๑ ๒ - ๒ - - ๒ ๑๒ ๑๔ 
๔.สังคมศึกษา ๑ - ๒ ๒ - ๑ ๓ ๓ ๓ ๒ ๙ ๘ ๑๗ 
๕.ภาษาต่างประเทศ - ๑ ๑ ๑๐ - ๒ ๒ ๕ - ๒ ๓ ๒๐ ๒๓ 
๖.สุขศึกษาพลศึกษา - - ๘ - - - - ๑ - ๑ ๘ ๒ ๑๐ 
๗.ศิลปศึกษา - -- ๓ ๑ - - ๑ - - - ๔ ๑ ๕ 
๘.คอมพิวเตอร ์ - - ๑ ๕ - ๒ - ๑ - - ๑ ๘ ๙ 
๙.เกษตรกรรม - - - ๑ - - - - - ๑ - ๒ ๒ 
๑๐.อตุสาหกรรม - - - - - - - - - - - - - 
๑๑.คหกรรม - - - ๑ ๑ - - - ๑ - ๒ ๑ ๓ 
๑๒.สนับสนุนการสอน - - - ๒ - - - ๑ - ๑ - ๔ ๖ 

รวม ๑ ๔ ๓๑ ๕๔ ๕ ๑๑ ๑๑ ๑๗ ๔ ๔ ๕๓ ๘๙ ๒๘๔ 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - - ๔ ๔ ๘ 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - - - - - ๑ - ๑ 
ครูวิกฤต ิ - - - - - - - - - - ๒ ๓ ๕ 
ครูธุรการ - - - - - - - - - - - ๒ ๒ 
เจ้าหน้าท่ี - - - - - - - - - - - ๑ ๑ 
ครูอัตราจ้างไทย - - - - - - - - - - ๑๐ ๙ ๑๙ 
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ - - - - - - - - - - ๕ ๓ ๘ 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - - - - - - ๑๐ ๓ ๑๓ 
ยามรักษาความปลอดภัย - - - - - - - - - - ๒ - ๒ 

รวม - - - - - - - - - - ๓๔ ๒๕ ๕๙ 
รวมท้ังสิ้น ๕ ๘๕ ๑๖ ๒๘ ๘ ๒๐๑ ๓๔๓ 

๕.  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร  สื่ออุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  งบประมาณ  และชุมชน 
 ๕.๑)  ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
  ๕.๑.๑)  เนื้อท่ี ๑๑๗ ไร่  ๓  งาน  ๗  ตารางวา   
  ๕.๑.๔)  จ านวนอาคารเรียนถาวร  รวม      ๖     หลัง 
  ๕.๑.๕)  จ านวนอาคารอเนกประสงค์  รวม  ๘     หลัง 

 ๕.๑.๖)  จ านวนสนามกีฬา  ๑๔  สนาม  ได้แก่สนามบาสเกตบอล  ๒  สนาม,  
                สนามวอลเล่ย์บอล ๓  สนาม, สนามตะกร้อ ๖  สนาม, สนามวอลเล่ย์บอล

ชายหาด ๑  สนาม, สนามฟุตบอล  ๒  สนาม 
  ๕.๑.๗)  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  ๗๒  ห้อง 
                ๕.๑.๘)  จ านวนห้องประกอบ 



                                                                                                                           

- ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  ๑๘     ห้อง   
- ห้องคอมพิวเตอร์             ๒     ห้อง   
- ห้องดนตร-ีนาฎศิลป์         ๒     ห้อง   
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา    ๒     ห้อง    
- ห้องพยาบาล                  ๑     ห้อง   
- ห้องสมุด                       ๑     ห้อง   

๕.๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ  อุปกรณ์  เครื่องอ านวยความสะดวก 
 ๕.๒.๑)  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์  ทั้งหมด ๓๓๓  เครื่อง 
  -  คิดสัดส่วนจ านวนนักเรียน : เครื่อง  =  ๘ : ๑ 

- ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  ๒๐๐  เครื่อง 
- ใช้ในการบริหาร     จ านวน    ๗๓  เครื่อง 
- ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน    ๖๐  เครื่อง 

 ๕.๒.๒)  จ านวนเครื่องถ่ายเอกสาร     ๒   เครื่อง 
 ๕.๒.๔)  จ านวนเครื่องโทรสาร        ๑   เครื่อง 
 ๕.๒.๕)  จ านวนโทรทัศน์              ๒๘   เครื่อง 
๕.๓)  ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ 
 ๕.๓.๑)  จ านวนหนังสือในห้องสมุด  ๔๐,๐๗๒  เล่ม 
 ๕.๓.๒)  หนังสือในห้องสมุดสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

  ๕.๓.๓)  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น  ๑,๐๒๒ คนต่อวัน   
 ๕.๓.๔)  มีแหล่งข้อมูลที่สืบค้นทาง internet  ได้  ๖๐   เครื่อง 
                    คิดสัดส่วนจ านวนนักเรียน  : เครื่อง  =  ๘  : ๑   

5.3.5) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 



                                                                                                                           
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ห้องศูนย์การเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
๒. ห้องศูนย์การเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๓. ห้องศูนย์การเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
๔. ห้องศูนย์การเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๕.  ห้องศูนย์การเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
๖.  ห้องศูนย์การเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษา 
๗.  ห้องศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
๘.  ศูนย์ ICT 
๙.  ห้องศูนย์วัฒนธรรมจังหวดัสุโขทัย 

๘๒๐ 
 

๒๐๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๓๐ 
 
 

๗๒๐ 
 

๒๕ 
 

๓๑๔ 
 

๑,๐๒๔ 
๒๐ 

๑. ห้องสมุดประชาชน 
๒. วันส าคัญในเขตอ าเภอเมือง 
๓. สถานพยาบาลและโรงพยาบาล 
    ในเขตต าบลบ้านกล้วย 
๔. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
๕. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามค าแหง 
๖. ค่ายลูกเสือรามค าแหง 
๗. ชุมชนต่าง ๆ เช่น ชุมชนบ้านขวาง   
   ชุมชนเมืองเก่า ฯลฯ 
๘. ตลาดสด 
๙. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
๑๐. มหาวิทยาลัยนเรศวร   

๑ 
๕ 
๑ 
 

๒ 
๒ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 

นอกจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนแล้ว  ยังมีแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อีก ได้แก่ 
            ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์         จ านวน    ๑๘   ห้อง 
            ห้องปฏิบัติการภาษา                 จ านวน      ๒   ห้อง 
            ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         จ านวน      ๒   ห้อง  
            ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์          จ านวน      ๒  ห้อง             

    ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ             จ านวน      ๑   ห้อง 
    ห้องจริยธรรม     จ านวน      ๑   ห้อง 

  สวนหินเปลือกโลก    จ านวน      ๑   สวน 
    ห้องโสตทัศนศึกษา    จ านวน      ๑   ห้อง 
    เว็บไซต์ของโรงเรียน    จ านวน      ๑   เว็บไซต์ 

๕.๔) ปราชญ์ชาวบ้าน และ ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑)  นายมนต์ชัย เทวัญวโรปกรณ์  ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัย 
 ๒)  นายวิชาญ นุ่มพรม  ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสังคโลก 
 ๓)  นายวิเชษฐ์  บุญมาศิลป์  ให้ความรู้เกี่ยวกับการหล่อพระ   
๕.๕)  ข้อมูลชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน 

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มโรงเรียนอยู่ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดสุโขทัย ๒.๕ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ราว ๘ กิโลเมตรจึงมีสภาพกึ่ง
เมือง กึ่งชนบท ประชากรของต าบลบ้านกล้วย มีจ านวนประมาณ ๑๖,๙๗๐ คน จากจ านวนครัวเรือน ๕,๔๑๕ 
ครัวเรือน และส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ ท านา  รองลงมาท าไร่ ค้าขาย รับราชการ  รับจ้าง เป็นช่างงาน



                                                                                                                           

หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ท าเป็นงาน ที่เลียนแบบของโบราณ เช่น ตู้โบราณ โต๊ะเครื่องแป้ง กรอบรูปและเฟอร์นิเจอร์
ต่างๆ เป็นต้น มีโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงสีข้าว อู่ซ่อมรถยนต์ บริเวณใกล้เคียงเขตติดต่อกับโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม  เป็นดังนี้ 

- ด้านทิศใต้  (หน้าโรงเรียน) ติดกับถนนจรดวิถีถ่อง 
- ด้านทิศตะวันตกติดกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
- ด้านทิศตะวันออกติดกับวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 
- ด้านทิศเหนือ (หลังโรงเรียน) เป็นที่ราบลุ่ม 

ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชน  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ 
- ร้อยละ ๘๐  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
- ร้อยละ ๙๘  นับถือศาสนาพุทธ 
- ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ๒๕,๐๐๐  บาท/ครัวเรือน 
- จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   ๓.๒๑  คน 

   
   ๕.๕.๑  การศึกษาของผู้ปกครอง (คิดเป็นร้อยละของจ านวนผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด) 
จ านวนผู้ปกครอง

ทั้งหมด 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๒,๕๐๓ ๑,๑๕๐ ๔๕.๙๔ ๑,๐๓๖ ๔๑.๓๙ ๓๑๗ ๑๒.๖๖ 
  
  ๕.๕.๒  อาชีพหลักของผู้ปกครอง (ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง) 

 
อาชีพ 

อาชีพของผู้ปกครอง 
น้อยกว่า 
ร้อยละ๒๐ 

ร้อยละ ๒๐-๔๐ ร้อยละ ๔๑-๖๐ ร้อยละ ๖๑-๘๐ มากกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

รับราชการ ✓     
ค้าขาย  ✓    
เกษตรกร    ✓  
รับจ้าง   ✓   
ไม่มีอาชีพ      
อ่ืนๆ      

 

   ๕.๕.๓  ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ (จ านวนนักเรียน) 
 

ศาสนา 
ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ 

น้อยกว่า 
ร้อยละ๒๐ 

ร้อยละ ๒๐-๔๐ ร้อยละ ๔๑-๖๐ ร้อยละ ๖๑-๘๐ มากกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

พุทธ     ✓ 
คริสต์ ✓     
อิสลาม ✓     
ฮินดู ✓     
ซิกซ์      
อ่ืนๆ      

 
 



                                                                                                                           

 ๕.๕.๔  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง ต่อครอบครัว ต่อปี (จ านวนครอบครัว) 
น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ 

บาท 
๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ 

บาท 
๓๐,๐๐๑-๔๐,๐๐๐ 

บาท 
มากกว่า ๔๐,๐๐๐ 

บาท 
๓๖๗ ๗๕๓ ๙๔๕ ๔๓๘ 

  

๕.๕.๕  โอกาสและข้อจ ากัดของสถานศึกษา 
โอกาส ข้อจ ากัด หมายเหตุ 

โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านของชุมชนเมือง  การ
เดินทางมาโรงเรียนสะดวกสบาย       
และโรงเรียนเปิดสอนมาแล้ว ๑๒๑ ปี  
ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ  ส่งบุตรหลาน
มาเข้าเรียนอย่างมาก  ท าให้โรงเรียนเป็นที่
เชื่อถือของชุมชน  และพร้อมที่จะให้ความ
ช่วยเหลือโรงเรียนทุกด้าน  เช่น วิทยากร  
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  การระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ท าให้
โรงเรียนประสบความส าเร็จในทุกด้าน 

สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้ด้านชุมชนเมือง 
มีแหล่งบันเทิง และอบายมุข  เช่นโต๊ะ
สนุกเกอร์  ร้านเกมคอมพิวเตอร์ ที่  
ยั่วยุให้ผู้เรียนเบี่ยงเบนความสนใจใน
การเรียน  และส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มรภารกิจใน
การประกอบอาชีพ มีเวลาน้อยในการ
ดูแลบุตรหลาน  จึงเป็นภาระของ
สถานศึกษา  รวมทั้งงบประมาณใน
การบริหารจัดการมีจ านวนจ ากัด 

 
 
 
 
 
 

  
๖. หลักสูตร 
    ๖.๑ หลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  แผนการเรียน English Program 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  แผนการเรียน English Program 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  แผนการเรียน English Program 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  แผนการเรียนพหุภาษา 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  แผนการเรียนพหุภาษา  
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  แผนการเรียนพหุภาษา  
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  แผนการเรียนพิเศษกีฬา 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  แผนการเรียนพิเศษกีฬา  
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  แผนการเรียนพิเศษกีฬา 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  แผนการเรียนภาษา-สังคม 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  แผนการเรียนภาษา-สังคม 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  แผนการเรียนภาษา-สังคม 
 
 



                                                                                                                           

    ๖.๒ โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  แผนการเรียน English Programe 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  แผนการเรียน English Programe 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  แผนการเรียน English Programe 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  แผนการเรียนภาษาจีน 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  แผนการเรียนภาษาจีน 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  แผนการเรียนภาษาจีน 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

๖.๓ แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ห้อง /ระดับ ม.๑ ม.๒ ม.๓ หมายเหตุ 
ห้อง ๑ พิเศษวิทย์-คณิตศาสตร์ (GP) พิเศษวิทย์-คณิตศาสตร์ (GP) พิเศษวิทย์-คณิตศาสตร์ (GP)  

ห้อง ๒ พิเศษวิทย์-คณิตศาสตร์ (GP) พิเศษวิทย์-คณิตศาสตร์ (GP) พิเศษวิทย์-คณิตศาสตร์ (GP)  

ห้อง ๓ ภาษาอังกฤษ GEP) ภาษาอังกฤษ (EP) ภาษาอังกฤษ (EP)  
ห้อง ๔ พหุภาษา (MP) พหุภาษา (MP) พหุภาษา (MP)  

ห้อง ๕ พิเศษกีฬา (SPP) พิเศษกีฬา (SPP) พิเศษกีฬา (SPP)  
ห้อง ๖ วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต (SMP)  

ห้อง ๗ วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต (SMP)  
ห้อง ๘ วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต (SMP)  

ห้อง ๙ วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต (SMP)  
ห้อง ๑๐ ภาษา-สงัคม (ESoP) ภาษา-สงัคม (ESoP) ภาษา-สงัคม (ESoP)  

ห้อง ๑๑ ภาษา-สงัคม (ESoP) ภาษา-สงัคม (ESoP) ภาษา-สงัคม (ESoP)  
ห้อง ๑๒ ภาษา-สงัคม (ESoP) ภาษา-สงัคม (ESoP) ภาษา-สงัคม (ESoP)  

รวม ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๓๖ 
การจัดแผนเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ห้อง /ระดับ ม.๔ ม.๕ ม.๖ หมายเหตุ 

ห้อง ๑ พิเศษวิทย์-คณิตศาสตร์ (GP) พิเศษวิทย์-คณิตศาสตร์ (GP) พิเศษวิทย์-คณิตศาสตร์ (GP)  
ห้อง ๒ พิเศษวิทย์-คณติศาสตร์ (GP) - ภาษา-คณติ. ภาษา-วิทย์ (EP)  

ห้อง ๓ ภาษา-คณิตศาสตร์ (EP ศิลป์) ภาษา-คณิตศาสตร์ (EMP) ภาษา-คณิตศาสตร์ (EMP)  
ห้อง ๔ ภาษา-คณิตศาสตร์ (EMP) จีน (ECP) –ฝรั่งเศล (EFP) ภาษา-คณิตศาสตร์ (EMP)  

ห้อง ๕ จีน (ECP) –ฝรั่งเศล (EFP) ภาษา-สงัคม (ESoP) จีน (ECP) –ฝรั่งเศล (EFP)  
ห้อง ๖ ภาษา-สงัคม (ESoP) ภาษา-สงัคม (ESoP) ภาษา-สงัคม (ESoP)  

ห้อง ๗ ภาษา-สงัคม (ESoP) วิทย์-คณิต (SMP) ภาษา-สงัคม (ESoP)  
ห้อง ๘ วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต แบบเข้ม (ISMP)  

ห้อง ๙ วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต แบบเข้ม (ISMP)  
ห้อง ๑๐ วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต (SMP)  

ห้อง ๑๑ วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต (SMP) วิทย์-คณิต (SMP)  

ห้อง ๑๒ พิเศษกีฬา (SPP) (วิทย์,ศิลป์) พิเศษกีฬา (SPP) (วิทย์,ศิลป์) วิทย์-คณิต (SMP)  
ห้อง ๑๓   พิเศษกีฬา (SPP) (วิทย์,ศิลป์)  

รวม ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๓๗ 
 

๗.  ข้อมูลแผนกลยุทธ ์
  ๗.๑ แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา (วิธีการจัดท าแผน/สาระของแผน) 

หมายเหตุ 

หลักสูตรฯปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔    ม.ต้น  ๖ แผนการเรียน   ม.ปลาย ๙ แผนการเรียน 



                                                                                                                           

 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมีก าหนดการให้จัดท า แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นแผนระยะกลางใช้
เวลา ๓ ปี การศึกษาปัจจุบันใช้ฉบับปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ โดยก าหนดวิธีการด าเนินจัดท าและ
สาระส าคัญดังนี้ 
   ๗.๑.๑ ศึกษากรอบนโยบายทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนจุดเน้น นโยบายของ
รัฐบาลด้านการศึกษา 
   ๗.๑.๒ ส ารวจความต้องการในการพัฒนาการจัดการศึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา (Stakeholders) ของโรงเรียน ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ 
   ๗.๑.๓ น านโยบายและจุดเน้นในข้อ ๗.๑.๑ และความต้องการของผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในข้อ ๘.๑.๒ มาก าหนดเป็นนโยบายคุณภาพของโรงเรียน 
   ๗.๑.๔ ทบทวนปรับปรุงวิสัยทศัน์ (Vision) พันธะกิจ (Mission) และเป้าประสงค์
ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในข้อ ๗.๑.๓ 
   ๗.๑.๕ น าพันธกิจ มาแจกแจงเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในช่วง ๓ ปี โดยสาระส าคัญดังนี้ 
        ๑. ด้านการบริหารและการจัดการ 
    ๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารในโรงเรียนให้ชัดเจนและทันสมัย 
    ๑.๒ สรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับงาน    

๑.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย  
และมีประสิทธิภาพ 
        ๒. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
    ๒.๑ พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการ 
    ๒.๒ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
    ๒.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
    ๒.๔ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียน มีคุณธรรมน าความรู้ 
    ๒.๕ ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
        ๓. ด้านอาคาร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
    ๓.๑พัฒนาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ให้ใช้งานได้เต็มศักยภาพทุกด้าน 
    ๓.๒ จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในและรอบบริเวณโรงเรียนให้เกิด
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
    ๓.๓ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้เพียงพอ เหมาะสมและ
ปลอดภัย 
        ๔. ด้านบุคลากร 
    ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีประสิทธิภาพใน 
การท างาน 
    ๔.๒ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
    ๔.๓ จัดสวสัดิการที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อบุคลากร สร้างขวัญก าลังใจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อความม่ันคงในอาชีพ 
   ๗.๑.๖ น าแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อ ๗.๑.๕ มาแจกแจงเป็นแนวทางการปฏิบัติ            
ในแต่ละปีการศึกษา และผลที่คาดว่าจะได้รับ 



                                                                                                                           

   ๗.๑.๗ น าแผนยุทธศาสตร์ เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขอความเห็นชอบ 
   ๗.๑.๘ เมื่อคณะกรรมการในข้อ ๗.๑.๗ ได้เสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุง 
   ๗.๑.๙ มีการท าสัตยาบัน (Agreement) ลงนามร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง และรองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา สภานักเรียน เพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

๗.๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา (วิธีการท าแผน/สาระของแผนงาน) 
   แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นแผนที่ใช้รายปีการศึกษา
ซึ่งมีวิธีจัดท าและสาระของแผนงานดังนี้ 
   ๗.๒.๑ ศึกษานโยบาย จุดเน้น และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัดในแต่ละ                   
ปีการศึกษา 
   ๗.๒.๒ น าแผนกลยุทธ์มาแจกแจงแนวปฏิบัติและกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษามา
วิเคราะห์ ประกอบกับวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ ของโรงเรียน 
   ๗.๒.๓ ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองในแต่ละ             
ปีการศึกษา 
   ๗.๒.๔ น าสาระส าคัญใน ๓ ประเด็นแรกมาจัดโครงการ/กิจกรรมโดยมีโครงการหลัก
ของโรงเรียน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
   ๗.๒.๕ น าโครงการ/กิจกรรมจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มงาน มารวบรวม
จัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษาในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
เป้าประสงค์ 
   ๗.๒.๖ น าแผนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ผ่านการประชุมเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มาขออนุมัติด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา จากนั้นจึงขอ
อนุมัติใช้งบประมาณและด าเนินงานจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานลงนามอนุมัติ จึงสามารถใช้งบประมาณและด าเนินตามแผนปฏิบัติการในแต่ละปี
การศึกษาต่อไป 
   ๗.๒.๗ กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับ 
   ๗.๒.๘ กลุ่มงานนโยบายและแผนงานควบคุมการด าเนินงานและใช้งบประมาณให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   ๗.๒.๙ สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณา
การจัดท าแผนปฏิบัติการในแต่ละปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 

  ๗.๓ เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนประจ าปี 
   เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีจะมีการตรวจสอบว่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่เพียงใด โดยมุ่งไปที่วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อยทุก



                                                                                                                           

กิจกรรม การใช้งบประมาณและระยะเวลาในการด าเนินการว่าสามารถปฏิบัติได้ตามแผนหรือไม่เพียงใดมี
ปัญหาอุปสรรคอะไรที่ต้องแก้ไขในครั้งต่อไป ทั้งนี้จะสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนก าหนด คือ 
   ๑. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้น า และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับ
สากล 
   ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศอ่ืน รวมถึงภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓. ผู้เรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาน สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ริเริ่ม สร้างสรรค์ แก้ปัญหา และกล้าตัดสินใจ 
   ๔. ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนาชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ท างานเป็นทีม และเห็นช่องทางการสร้างอาชีพใน
ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ 
   ๕. ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง ใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิต
สาธารณะและจิตใจบริการ มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะในการด าเนินชีวิต และมี
จิตส านึก รับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นสมาชิกท่ีเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
   ๖. ครูพัฒนาความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุค
ใหม่ 
   ๗. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class 
Based Curriculum and Instruction)  
   ๘. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารและเพ่ือการ
เรียนรู้สาระสากล 
   ๙. โรงเรียนจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   ๑๐. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน (Place-Based Learning) ให้เชื่อม
ประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
   ๑๑. โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพ ระดับสากล 
   ๑๒. โรงเรียนบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนว ให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
   ๑๓. โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
   ๑๔. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า 
   ๑๕. โรงเรียนใชชุ้มชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเป็น
เครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๘.  การด าเนินการดา้นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ๘.๑)  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
                            โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการด าเนินการดังนี้  
                               (๑)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

          (๒)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา   



                                                                                                                           

          (๓)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
          (๔)  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
          (๕)  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
          (๖)  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
          (๗)  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   

                      (๘)  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
      ๘.๒)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 

                        โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้มีการบริหารงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดย
อยู่ในรูปของคณะกรรมการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปฏิบัติตามระบบการ
ตรวจสอบโดย ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้าฝ่ายทั้ง ๘ ฝ่าย ได้แก่หัวหน้าฝ่าย
ส านักงานผู้อ านวยการ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้าฝ่ายบุคคล หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระ และหัวหน้าระดับชั้น ๖ ระดับชั้น เป็นคณะท างานปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
                ๘.๓)  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วยกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าหน้าที่ วางแผนการจัดท ารูปแบบของการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนจ านวน ๓ มาตรฐาน  และท าการประเมินคุณภาพภายใน ในช่วงปลายภาคเรียนที่ ๒ ส าหรับการ
ประเมินคุณภาพภายในส าหรับนักเรียน กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้ประเมินคุณภาพภายใน
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนห้องเก่ง ห้องปานกลาง และห้องอ่อน ระดับชั้นละ ๓ ห้อง รวม  ๑๘  ห้องเรียน 
ในชั่วโมงว่างและชั่วโมงโฮมรูม  
 



                                                                                                                           

๙.  สรุปผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖      
นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  สามารถสอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในโครงการ

โควตาพิเศษต่างๆ ได้เป็นจ านวนมาก ตามสถาบันต่างๆ  ดังนี้ 
สถิติการสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ล าดับที่ มหาวิทยาลัย จ านวน 
๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๕ 
๒ มหาวิทยาลัยพะเยา ๑๙ 
๓ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๓๐ 
๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ 
๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ๕ 
๖ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑๑๐ 
๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒ 
๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒ 
๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๑ 

๑๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑ 
๑๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๖ 
๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๑ 
๑๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๑ 
๑๕ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๑ 
๑๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๖๔ 
๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๔ 
๑๘ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ๒ 
๑๙ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๔ 
๒๐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๓ 
๒๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๕ 
๒๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๕ 
๒๓ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ๒ 
๒๔ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ๘ 
๒๕ วิทยาลัยการอาชีพ ๑ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๑ 
๒๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ 
๒๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๓ 
๒๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๑ 
๓๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ๑ 
๓๑ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ๒ 
๓๒ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ๑ 
๓๓ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑ 

รวม ๓๔๔  
 ข้อมูล ณ วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



                                                                                                                           

๑๐. งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
  

- ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- Best Practice ของครู 
- รางวัลการประกวดโครงงานต่าง ๆ 
- ผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ 
- ผลการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ - รางวัลการประกวดแข่งขันด้านทักษะต่าง ๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ 

โครงการพัฒนานักเรียน - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 



                                                                                                                           

๑๑.  การน าผลการประเมินรอบ ๓ มาใช้ 
•  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

       โรงเรียน สุโขทัยวิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่สาม  
เมื่อวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
         ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบที่สาม มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ  
ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหาร ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้ 
 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๖ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๓๖ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๒๔ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๕๐ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๖๓ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน               
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๗๑ ดี 

 
 



                                                                                                                           

•  ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบที่สาม 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑) สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนให้เห็นถึงความส าคัญในการเรียนและการ
ทดสอบเพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระยะเวลา ๒ ปี 
  ๒) ผู้เรียนควรได้รับการฝึกปฏิบัติจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดค านวณ เกิดทักษะ
กระบวนการที่จะน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ระยะเวลา ๒ ปี 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ไม่มี 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑) ครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแล้ว
แบ่งผู้เรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งสอนซ่อมเสริมให้สอดคล้องกับศักยภาพและสภาพปัญหา
ของเด็กแต่ละกลุ่มระยะเวลา ๑  ปี 
  ๒) ครูควรพัฒนาสื่อการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ที่มีเนื้อหาตรงกับกลุ่ม
สาระทุกกลุ่มสาระ น าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติอย่างจริงจังและสอนโดยการทดลองในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มากขึ้น เนื่องจากเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการคิด โดยการฝึกการอ่าน การฟัง การสรุปประเด็นจากการเรียนรู้ ฝึก
การน าเสนอด้วยวาจาและแนวทางการสรุป การเขียนรายงาน ระยะเวลา ๑ ปี 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไม่มี 
 

๑๒.  ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจหรือเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
       ๑๑.๑  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องโรงเรียนมาตรฐานสากล 
       ๑๑.๒  ด าเนินโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา จ านวน  ๗  โครงการต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องและมีพัฒนาการ 

     ๑)  โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ โดยจดักิจกรรมการเรียนรู ้
แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 

     ๒)  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

     ๓)  โครงการประกวดมารยาทไทย 
     ๔)  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียนสู่มาตรฐานสากล    
     ๕)  โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้าน ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
     ๖)  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

ภาษาต่างประเทศ 
               ๗)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 
 



                                                                                                                           

 บทที่ ๒ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

 
๑. ปรัชญา    “ใช้ความรู้ คู่คุณธรรม น าปัญญา พัฒนาสังคม  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ก่อเกิดมาตรฐานสากล ”       
                 หลักค ากล่าวนี้  โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรมประกอบกับสติปัญญา    
                  ไหวพริบที่ชาญฉลาดน าไปคิดค้นคว้าสร้างสรรค์  พัฒนาตนเองและประเทศชาติให้รุ่งเรือง 
                  สถาพร มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล 
 

๒. วิสัยทัศน์  เป็นเลิศแห่งการเรียนรู้ 
 

๓. พันธกิจ     
๑. พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศและมีความสามารถเฉพาะทาง (เหมาะสมตามศักยภาพนักเรียน) 

 ๒.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ๔. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 ๖. สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่าย ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน 
 

๔. เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนด ี มีความสุข มีความรู้ 

ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 

๒. คร ูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัด 
การเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

๓. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

๔. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ 
นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๕. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลที่มี 
คุณภาพ  ที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 

๖. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
๗. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๘. ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมี 

คุณภาพ 
 
 



                                                                                                                           

๕. จุดเน้น 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑ 
๒. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหา 

ความรู้ด้วยตนเอง 
๓. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นท าเป็น มีเหตุผล สามารถวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ 

ก าหนดไว้ได้ และแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
๔. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครอง 

ในระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ  

เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
๖. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็น 

ส าคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย  

การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
๘. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลมีระบบการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๙. สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน 
 

๖. กลยุทธ์ของโรงเรียน 
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม 

มาตรฐานสากล 
๔. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
๕. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง 

มีคุณภาพ 
 

๗. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
 ๑. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



                                                                                                                           

 ๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่ายกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลสมีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๘. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจุดเน้นของโรงเรียน เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วย 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต   ๗.  รักความเป็นไทย 
๓. มีวินัย    ๘.  มีจิตสาธารณะ 
๔. ใฝ่เรียนรู้    ๙.  มีภาวะผู้น า 
๕. อยู่อย่างพอเพียง   ๑๐. มุ่งม่ันเพื่อความเป็นเลิศ 

 

๙. อัตลักษณ์ของโรงเรียน นักเรียนมีวินัย 
 

๑๐. เอกลักษณ์ของโรงเรียน เรียนดี – กีฬาเด่น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

๑๑. ค่าเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน           ๙๒.๓๓ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๙๒.๑๗ 

๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ๙๓ 
๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๙๓ 

๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๙๓ 
๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๙๓ 
๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๘ 
๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๙๓ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๙๒.๕ 
๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๙๑ 
๒ ความภูมิใจท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๓ 
๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๙๓ 
๔ สุขภาวะร่างกาย และจิตสังคม ๙๓ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ     ๙๑.๖๗ 
๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๙๖ 
๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๙๑ 
๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
๙๑ 

๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๘๙ 
๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
๙๓ 

๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

๙๐ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          ๙๐.๖ 
๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
๘๙ 

๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ 

๙๐ 

๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๙๑ 
๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๙๓ 
๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
๙๐ 

 
 



                                                                                                                           
บทที่ ๓ 

การด าเนินงานที่ส่งผลสนับสนุนตามมาตรฐาน
การศึกษา  

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการ EP/MEP เขตภาคเหนือ (The Tenth Northern Region EP/MEP 
Open House) 

 โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program ม.๑ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Study Tour) 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Camp) 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Science Camp) 
กิจกรรมที่ ๕ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน  CEFR ห้องเรียนพิเศษ English Program 
กิจกรรมที่ ๖ พัฒนา ปรับปรุง สรรหาสื่อการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ English Program 

 โครงการพัฒนานักเรียน  กิจกรรมติว o-net ม.๓    

 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมติวเข้ม สอวน. คณิตศาสตร์ 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์ 

 โครงการพัฒนานักเรียน  
กิจกรรมที่ ๑ สอนซ่อมเสริมนักเรียน(เด็กอ่อน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๑ ค่ายภาษาไทยพัฒนาส่งเสริมทักษะเน้นการอ่านคิด วิเคราะห์ บูรณาการสู่ค่านิยม  ๑๒  ประการ   

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมโครงการการสอนซ่อมเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ ๑ วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการ EP/MEP เขตภาคเหนือ (The Tenth Northern Region EP/MEP 
Open House) 

 โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program ม.๑ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Study Tour) 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Camp) 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Science Camp) 
กิจกรรมที่ ๕ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน  CEFR ห้องเรียนพิเศษ English Program 
กิจกรรมที่ ๖ พัฒนา ปรับปรุง สรรหาสื่อการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ English Program 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ   
กิจกรรมที่ ๑ ติวเข้ม สอวน. คณิตศาสตร์ 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ   
กิจกรรมที่ ๑ สัปดาห์คณิตศาสตร์ 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์ 

 โครงการพัฒนานักเรียน   
กิจกรรมที่ ๑ พ่ีติวน้อง 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ แข่งขันง นศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๑ วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านหุ่นยนต์ 

 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ 

 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 โครงการพัฒนานักเรียนฝึกทักษะอาชีพ 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อวัสดุส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อหุ่นจ าลองการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อสื่อวัสดุทัศนศิลป์ ม.๑-ม.๖ 

 โครงการ ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ    
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ไทย 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ 

 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

กิจกรรมที่ ๓ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กิจกรรมที่ ๔ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค/ชาติ 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๕  ส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการ EP/MEP เขตภาคเหนือ (The Tenth Northern Region EP/MEP 
Open House) 

 
 

 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ เข้ารว่มการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการ EP/MEP เขตภาคเหนือ (The Tenth Northern Region EP/MEP 
Open House) 

 โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program ม.๑ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Study Tour) 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Camp) 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Science Camp) 
กิจกรรมที่ ๕ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน  CEFR ห้องเรียนพิเศษ English Program 
กิจกรรมที่ ๖ พัฒนา ปรับปรุง สรรหาสื่อการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ English Program 

 
 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการ EP/MEP เขตภาคเหนือ (The Tenth Northern Region EP/MEP 
Open House) 

 โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program ม.๑ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Study Tour) 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Camp) 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Science Camp) 
กิจกรรมที่ ๕ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน  CEFR ห้องเรียนพิเศษ English Program 
กิจกรรมที ่๖ พัฒนา ปรับปรุง สรรหาสื่อการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ English Program 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๑ แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
กิจกรรมที่ ๓ การสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ 
กิจกรรมที่ ๔ การแข่งขันตอบปัญหา ณ จุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย (เคมี, ชีววิทยา) 
กิจกรรมที่ ๕ การแข่งขันตอบปัญหา ณ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (เคมี, ชีววิทยา) 

 โครงการพัฒนานักเรียน   
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมเติมส าหรับ 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการพัฒนานักเรียน   
กิจกรรมที่ ๑ สอนเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ า   

 โครงการพัฒนานักเรียน   
กิจกรรมที่ ๑ ติว o-net ม.๓    

 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
กิจกรรมที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   

 โครงการพัฒนานักเรียน   
กิจกรรมที่ ๑ สอนซ่อมเสริมนักเรียน(เด็กอ่อน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   

 โครงการพัฒนานักเรียน   
กิจกรรมที่ ๑ พ่ีติวน้อง 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้   
กิจกรรมที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย O – NET และ ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง    

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมโครงการการสอนซ่อมเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๑ วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-net วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศกัยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศึกษาฯ 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อวัสดุส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อหุ่นจ าลองการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 

 โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program ม.๑ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Study Tour) 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Camp) 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Science Camp) 
กิจกรรมที่ ๕ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน  CEFR ห้องเรียนพิเศษ English Program 
กิจกรรมที่ ๖ พัฒนา ปรับปรุง สรรหาสื่อการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ English Program 

 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการจัดท าห้องเรียนและพัฒนาห้องเรียนญี่ปุ่น ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดท าห้องเรียนส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP 
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 

 โครงการพัฒนาห้องสมุด HUB เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาห้องสมุด HUB เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) 

 โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ  MP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 โครงการติวเข้มสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ๓-๔ (Chinese Proficiency Test) และ HSKK 
กิจกรรมที่ ๑ ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ๓-๔ (Chinese Proficiency Test) และ HSKK 

 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ พหุภาษา 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเพาะกล้าภาษา (Born to be SMART) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางภาษา นักเรียนห้องเรียน
พิเศษพหุภาษา สู่สากลอย่าง 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น MP Chinese & Japanese Camp ๒๐๑๙ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
พหุภาษา 
กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมค่ายต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาสู่สังคมโลก 

 โครงการ ค่ายวิชาการ Academic Festival เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา สู่
การศึกษายุค Thailand ๔.๐ 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะพิเศษ/แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ ๑ แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ ๒ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR 

ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านหุ่นยนต์ 

 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ 

 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 โครงการพัฒนานักเรียนฝึกทักษะอาชีพ 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อวัสดุส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อหุ่นจ าลองการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการ EP/MEP เขตภาคเหนือ (The Tenth Northern Region EP/MEP 
Open House) 

 โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกกรมที่ ๑ กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program ม.๑ 
กิจกกรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Study Tour) 
กิจกกรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Camp) 
กิจกกรมที่ ๔ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Science Camp) 
กิจกกรมที่ ๕ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน  CEFR ห้องเรียนพิเศษ English Program 
กิจกกรมที่ ๖ พัฒนา ปรับปรุง สรรหาสื่อการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ English Program 

 โครงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และเครื่องดนตรี 
กิจกรรมที่ ๑ ซื้อทดแทนและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่ช ารุดเสียหาย 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ วันนาฏยศาสตร์และศิลปะสุโขทัยวิทยาคม และแข่งขันศิลปะหัตถกรรม  

 
 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ 

 โครงการจัดท าห้องเรียนและพัฒนาห้องเรียนญี่ปุ่น ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

 โครงการพัฒนาห้องสมุด HUB เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ  MP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 โครงการติวเข้มสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ๓-๔ (Chinese Proficiency Test) และ HSKK 

 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา 

 โครงการค่ายวิชาการ Academic Festival เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา สู่
การศึกษายุค Thailand ๔.๐ 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะพิเศษ/แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 

 โครงการพัฒนานักเรียน  กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียน(เด็กอ่อน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม ค่ายภาษาไทยพัฒนาส่งเสริมทักษะเน้นการอ่านคิด วิเคราะห์ บูรณาการสู่
ค่านิยม ๑๒ ประการ   

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศกิจกรรมแข่งขันง นศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านหุ่นยนต์ 

 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ 

 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 โครงการพัฒนานักเรียนฝึกทักษะอาชีพ 

 โครงการจัดท าห้องเรียนและพัฒนาห้องเรียนญี่ปุ่น ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดท าห้องเรียนส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP 
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 

 โครงการพัฒนาห้องสมุด HUB เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาห้องสมุด HUB เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) 

 โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ  MP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

โครงการติวเข้มสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ๓-๔ (Chinese Proficiency Test) และ HSKK 
กิจกรรมที่ ๑ ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ๓-๔ (Chinese Proficiency Test) และ HSKK 

 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ พหุภาษา 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเพาะกล้าภาษา (Born to be SMART) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางภาษา นักเรียนห้องเรียน
พิเศษพหุภาษา สู่สากลอย่าง 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น MP Chinese & Japanese Camp ๒๐๑๙ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
พหุภาษา 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาสู่สังคมโลก 

 โครงการค่ายวิชาการ Academic Festival เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา สู่
การศึกษายุค Thailand ๔.๐ 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะพิเศษ/แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ ๑ แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ ๒ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR 

 
 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมวันสุนทรภู่   

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กิจกรรมที ่๑ จัดซื้อสื่อวัสดุทัศนศิลป์ ม.๑-ม.๖ 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ    
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ไทย 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ 
กิจกรรมที่ ๓ แข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กิจกรรมที่ ๔ แขง่ขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับถาค/ชาติ 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 
 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา 

 โครงการค่ายวิชาการ Academic Festival เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา สู่
การศึกษายุค Thailand ๔.๐ 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการ EP/MEP เขตภาคเหนือ (The Tenth Northern Region EP/MEP 
Open House) 

 โครงการ พัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program ม.๑ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Study Tour) 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Camp) 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP Science Camp) 
กิจกรรมที่ ๕ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน  CEFR ห้องเรียนพิเศษ English Program 
กิจกรรมที่ ๖ พัฒนา ปรับปรุง สรรหาสื่อการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ English Program 

 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ พหุภาษา 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเพาะกล้าภาษา (Born to be SMART) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางภาษา นักเรียนห้องเรียน
พิเศษพหุภาษา สู่สากลอย่าง 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น MP Chinese & Japanese Camp ๒๐๑๙ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
พหุภาษา 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาสู่สังคมโลก 

 โครงการค่ายวิชาการ Academic Festival เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา สู่
การศึกษายุค Thailand ๔.๐ 

 โครงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และเครื่องดนตรี 
กิจกรรมที่ ๑ ซื้อทดแทนและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่ช ารุดเสียหาย 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ วันนาฏยศาสตร์และศิลปะสุโขทัยวิทยาคม และแข่งขันศิลปะหัตถกรรม 

ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อวัสดุส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อหุ่นจ าลองการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย (Sport Hero) 
กิจกรรมที่ ๒ ฝึกซ้อมและแข่งขันแอโรบิค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 
กิจกรรมที่ ๓ ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

กิจกรรมที่ ๔ การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
กิจกรรมที่ ๕ การฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะพ้ืนฐานกีฬามวยสากลสมัครเล่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ 
กิจกรรมที่ ๖ การฝึกซ้อมและแข่งขันคีตะมวยไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ 
กิจกรรมที่ ๗ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ระดับเขต ๖) 
กิจกรรมที่ ๘ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด OBEC Young Beach Volleyball 

 โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ๑๐๐ % 
กิจกรรมที่ ๒ กีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย 
กิจกรรมที่ ๓ กีฬา-กรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 
 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๑ วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 
กิจกรรมที่ ๔ จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนางานธุรการและสารบรรณ 
 
 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการนิเทศภายในกลุ่มสาระฯภาษาไทย   
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ ๑ วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ ๑ จ้างครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ  English Program (EP) 
กิจกรรมที่ ๒ ค่าสาธารณูปโภค ห้องเรียนพิเศษ  English Program (EP) 

 
 



                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓. ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการห้องเรียนพิเศษ  MP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 โครงการติวเข้มสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ๓-๔ (Chinese Proficiency Test) และ HSKK 
 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา 
 โครงการค่ายวิชาการ Academic Festival เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา  

สู่การศึกษายุค Thailand ๔.๐ 
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะพิเศษ/แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ ๑ วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-net วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศึกษาฯ 

 โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๔ สัปดาห์สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 



                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาห้องสมุด HUB เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาห้องสมุด HUB เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) 

 โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ  MP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 โครงการติวเข้มสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ๓-๔ (Chinese Proficiency Test) และ HSKK 

กิจกรรม ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ๓-๔ (Chinese Proficiency Test) และ HSKK 
 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ พหุภาษา 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเพาะกล้าภาษา (Born to be SMART) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางภาษา นักเรียนห้องเรียน
พิเศษพหุภาษา สู่สากลอย่าง 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น MP Chinese & Japanese Camp ๒๐๑๙ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
พหุภาษา 
กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมค่ายต่างประเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาสู่สังคมโลก 

 โครงการค่ายวิชาการ Academic Festival เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา สู่
การศึกษายุค Thailand ๔.๐ 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะพิเศษ/แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ ๑ แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ ๒ การสอบวัดระดบภาษาอังกฤษ CEFR 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 



                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ์ภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมศึกษาดูงาน 
 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
 โครงการพัฒนานักเรียน  กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ “FUN MATH CAMP ” 
 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้: กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูกลุ่มสาระฯ   
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ ๑  วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๒  ออกแบบและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๕  ส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๕  ส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

 
 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ 

โครงการจัดท าห้องเรียนและพัฒนาห้องเรียนญี่ปุ่น ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดท าห้องเรียนส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP 
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 

 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ 

 โครงการจัดท าห้องเรียนและพัฒนาห้องเรียนญี่ปุ่น ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

 โครงการพัฒนาห้องสมุด HUB เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ อาคาร ๕ (อาคารพ่อขุนรามค าแหง) 
 โครงการพัฒนานักเรียน : กิจกรรมพัฒนา และปรับปรุงสื่อการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ English Program   
 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

กิจกรรมที่ ๓ ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-net วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศึกษาฯ 

 โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมค่ายสังคมศึกษาฯ เรียนรู้งานสืบสานพระราชด าริ 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อสื่อวัสดุทัศนศิลป์ ม.๑-ม.๖ 

 
 



                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ 

โครงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และเครื่องดนตรี 
กิจกรรมที่ ๑ ซื้อทดแทนและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่ช ารุดเสียหาย 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ วันนาฏยศาสตร์และศิลปะสุโขทัยวิทยาคม และแข่งขันศิลปะหัตถกรรม 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๑ วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ  MP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 โครงการติวเข้มสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ๓-๔ (Chinese Proficiency Test) และ HSKK 
 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา 
 โครงการค่ายวิชาการ Academic Festival เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา สู่

การศึกษายุค Thailand ๔.๐ 
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะพิเศษ/แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
 โครงการพัฒนานักเรียน   

กิจกรรม การท าผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช 
 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ : กิจกรรมการสอบเพชรยอดมงกุฎ 
 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ :  กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  

กิจกรรม ค่ายภาษาไทยพัฒนาส่งเสริมทักษะเน้นการอ่านคิด วิเคราะห์ บูรณาการสู่ค่านิยม  ๑๒  ประการ   
 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 โครงการพัฒนานักเรียน 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมค่ายสังคมศึกษาฯ เรียนรู้งานสืบสานพระราชด าริ 



                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-net วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศึกษาฯ 

 โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๔ สัปดาห์สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านหุ่นยนต์ 
 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ 
 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 โครงการพัฒนานักเรียนฝึกทักษะอาชีพ 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อวัสดุส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อหุ่นจ าลองการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 

 โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ๑๐๐ % 

 โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๒ กีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย 

 



                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ กีฬา-กรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

 โครงการพัฒนาห้องสมุด HUB เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาห้องสมุด HUB เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) 

 โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ  MP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 โครงการติวเข้มสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ๓-๔ (Chinese Proficiency Test) และ HSKK 

กิจกรรมที่ ๑ ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ๓-๔ (Chinese Proficiency Test) และ HSKK 
 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ พหุภาษา 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเพาะกล้าภาษา (Born to be SMART) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางภาษา นักเรียนห้องเรียน
พิเศษพหุภาษา สู่สากลอย่าง 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น MP Chinese & Japanese Camp ๒๐๑๙ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
พหุภาษา 
กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมค่ายต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาสู่สังคมโลก 

 โครงการ ค่ายวิชาการ Academic Festival เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา  
สู่การศึกษายุค Thailand ๔.๐ 

 



                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะพิเศษ/แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ ๑ แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ ๒ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR 
 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อสื่อวัสดุทัศนศิลป์ ม.๑-ม.๖ 

 โครงการ ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และเครื่องดนตรี 
กิจกรรมที่ ๑ ซื้อทดแทนและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่ช ารุดเสียหาย 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ วันนาฏยศาสตร์และศิลปะสุโขทัยวิทยาคม และแข่งขันศิลปะหัตถกรรม 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ    
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ไทย 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ 
กิจกรรมที่ ๓ แข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กิจกรรมที่ ๔ แข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค/ชาติ 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
ต่างประเทศ 

 โครงการจัดท าห้องเรียนและพัฒนาห้องเรียนญี่ปุ่น ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

 โครงการพัฒนาห้องสมุด HUB เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ กิจกรรมซ่อมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ อุปกรณ์สารเคมีท่ีใช้ในการเรียนการสอน ม.๑- ม.๖ 
 โครงการพัฒนานักเรียน   

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมเติมส าหรับ 
 โครงการพัฒนานักเรียน   

กิจกรรมที่ ๑ สอนเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ า   
 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้   

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 
 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้   

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้   

กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้   
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการเรียนการสอนจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ (ส าหรับการเรียนการสอน) 

 โครงการ พัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมค่ายสังคมศึกษาฯ เรียนรู้งานสืบสานพระราชด าริ 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านหุ่นยนต์ 
 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ 
 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 โครงการพัฒนานักเรียนฝึกทักษะอาชีพ 
 โครงการจัดท าห้องเรียนและพัฒนาห้องเรียนญี่ปุ่น ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ

พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดท าห้องเรียนส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP 
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 

 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ พหุภาษา 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเพาะกล้าภาษา (Born to be SMART) เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางภาษา นักเรียนห้องเรยีนพิเศษพหุภาษา สู่สากล
อย่าง 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น MP Chinese & Japanese Camp ๒๐๑๙ นักเรียนห้องเรียนพเิศษพหุภาษา 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหภุาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาสู่สังคมโลก 

 
 



                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โครงการพัฒนานักเรียน : กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English 
Program   

 โครงการพัฒนานักเรียน กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียน(เด็กอ่อน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   
 โครงการพัฒนานักเรียน กิจกรรมพี่ติวน้อง 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมโครงการการสอนซ่อมเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 
 โครงการพัฒนานักเรียน 

กิจกรรมที่ ๔ สัปดาห์สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ ๑ วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดเรียนรู้ 

โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๔ สัปดาห์สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๑ ปรับสภาพวิชาการ นักเรียน ม.๑ GP ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP) 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนการท าโครงงานฟิสิกส์สัประยุทธ์   

 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินกิจกรรมหลักเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อมห้องเรียน พิเศษ 

 โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศ   
กิจกรรมที่ ๔ ค่ายปรับสภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   

 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   
กิจกรรมที่ ๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้   

 โครงการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  
กิจกรรมที่ ๑ โครงการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ  
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

 โครงการพัฒนาทักษะทางดาราศาสตร์ (ชมรมดาราศาสตร์) 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมความรู้พ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ 

 โครงการบ้านหลังเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านคาราเต้โด 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านฟุตซอล 

 โครงการติวเข้มเพ่ือการศึกษาต่อ (ดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
กิจกรรมที่ ๑ ติวเข้ม  GAT /ความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) และ ๙ วิชาสามัญ   
กิจกรรมที่ ๒ ติวเข้ม O-NET (ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม) 

 โครงการบ้านหลังเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านคาราเต้โด 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านฟุตซอล 

 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

โครงการหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน  
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดท าตารางเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ 

กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนวิถีพุทธ 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

โครงการส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนการท าโครงงานฟิสิกส์สัประยุทธ์   

 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินกิจกรรมหลักเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อมห้องเรียนพิเศษ 

 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   
กิจกรรมที่ ๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้   



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร  
กิจกรรมที่ ๑ อบรมนักศึกษาวิชาทหาร 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม   
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม 

 โครงการพัฒนาทักษะทางดาราศาสตร์ (ชมรมดาราศาสตร์) 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมความรู้พ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ 

 โครงการติวเข้มเพ่ือการศึกษาต่อ (ดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๑ ติวเข้ม  GAT /ความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) และ ๙ วิชาสามัญ   
กิจกรรมที่ ๒ ติวเข้ม O-NET (ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม) 

 โครงการบ้านหลังเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านคาราเต้โด 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านฟุตซอล 

 โครงการการติวเข้มเพ่ือการศึกษาต่อ (ดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
กิจกรรมที่ ๑ ติวเข้ม  GAT /ความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) และ ๙ วิชาสามัญ   
กิจกรรมที่ ๒ ติวเข้ม O-NET (ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม) 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ  
กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนวิถีพุทธ 

 โครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมที ่๑ งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑.๑. เยี่ยมบ้านนักเรียน 
๑.๒. กิจกรรมอบรมครูที่ปรึกษา 
๑.๓. กิจกรรมพัฒนางานติดตามนักเรียน ขาด ลา มาสาย โดดเรียน 
กิจกรรมที ่๒ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
กิจกรรมที ่๓ งานจัดการเอกสารและส านักงานฝ่ายปกครอง 
กิจกรรมที ่๔ งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
กิจกรรมที ่๕ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
กิจกรรม ๑ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรม ๒ หนึ่งต ารวจหนึ่งโรงเรียน 
กิจกรรม ๓ งานTO BE NUMBER ONE    
กิจกรรม ๔ งานศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 

 โครงการกิจกรรมส่งเสริมศิลปะการแสดงในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

โครงการส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนการท าโครงงานฟิสิกส์สัประยุทธ์   

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

 โครงการพัฒนาทักษะทางดาราศาสตร์ (ชมรมดาราศาสตร์) 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมความรู้พ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ 

 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที ่๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนการท าโครงงานฟิสิกส์สัประยุทธ์   

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ   
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 โครงการกีฬาภายในระหว่างสี 
กิจกรรมที่ ๑ กีฬาภายในระหว่างสี 

ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ   
กิจกรรมที่ ๕ สอนเสริมวันเสาร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.
ต้น (GP) 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ GP ม.ปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP)   

 โครงการส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนการท าโครงงานฟิสิกส์สัประยุทธ์   

 โครงการพัฒนาคะแนน O-NET โค้งสุดท้าย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 โครงการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  

กิจกรรมที่ ๑ โครงการ ส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 
 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

 โครงการพัฒนาทักษะทางดาราศาสตร์ (ชมรมดาราศาสตร์)  
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมความรู้พ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ 

 โครงการติวเข้มเพ่ือการศึกษาต่อ (ดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๑ ติวเข้ม  GAT /ความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) และ ๙ วิชาสามัญ   
กิจกรรมที่ ๒ ติวเข้ม O-NET (ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม) 

 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
กิจกรรมที่ ๑ บันทึกประวัตินักเรียนรายบุคคล 

กิจกรรมที่ ๒ จัดท าเอกสารทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ ๓ การเทียบโอนผลการเรียน 

 โครงการบ้านหลังเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านคาราเต้โด 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านฟุตซอล 

 โครงการพัฒนางานศูนย์วิชาการ  
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ส านักงาน และวัสดุสอบสอน 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ  
กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนวิถีพุทธ 

 โครงการพัฒนาการฝ่ายอ านวยการ / งานพัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนางานพัสดุโรงเรียน 

 โครงการงานประชาสัมพันธ์  
 
 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๒ ค่าย Open House มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับนักเรียน ม.๕   

 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้   
กิจกรรมที่ ๑ โครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้   

 โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร  
กิจกรรมที่ ๑ อบรม นักศึกษาวิชาทหาร 

 โครงการพัฒนางานแนะแนวซื้อวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ   

กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน  

กิจกรรมที่ ๑ วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 
 โครงการติวเข้มเพ่ือการศึกษาต่อ (ดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ ๑ ติวเข้ม  GAT /ความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) และ ๙ วิชาสามัญ   
กิจกรรมที่ ๒ ติวเข้ม O-NET (ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม) 

 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

โครงการบ้านหลังเรียน  
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านคาราเต้โด 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านฟุตซอล 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ 
กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนวิถีพุทธ 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
กิจกรรมที่ ๑ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ อบรมร้านอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste 
กิจกรรมที่ ๔ ลูกพ่อขุน สุขภาพดี วิถีไทย 
กิจกรรมที่ ๕ อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนอพยพหนีไฟเบื้องต้น 
กิจกรรมที่ ๖ โรงเรียน อย.น้อย 
กิจกรรมที่ ๗ อบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” 
กิจกรรมที่ ๘ ผลิตน้ าดื่มตราโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
กิจกรรมที่ ๙ การประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคคลากร 

 โครงการ ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต   
กิจกรรมที่ ๑ ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต 

 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

โครงการการเรียนรู้บันทึกรายรับ-รายจ่ายส าหรับนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ การเรียนรู้บันทึกรายรับ-รายจ่ายส าหรับนักเรียน 

 โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร  
กิจกรรมที่ ๑ อบรม นักศึกษาวิชาทหาร 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ   
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

 โครงการค่ายวิชาการ Academic Festival เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา สู่
การศึกษายุค Thailand ๔.๐ 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะพิเศษ/แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

โครงการพัฒนาทักษะทางดาราศาสตร์ (ชมรมดาราศาสตร์) 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมความรู้พ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ 

 โครงการบ้านหลังเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านคาราเต้โด 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านฟุตซอล 

 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 โครงการวันเกียรติยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ 

กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนวิถีพุทธ 
 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมเราท าความดีด้วยหัวใจสืบสานปณิธานศาสตร์พระชา 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมชุมนุมครอบครัวพอเพียง 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายครอบครัวพอเพียง 

 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

โครงการงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 
กิจกรรมที่ ๑ จัดท าสมุดบันทึกความดี 
กิจกรรมที่ ๒ แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ ระดับชั้น   
       ๓.๑ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
       ๓.๒ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
       ๓.๓ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
       ๓.๔ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
       ๓.๕ พุทธมามกะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและวินัยนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
กิจกรรมที่ ๕ งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและวินัยนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 โครงการธนาคารโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน  

 โครงการเรียนรู้บันทึกรายรับ-รายจ่ายส าหรับนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ การเรียนรู้บันทึกรายรับ-รายจ่ายส าหรับนักเรียน 

ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. คว ม ูม ใจในท้องถ ่นและคว มเป็น
 ทย 

โครงการพัฒนานักเรียน  
กิจกรรมที่ ๑ ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้บ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. คว ม ูม ใจในท้องถ ่นและคว มเป็น
 ทย 

โครงการพัฒนานักเรียน  
กิจกรรมที่ ๑ ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้บ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย 

 โครงการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  
กิจกรรมที่ ๑ โครงการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

 โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร  
กิจกรรมที่ ๑ อบรมนักศึกษาวิชาทหาร 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ   
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
กิจกรรมที่ ๑ บันทึกประวัตินักเรียนรายบุคคล 

กิจกรรมที่ ๒ จัดท าเอกสารทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ ๓ การเทียบโอนผลการเรียน 

 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 โครงการวันเกียรติยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. คว ม ูม ใจในท้องถ ่นและคว มเป็น
 ทย 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
กิจกรรมที่ ๑ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ อบรมร้านอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste 
กิจกรรมที่ ๔ ลูกพ่อขุน สุขภาพดี วิถีไทย 
กิจกรรมที่ ๕ อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนอพยพหนีไฟเบื้องต้น 
กิจกรรมที่ ๖ โรงเรียน อย.น้อย 
กิจกรรมที่ ๗ อบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” 
กิจกรรมที่ ๘ ผลิตน้ าดื่มตราโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
กิจกรรมที่ ๙ การประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคคลากร 

 โครงการกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ การแสดง ในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๑ ปรับสภาพวิชาการ นักเรียน ม.๑ GP ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP) 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๒ ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP) 

 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๓ ค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติหมู่เกาะและทะเลไทย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP) 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๔ ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP) งบประมาณ 

 โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร  
กิจกรรมที่ ๑ อบรม นักศึกษาวิชาทหาร 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ   
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
กิจกรรมที่ ๑ บันทึกประวัตินักเรียนรายบุคคล 

กิจกรรมที่ ๒ จัดท าเอกสารทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ ๓ การเทียบโอนผลการเรียน 
 โครงการบ้านหลังเรียน 

กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านคาราเต้โด 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านฟุตซอล 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ 
กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนวิถีพุทธ 

 โครงการกิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย 
1.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑.๒ ร่วมรู้รักษ์ธรรมชาติกับสภาอินทนิล 
๑. ๓ ส่งต่อความสุขจากลูกอินทนิล 
๑.๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพิเศษ 
๒.๑ กิจกรรมวันพ่อ 
๒.๒ กิจกรรมวันแม่ 
๒.๓ กิจกรรมไหว้ครู 
๒.๔ กิจกรรมวันปีใหม่ 
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 

 โครงการพัฒนาการฝ่ายอ านวยการ / งานพัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนางานพัสดุโรงเรียน 

 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

โครงการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต   
กิจกรรมที่ ๑ ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต 

 โครงการงานประชาสัมพันธ์   
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๔. สุข  วะท งร่ งก ย และจ  สังคม 

โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมอบรม นักศึกษาวิชาทหาร 

 โครงการบ้านหลังเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านคาราเต้โด 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านฟุตซอล 

 โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ 
กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๔. สุข  วะท งร่ งก ย และจ  สังคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
กิจกรรมที่ ๑ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ อบรมร้านอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste 
กิจกรรมที่ ๔ ลูกพ่อขุน สุขภาพดี วิถีไทย 
กิจกรรมที่ ๕ อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนอพยพหนีไฟเบื้องต้น 
กิจกรรมที่ ๖ โรงเรียน อย.น้อย 
กิจกรรมที่ ๗ อบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” 
กิจกรรมที่ ๘ ผลิตน้ าดื่มตราโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
กิจกรรมที่ ๙ การประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคคลากร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 
 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

 โครงการบริหารจัดการงานธุรการ เพื่อเพ่ิมศักยภาพงานสารบรรณ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงานและเอกสารต่าง ๆ ส าหรับใช้ในส านักงานธุรการโรงเรียน 

 โครงการพัฒนาส านักงานฝ่ายอ านวยการ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาส านักงานฝ่ายอ านวยการ 

 โครงการงานบัญชี 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนางานบัญชีของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
กิจกรรมที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานบัญชี     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาฝ่ายส านักงานเลขา   
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

 โครงการงานควบคุมภายใน   
 โครงการหลักพัฒนางานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

โครงการหลักพัฒนางานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กิจกรรมที่ ๒ รับรางวัลคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ 

 โครงการจัดท าข้อมูลนักเรียน  (โปรแกรม DMC) 
 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

 โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
กิจกรรมที่ ๑ บันทึกประวัตินักเรียนรายบุคคล 

กิจกรรมที่ ๒ จัดท าเอกสารทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ ๓ การเทียบโอนผลการเรียน 
 โครงการแนะแนวสัญจร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
 โครงการรับนักเรียน 

กิจกรรมที่ ๑ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
กิจกรรมที่ ๒ การรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป 

 โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัย 
กิจกรรมที่ ๑ งานเวรยาม/เวรประจ าวัน 
กิจกรรมท่ี ๒ งานพัฒนาความปลอดภัยของนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ งานสารวัตรนักเรียนและการจราจร 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

โครงการบริหารจัดการงานธุรการ เพื่อเพ่ิมศักยภาพงานสารบรรณ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงานและเอกสารต่าง ๆ ส าหรับใช้ในส านักงานธุรการโรงเรียน 

 โครงการพัฒนาส านักงานฝ่ายอ านวยการ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาส านักงานฝ่ายอ านวยการ 

 โครงการงานบัญชี 
กิจกรรม พัฒนางานบัญชีของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
กิจกรรมที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานบัญชี     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะพิเศษ/แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ   

กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการธนาคารโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน  
 โครงการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต   

กิจกรรมที่ ๑ ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๑๐ ค่ายศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP) 

 โครงการส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาองค์กร (OD) 
กิจกรรมที่ ๓ การประชุม อบรม หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะให้สูงขึ้น 

 โครงการทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยและวันส าคัญต่างๆ   
กิจกรรมที่ ๑ วันสรงน้ าพ่อขุนรามค าแหงฯ และรดน้ าด าหัวคณุครูเกา่ 
กิจกรรมที่ ๒  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 
กิจกรรมที่ ๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน ร.๙ 
กิจกรรมที่ ๔ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร 
กิจกรรมที่ ๕ วันปิยมหาราช 
กิจกรรมที่ ๖ วันลอยกระทง 
กิจกรรมที่ ๗ วันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมที่ ๘ วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ   
กิจกรรมที่ ๗ ปรับปรุงห้องเรียน ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP) 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๘ Smart Classroomห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP)     

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๙ ห้องบริการสืบค้น ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GP   

 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

 โครงการพัฒนางานแนะแนวซื้อวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 โครงการวันเกียรติยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 โครงการบริหารจัดการงานธุรการ เพื่อเพ่ิมศักยภาพงานสารบรรณ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงานและเอกสารต่าง ๆ ส าหรับใช้ในส านักงานธุรการโรงเรียน 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

โครงการพัฒนาส านักงานฝ่ายอ านวยการ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาส านักงานฝ่ายอ านวยการ 

 โครงการบริการอาคารสถานที่ ยานพาหนะและสภาพแวดล้อม   
กิจกรรมที่ ๑ บริการอาคารเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมบ ารุงยานยนต์และ จัดให้มีประกันภัย/ช าระภาษีรถประจ าปี 
กิจกรรมที่ ๓ งานสิ่งแวดล้อม และพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๔  งานซ่อมบ ารุง ระบบสาธารณูปโภค 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
กิจกรรมที่ ๑ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ อบรมร้านอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste 
กิจกรรมที่ ๔ ลูกพ่อขุน สุขภาพดี วิถีไทย 
กิจกรรมที่ ๕ อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนอพยพหนีไฟเบื้องต้น 
กิจกรรมที่ ๖ โรงเรียน อย.น้อย 
กิจกรรมที่ ๗ อบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” 
กิจกรรมที่ ๘ ผลิตน้ าดื่มตราโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
กิจกรรมที่ ๙ การประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคคลากร 

 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีส รสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนก รบร ห รจัดก รและก ร
จัดก รเรียนรู้ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ   
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

กิจกรรมที่ ๑ งานเวรยาม/เวรประจ าวัน 
กิจกรรมที ่๒ งานพัฒนาความปลอดภัยของนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ งานสารวัตรนักเรียนและการจราจร 

 โครงการการพัฒนางานการบริหารงานบุคคล 
 โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ฝ่ายงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ฝ่ายงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  ฝ่ายงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๒ ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP) 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๓ ค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติหมู่เกาะและทะเลไทย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP) 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนการท าโครงงานฟิสิกส์สัประยุทธ์   

 โครงการส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน และน าเสนอผลงานโครงงาน 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ ๔ ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP) งบประมาณ 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๑๑ กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์   

 โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   
กิจกรรมที่ ๑ ค่ายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาทักษะพื้นฐานส าหรับนักเรียน ม.๔   

 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๓ ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

 โครงการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  
กิจกรรมที่ ๑ โครงการ ส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

 โครงการการเรียนรู้บันทึกรายรับ-รายจ่ายส าหรับนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ การเรียนรู้บันทึกรายรับ-รายจ่ายส าหรับนักเรียน 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ  กิจกรรมศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม 

 โครงการพัฒนาทักษะทางดาราศาสตร์ (ชมรมดาราศาสตร์) 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมความรู้พ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ 

 
 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการติวเข้มเพ่ือการศึกษาต่อ (ดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๑ ติวเข้ม  GAT /ความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) และ ๙ วิชาสามัญ   
กิจกรรมที่ ๒ ติวเข้ม O-NET (ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม) 

 โครงการบ้านหลังเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านคาราเต้โด 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านฟุตซอล 

 โครงการหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน  
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดท าตารางเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ 
กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนวิถีพุทธ 

 โครงการธนาคารโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน  

 โครงการพัฒนาการฝ่ายอ านวยการ / งานพัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนางานพัสดุโรงเรียน 

 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมที่ ๑ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ อบรมร้านอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste 
กิจกรรมที่ ๔ ลูกพ่อขุน สุขภาพดี วิถีไทย 
กิจกรรมที่ ๕ อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนอพยพหนีไฟเบื้องต้น 
กิจกรรมที่ ๖ โรงเรียน อย.น้อย 
กิจกรรมที่ ๗ อบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” 
กิจกรรมที่ ๘ ผลิตน้ าดื่มตราโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
กิจกรรมที่ ๙ การประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคคลากร 

 โครงการกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ การแสดง ในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชม 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๘ Smart Classroom 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๙ ห้องบริการสืบค้น ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๘ Smart Classroomห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GP) 

 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมที่ ๙ ห้องบริการสืบค้น ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GP 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ   
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 โครงการพัฒนาทักษะทางดาราศาสตร์ (ชมรมดาราศาสตร์) 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมความรู้พ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ 

 โครงการติวเข้มเพ่ือการศึกษาต่อ (ดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๑  ติวเข้ม  GAT /ความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) และ ๙ วิชาสามัญ   
กิจกรรมที่ ๒  ติวเข้ม O-NET (ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม) 

 โครงการบ้านหลังเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านคาราเต้โด 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านฟุตซอล 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ 
กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนวิถีพุทธ 

 โครงการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมที่๑  จัดซื้อหนังสือ บอกรับหนังสือพิมพ์และวารสาร 

 
 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โครงการกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาระบบห้องสมุดและเสริมสร้างการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 
กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมแซมวัสดุและเครื่องใช้ส านักงาน 
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับสภาพหนังสือใหม่ 
กิจกรรมที่ ๔ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ 
กิจกรรมที่ ๕ จัดซื้อของรางวัลส าหรับการตอบค าถามและยืมหนังสือตรงกับวันเกิด ตลอดจนวันส าคัญต่าง ๆ 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ   
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 โครงการบ้านหลังเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านคาราเต้โด 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านฟุตซอล 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ 
กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนวิถีพุทธ 

 โครงการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต   
กิจกรรมที่ ๑ ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต 

 
 
 

 



                                                                                                                           

โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ฝ่ายงาน) 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ   
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 โครงการบ้านหลังเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านคาราเต้โด 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านฟุตซอล 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ 
กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนวิถีพุทธ 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๕. มีก รแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒน และ
ปรับปรุงก รจัดเรียนรู้ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ   
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 โครงการติวเข้มเพ่ือการศึกษาต่อ (ดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๑ ติวเข้ม  GAT /ความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) และ ๙ วิชาสามัญ   
กิจกรรมที่ ๒ ติวเข้ม O-NET (ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม) 



                                                                                                                           

 
บทที่ ๔ 

สรุปผลการด าเนินโครงการและแนวทางการพัฒนา 
 
๔.๑ จุดเด่นของสถานศึกษา (ระบุผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น บอกเงื่อนไขท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ) 
 ๔.๑.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการท างาน สามารถท างานเป็นทีมได้ มีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ทั้งนี้เกิดจากความพยามของโรงเรียนมีความตระหนักและพยายามฝึก และปลูกฝัง 
โดยให้ผู้เรียนมีกิจกรรมกระบวนการกลุ่มท้ังด้านการเรียน การเล่น การท างาน  
 ๔.๑.๒ ด้านการเรียนการสอน 
 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพราะโรงเรียนมี ครู 
เพียงพอ และครูทุกคนสอนตรงตามความถนัด ตามสาขาวิชา ท าให้นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษา ๑๐๐ %  นอกจากนี้ครูมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการ
ท างาน สนใจค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียน 
 ๔.๑.๓ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการ การบริหารโดยการกระจาย
อ านาจให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วม เป็นที่ยอมรับของครู กรรมการสถานศึกษา และชุมชน 
 ๔.๑.๔ ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน มีเครือข่ายชุมชน ศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง 
และได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์การส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีแหล่ง เรียนรู้
ภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ชุมชนศรัทธาต่อโรงเรียนท าให้โรงเรียนเป็นที่เชื่อถือของชุมชน 
 

๔.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
 ๔.๒.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นและแสดงออกมากขึ้น 

๔.๒.๓ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
จดัอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูในด้านต่างๆ จัดท าจดัหาแหล่งเรียนรูภ้ายใน ภายนอก สถานศึกษา

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้มากข้ึน พัฒนาคุณภาพเชิงระบบโดยใช้วงจรครอบคลุมคุณภาพ (TQA) 
 ๔.๒.๔ ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการพัฒนาชุมชน สร้างสัมพันธ์กับชุมชนเพิ่มข้ึน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔.๓ แนวทางการพัฒนาในอนาคต (จากผลการด าเนินงานทั้งหมด ระบุข้อค้นพบที่จะต้องพัฒนาต่อไป)    
         พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง มีทักษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีศักยภาพเป็นพลโลก 
(World Citizen) สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อ 
สังคมโลก พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สามารถใช้ระบบ 
IT ช่วยในกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมการท าวิจัย นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สามารถประกันคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



                                                                                                                           
 
 

๔.๔ ความต้องการการช่วยเหลือ (ระบุความต้องการการช่วยเหลือ)  
  ๑. การพัฒนาด้านวิชาการ 
  ๒. การประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. เงินอุดหนุนรายหัว ๑๐,๕๓๒,๐๐๐ ๑๐,๕๓๒,๐๐๐ ๑๐,๕๓๒,๐๐๐ 
๒. เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๒,๖๔๐,๓๑๐ ๒,๖๔๐,๓๑๐ ๒,๖๔๐,๓๑๐ 

๓. ยอดเงินยกมา ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

- - - 

๔. เงินบ ารุงการศึกษา
ตามโครงการ 

๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ 

๕. ค่าสาธารณูปโภค ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ 
รวมเงินทั้งสิ้น ๑๖,๘๙๐,๓๑๐ ๑๖,๘๙๐,๓๑๐ ๑๖,๘๙๐,๓๑๐ 

 

สรุปการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ฝ่าย งบประมาณ 
ประเภทงบประมาณที่ใช้ 

ร้อยละ ปี ๖๑ กิจกรรม
พัฒนาฯ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

เงิน
บริจาค 

ฝ่ายอ านวยการ ๑,๙๒๕,๐๐๐     ๑๔.๔๘ 
ฝ่ายวิชาการ ๖,๖๑๕,๐๐๐     ๔๙.๗๗ 
ฝ่ายวิชาการ
(กลุ่มสาระการ
เรียนรู้) 

๓,๔๙๓,๔๐๐     ๒๖.๒๙ 

ฝ่ายปกครอง ๘๔๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   ๖.๓๒ 
ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา 

๓,๓๑๐,๐๐๐      

งบส ารองจ่าย       
รวมเงินทั้งสิ้น ๑๖,๑๘๓,๔๐๐      



                                                                                                                           

ประมาณการรายได้/รายจ่าย 
 

เงินตามโครงการฯ (๒ ภาคเรียน) ค่าใช้จ่ายประจ า คงเหลือ 
น.ร.ปกต ิ ๕,๗๗๔,๐๐๐ เงินเดือนบุคลากร

ทางการศึกษา 
๕,๐๐๐,๐๐๐  

EP ๓,๒๒๔,๐๐๐ ครูตา่งชาติ ๑๐ คน/
ปี 

๓,๐๐๐,๐๐๐  

GP ๒,๗๒๐,๐๐๐ ค่าสาธารณูปโภค
ทั้งหมด 

๓,๖๐๐,๐๐๐  

รวม ๑๑,๗๑๘,๐๐๐  ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ 
 
 

 



                                                                                                                           

โครงการระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
โครงการฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ - โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงานภายนอก ๑,๕๕๐ ๑,๕๕๐ ๑,๕๕๐ 
 - โครงการจัดท าข้อมูลนักเรียน (โปรแกรม DMC) ๙,๔๕๐ ๙,๔๕๐ ๙,๔๕๐ 
 - โครงการพัฒนางานแผนงานภายใน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 - โครงการงานควบคุมภายใน ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
 - โครงการพัฒนาฝ่ายส านักงานเลขาผู้อ านวยการ ๑๕,๖๑๐ ๑๕,๖๑๐ ๑๕,๖๑๐ 
 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน ๕,๙๒๐ ๕,๙๒๐ ๕,๙๒๐ 
 - โครงการพัฒนางานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๙,๘๐๐ ๑๙,๘๐๐ ๑๙,๘๐๐ 
 - โครงการศึกษาดูงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
๘,๓๖๐ ๘,๓๖๐ ๘,๓๖๐ 

รวมทั้งสิ้น ๘๓,๖๙๐ ๘๓,๖๙๐ ๘๓,๖๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                           

โครงการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ฝ่ายวิชาการ - โครงการการรับนักเรียน ๑,๕๕๐ ๑,๕๕๐ ๑,๕๕๐ 
 - โครงการหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน ๙,๔๕๐ ๙,๔๕๐ ๙,๔๕๐ 
 - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 - โครงการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
 - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๕,๖๑๐ ๑๕,๖๑๐ ๑๕,๖๑๐ 
 - โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ๕,๙๒๐ ๕,๙๒๐ ๕,๙๒๐ 
 - โครงการส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ ๑๙,๘๐๐ ๑๙,๘๐๐ ๑๙,๘๐๐ 
 - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ติวเข้ม) ๘,๓๖๐ ๘,๓๖๐ ๘,๓๖๐ 
 - โครงการบ้านหลังเรียน ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ 
 - โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้าน

วิทยาศาสตร์ 
๖๕,๔๘๐ ๖๕,๔๘๐ ๖๕,๔๘๐ 

 - โครงการการพัฒนาทักษะทางดาราศาสตร์  
(ชมรมดาราศาสตร์) 

๒๔,๗๑๗ ๒๔,๗๑๗ ๒๔,๗๑๗ 

 - โครงการการจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ 
 - โครงการปรับบรรยากาศทางวิชาการ ๑๓,๘๗๕ ๑๓,๘๗๕ ๑๓,๘๗๕ 
 - โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 
 - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการพิเศษ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 
 - โครงการพัฒนานักเรียน ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 



                                                                                                                           

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 - โครงการชมรมรักษ์ธรรมชาติ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศส าหรับลูกเสือ - เนตรนารี ๗๔,๐๐๐ ๗๔,๐๐๐ ๗๔,๐๐๐ 
 - โครงการวันส าคัญและบทบาทหน้าที่ส าหรับลูกเสือ - 

เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ 

 - โครงการส่งเสริมแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ลูกเสือ - 
เนตรนารี 

๓๖๒,๙๙๐ ๓๖๒,๙๙๐ ๓๖๒,๙๙๐ 

 - โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร/อบรม
นักศึกษาวิชาทหาร 

- - - 

 - โครงการกีฬาภายในระหว่างสี ๒๕๕,๓๖๐ ๒๕๕,๓๖๐ ๒๕๕,๓๖๐ 
 - โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๑ 
๑๒๖,๑๐๐ ๑๒๖,๑๐๐ ๑๒๖,๑๐๐ 

 - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ๑๓๖,๒๘๐ ๑๓๖,๒๘๐ ๑๓๖,๒๘๐ 
 - โครงการพัฒนานักเรียน ๑๑๓,๘๘๐ ๑๑๓,๘๘๐ ๑๑๓,๘๘๐ 
 - โครงการพัฒนาคะแนน O-NET โค้งสุดท้ายส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒๘,๘๐๐ ๒๘,๘๐๐ ๒๘,๘๐๐ 

 - โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๑๒๗,๕๙๐ ๑๒๗,๕๙๐ ๑๒๗,๕๙๐ 

 - โครงการทัศนศึกษาแนะแนว ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๑๑,๑๒๐ ๑๑๑,๑๒๐ ๑๑๑,๑๒๐ 

 - โครงการกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการแบบองค์
รวม “ทัศนศึกษาหาความรู้สู่โลกกว้าง” 

๑๓๔,๙๐๐ ๑๓๔,๙๐๐ ๑๓๔,๙๐๐ 



                                                                                                                           

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 - โครงการงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔,๔๙๐ ๔,๔๙๐ ๔,๔๙๐ 
 - โครงการกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาระบบห้องสมุดและ

เสริมสร้างการเรียนรู้ 
๘๘,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ 

 - โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ 
 - โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล ๑๐๗,๓๐๐ ๑๐๗,๓๐๐ ๑๐๗,๓๐๐ 
 - โครงการพัฒนางานแนะแนวซื้อวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
 - โครงการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
 - โครงการวันเกียรติยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๔๒,๖๕๐ ๔๒,๖๕๐ ๔๒,๖๕๐ 

 - โครงการแนะแนวสัญจร ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
 - โครงการพัฒนางานศูนย์วิชาการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 - โครงการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
 - โครงการการเรียนรู้บันทึกรายรับ - รายจ่ายส าหรับ

นักเรียน 
๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ 

 - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๔๙๙,๓๒๒ ๒,๔๙๙,๓๒๒ ๒,๔๙๙,๓๒๒ 
 
 
 

 



                                                                                                                           

โครงการฝ่ายวิชาการ (ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ฝ่ายวิชาการ  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย) 

- โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๕๕,๑๒๕ ๕๕,๑๒๕ ๕๕,๑๒๕ 

 - โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ๑๔๑,๖๗๐ ๑๔๑,๖๗๐ ๑๔๑,๖๗๐ 
 - โครงการพัฒนานักเรียน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวม ๒๒๖,๗๙๕ ๒๒๖,๗๙๕ ๒๒๖,๗๙๕ 
ฝ่ายวิชาการ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์) 

- โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

 - โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ๑๕,๖๑๐ ๑๕,๖๑๐ ๑๕,๖๑๐ 
 - โครงการพัฒนานักเรียน ๕,๙๒๐ ๕,๙๒๐ ๕,๙๒๐ 

รวม ๒๔,๕๓๐ ๒๔,๕๓๐ ๒๔,๕๓๐ 
ฝ่ายวิชาการ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์) 

- โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

๑๘๐,๐๗๐ ๑๘๐,๐๗๐ ๑๘๐,๐๗๐ 

 - โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ๒๒๒,๓๖๐ ๒๒๒,๓๖๐ ๒๒๒,๓๖๐ 
 - โครงการพัฒนานักเรียน ๓๖,๖๘๐ ๓๖,๖๘๐ ๓๖,๖๘๐ 

รวม ๔๓๙,๑๑๐ ๔๓๙,๑๑๐ ๔๓๙,๑๑๐ 
ฝ่ายวิชาการ - โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ๘๙,๐๗๐ ๘๙,๐๗๐ ๘๙,๐๗๐ 



                                                                                                                           

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 - โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ๑๔๕,๑๔๐ ๑๔๕,๑๔๐ ๑๔๕,๑๔๐ 
 - โครงการพัฒนานักเรียน ๑๘๒,๒๐๐ ๑๘๒,๒๐๐ ๑๘๒,๒๐๐ 

รวม ๔๑๖,๔๑๐ ๔๑๖,๔๑๐ ๔๑๖,๔๑๐ 
ฝ่ายวิชาการ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา) 

- โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ๑๐๕,๕๐๐ ๑๐๕,๕๐๐ ๑๐๕,๕๐๐ 

 - โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ๒๑๒,๐๖๕ ๒๑๒,๐๖๕ ๒๑๒,๐๖๕ 
 - โครงการพัฒนานักเรียน ๙๙,๗๐๐ ๙๙,๗๐๐ ๙๙,๗๐๐ 

รวม ๔๑๗,๒๖๕ ๔๑๗,๒๖๕ ๔๑๗,๒๖๕ 
ฝ่ายวิชาการ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 

- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ม.๑-ม.๖(ทัศนศิลป์) 

๔๓,๐๔๗ ๔๓,๐๔๗ ๔๓,๐๔๗ 

 - โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๒๗,๖๔๐ ๒๗,๖๔๐ ๒๗,๖๔๐ 
 - โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ๙๓,๒๓๕ ๙๓,๒๓๕ ๙๓,๒๓๕ 
 - โครงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และเครื่องดนตรี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 รวม ๑๘๓,๙๒๒ ๑๘๓,๙๒๒ ๑๘๓,๙๒๒ 
ฝ่ายวิชาการ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี) 

- โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 

 - โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะหุ่นยนต์ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
 - โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 



                                                                                                                           

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
คอมพิวเตอร์ 

 - โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง/เฉพาะด้านการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

๙๑,๐๒๐ ๙๑,๐๒๐ ๙๑,๐๒๐ 

 - โครงการพัฒนานักเรียนฝึกทักษะอาชีพ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
รวม ๓๘๑,๐๒๐ ๓๘๑,๐๒๐ ๓๘๑,๐๒๐ 

ฝ่ายวิชาการ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ) 

- โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ 

 - โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ๒๔,๑๖๐ ๒๔,๑๖๐ ๒๔,๑๖๐ 
 - โครงการพัฒนานักเรียน ๒๓๙,๑๓๐ ๒๓๙,๑๓๐ ๒๓๙,๑๓๐ 

รวม ๓๐๖,๒๙๐ ๓๐๖,๒๙๐ ๓๐๖,๒๙๐ 
รวมทั้งสิ้น ๒,๓๙๕,๓๔๒ ๒,๓๙๕,๓๔๒ ๒,๓๙๕,๓๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                           

โครงการฝ่ายวิชาการ (โครงการห้องเรียนพิเศษ) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ฝ่ายวิชาการ  
(ห้องเรียนพิเศษ EP) 

- โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ๙๓,๑๖๐ ๙๓,๑๖๐ ๙๓,๑๖๐ 

 - โครงการพัฒนานักเรียน ๘๑๙,๒๕๕ ๘๑๙,๒๕๕ ๘๑๙,๒๕๕ 
 - โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ๑,๐๔๕,๐๐๐ ๑,๐๔๕,๐๐๐ ๑,๐๔๕,๐๐๐ 

รวม ๑,๙๕๗,๔๑๕ ๑,๙๕๗,๔๑๕ ๑,๙๕๗,๔๑๕ 
ฝ่ายวิชาการ  
(ห้องเรียนพิเศษ HUP) 

- โครงการจัดท าห้องเรียนและพัฒนาห้องเรียนญี่ปุ่น 
ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

๑๒๒,๘๐๐ ๑๒๒,๘๐๐ ๑๒๒,๘๐๐ 

 - โครงการพัฒนาห้องสมุด HUB เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒๐,๘๐๐ ๒๐,๘๐๐ ๒๐,๘๐๐ 

 - โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการห้องเรียน
พิเศษ MP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๙,๕๕๕ ๙,๕๕๕ ๙,๕๕๕ 

 - โครงการติวเข้มสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ๓ - ๔ 
(Chinese Proficiency Test และ HSKK) 

๓,๕๒๐ ๓,๕๒๐ ๓,๕๒๐ 

 - โครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสอง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
พหุภาษา 

๗๕๒,๓๑๐ ๗๕๒,๓๑๐ ๗๕๒,๓๑๐ 

 - โครงการค่ายวิชาการ Academic Festival เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ  

๔๒,๕๔๕ ๔๒,๕๔๕ ๔๒,๕๔๕ 



                                                                                                                           

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะ

พิเศษ/แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
๓๒,๗๘๐ ๓๒,๗๘๐ ๓๒,๗๘๐ 

 - โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา MP เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศ 

๑๐๙,๐๐๐ ๑๐๙,๐๐๐ ๑๐๙,๐๐๐ 

รวม ๑,๐๙๓,๓๑๐ ๑,๐๙๓,๓๑๐ ๑,๐๙๓,๓๑๐ 
ฝ่ายวิชาการ 
(ห้องเรียนพิเศษ GP ม.ต้น) 

- โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ๑,๙๔๒,๑๐๕ ๑,๙๔๒,๑๐๕ ๑,๙๔๒,๑๐๕ 

ฝ่ายวิชาการ 
(ห้องเรียนพิเศษ GP ม.ปลาย) 

- โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ๑๔๐,๕๖๕ ๑๔๐,๕๖๕ ๑๔๐,๕๖๕ 

 - โครงการพัฒนาการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

๓๔๖,๑๐๐ ๓๔๖,๑๐๐ ๓๔๖,๑๐๐ 

 - โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 

๓๗๗,๗๘๐ ๓๗๗,๗๘๐ ๓๗๗,๗๘๐ 

รวม ๒,๘๐๖,๕๕๐ ๒,๘๐๖,๕๕๐ ๒,๘๐๖,๕๕๐ 
รวมทั้งสิ้น ๕,๘๕๗,๒๗๕ ๕,๘๕๗,๒๗๕ ๕,๘๕๗,๒๗๕ 

 
 

 
 
 



                                                                                                                           

โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน - โครงการงานส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ ๓๖๓,๑๑๐ ๓๖๓,๑๑๐ ๓๖๓,๑๑๐ 
 - โครงการกิจกรรมนักเรียน ๕๓,๐๖๙ ๕๓,๐๖๙ ๕๓,๐๖๙ 
 - โครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๖๐,๖๐๐ ๑๖๐,๖๐๐ ๑๖๐,๖๐๐ 
 - โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๙,๑๙๐ ๑๙,๑๙๐ ๑๙,๑๙๐ 
 - โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัย ๒๓,๙๕๐ ๒๓,๙๕๐ ๒๓,๙๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖๑๙,๙๑๙ ๖๑๙,๙๑๙ ๖๑๙,๙๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

โครงการฝ่ายบุคคล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ฝ่ายบุคคล - โครงการการพัฒนางานการบริหารงานบุคคล ๒๓,๔๗๖ ๒๓,๔๗๖ ๒๓,๔๗๖ 
 - โครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ๒๖๗,๐๐๐ ๒๖๗,๐๐๐ ๒๖๗,๐๐๐ 
 - โครงการทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนร็ ๒๙๖,๐๐๐ ๒๙๖,๐๐๐ ๒๙๖,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๕๘๖,๔๗๖ ๕๘๖,๔๗๖ ๕๘๖,๔๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

โครงการฝ่ายธุรการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ฝ่ายธุรการ - โครงการบริหารจัดการงานธุรการ เพื่อเพ่ิมศักยภาพงาน

ธุรการ 
๖๕,๑๖๔ ๖๕,๑๖๔ ๖๕,๑๖๔ 

 - โครงการพัฒนาส านักงานฝ่ายธุรการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๗๐,๑๖๔ ๗๐,๑๖๔ ๗๐,๑๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

โครงการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ - โครงการงานบัญชี ๑๕,๖๕๐ ๑๕,๖๕๐ ๑๕,๖๕๐ 
 - โครงการพัฒนางานฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ ๑๑๑,๖๖๐ ๑๑๑,๖๖๐ ๑๑๑,๖๖๐ 
 - โครงการธนาคารโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๔๒,๓๑๐ ๑๔๒,๓๑๐ ๑๔๒,๓๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

โครงการฝ่ายบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ฝ่ายบริการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

- โครงการบริการอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และ
สภาพแวดล้อม 

๑,๐๔๑,๒๐๐ ๑,๐๔๑,๒๐๐ ๑,๐๔๑,๒๐๐ 

 - โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ๗๑,๐๘๐ ๗๑,๐๘๐ ๗๑,๐๘๐ 
 - โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ฝ่าย

งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 - โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา 

๑๕๔,๒๑๐ ๑๕๔,๒๑๐ ๑๕๔,๒๑๐ 

 - โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพ่ือการศึกษา ๒๗,๖๐๐ ๒๗,๖๐๐ ๒๗,๖๐๐ 
 - โครงการพัฒนาศูนย์บริการ ICT เพ่ือการเรียนรู้ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
 - โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ ๑๑๓,๔๐๐ ๑๑๓,๔๐๐ ๑๑๓,๔๐๐ 
 - โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัย ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ 
 - โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๙๗๐,๔๙๐ ๑,๙๗๐,๔๙๐ ๑,๙๗๐,๔๙๐ 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

โครงการฝ่ายชุมชนภาคีเครือข่าย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

ฝ่ายงาน โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ฝ่ายชุมชนภาคีเครือข่าย - โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทยและ 

วันส าคัญต่างๆ 
๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐ 

 - โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและภาคี
เครือข่าย 

๖,๔๐๐ ๖,๔๐๐ ๖,๔๐๐ 

 - โครงการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต ๔๘,๓๖๐ ๔๘,๓๖๐ ๔๘,๓๖๐ 
 - โครงการฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 - โครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
 - โครงการงานประชาสัมพันธ์ ๔๒,๕๐๐ ๔๒,๕๐๐ ๔๒,๕๐๐ 
 - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ฝ่ายงานชุมชนและ

ภาคีเครือข่าย 
๒๒,๔๐๐ ๒๒,๔๐๐ ๒๒,๔๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๖๑,๔๖๐ ๑๖๑,๔๖๐ ๑๖๑,๔๖๐ 
 
 


