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รายงานประจาปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕9

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เอกสารลาดับที่ …….. / ๒๕๖๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

2

คานา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่กาหนดไว้ชัดเจนใน มาตรา ๔๘ ให้
สถานศึกษา
มีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมตระหนักความสาคัญในเรื่องนี้ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้เป็นผู้ที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับนี้ขึ้น
ขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงาน กลุ่มงาน / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุคลากร
การศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ทีท่ าให้เอกสารฉบับนี้สาเร็จลุล่วง
ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะนาผลการรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ต่อไป

(นายธีรศักดิ์ คงเจริญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

3

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่
-

ส่วนที่

ส่วนที่

๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๓. ข้อมูลแสดงวิทยฐานะ วิชาที่สอน จานวนชั่วโมงที่เข้ารับการพัฒนาของครูประจาการ
๔. ข้อมูลแสดงวุฒิการศึกษา อายุการทางาน สอนระดับชั้น และการจ้างด้วยงบ
ของครูอัตราจ้าง
๕. ข้อมูลแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
๖. ข้อมูลแสดงสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอนของบุคลากร
๗. ข้อมูลนักเรียน
๘. ข้อมูลแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยแต่ละ
รายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป
๙. ข้อมูลแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT
๑๐. ข้อมูลแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O –NET มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓
๑๑. ข้อมูลแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O –NET มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓
๑๒. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๑. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๒. มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๓. มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔. มาตรฐานที ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๕. สรุปผลการประเมินในภาพรวม
๓ สรุปผลแนวทางในการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ
๑. สรุป
๒. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๓. ความต้องการช่วยเหลือ

ภาคผนวก
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกาหนดค่าเป้าหมาย เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การให้ความเห็นชอบเอกสาร มาตรฐานและค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
ปี 2560

1
1
2
2
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔
๑๕
๑๖
๑๖
๑๘
๒๒
๒๙
๓๒
๓๔
๓๕
๓๗
๓๗
๔๐
๔๐
๔๑
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน

5

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน
ที่ตั้ง
สังกัด
โทรศัพท์
เปิดสอนระดับชั้น

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
๒/๓ หมู่ ๕ ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
๐๕๕-๖๑๑๗๘๖ โทรสาร ๐๕๕-๖๑๒๘๔๘
มัธยมศึกษาตอนต้น – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ช่วงชั้นที่ ๒ – ช่วงชั้นที่ ๓)
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ตาราง ๑ แสดงจานวนบุคลากรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภทบุคลากร
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูชาวต่างชาติ
ครูขั้นวิกฤติ
Lab boy
ครูธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างประจา
พนักงานขับรถ
พนักงานบริการ
ยามรักษาความปลอดภัย
บุคลากรห้องเรียนกีฬา

จานวน (คน)
๕
๑๓๕
๔
๑๔
๑๐
๑
๑
๑
๗
๑
๔
๑๗
๓
๔

6
ตาราง 2 แสดงวิทยฐานะ วิชาที่สอน และจานวนชั่วโมงที่เข้ารับการพัฒนา
ของครูประจาการ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕9)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑. ดร.ธีรศักดิ์

คงเจริญ

อายุ
59

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ
39

๒. จ.ส.ต.ณรงค์ ประศาสตร์ศิลป์

60

38

๓. นายประยุทธ ครุธแก้ว

59

38

วุฒิ

วิชา เอก

ผู้อานวยการ กศ.ด. การบริหาร
/เชี่ยวชาญ
การศึกษา
วท.บ. ชีววิทยา
รอง
กศ.ม การบริหาร
ผู้อานวยการ
การศึกษา
ค.บ..
/ชานาญการ
วิทยาศาสตร์
พิเศษ
รอง
กศ.ม. การบริหาร
ผู้อานวยการ
การศึกษา
ค.บ.
/ชานาญการ
สุข-พล
พิเศษ
รอง
กศ.ม. การบริหาร
ผู้อานวยการ
การศึกษา
ค.บ.
/ชานาญการ
การศึกษา
พิเศษ
ปฐมวัย

-

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
200

-

200

-

200

-

200

-

200

สอนวิชา

4

นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ

48

18

5

นางอฑิภา

วรากรเจริญ

46

22

รอง
กศ.ม. การบริหาร
ผู้อานวยการ
การศึกษา
ค.บ.
/ชานาญการ
ปฐมศึกษา
พิเศษ

6

นางปภัชญา บรรเทาทุกข์

51

27

7

นางกรรณิการ์ รัตนาวิบูลย์

33

56

8

นางสาวกาญจนา มณีวัลย์

41

15

9

นายคารณ

56

36

49

26

ชานาญการ ศษ.ม. การบริหาร
เคมี
พิเศษ
การศึกษา
กศ.บ.
เคมี
ชานาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
พิเศษ
ทั่วไป
ชานาญการ กศ.ม. วิทยาศาสตร์"
ฟิสิกส์
พิเศษ
ฟิสิกส์"
กศ.บ. ฟิสิกส์
ชานาญการ ศษ.ม. การบริหาร วิทยาศาสตร์
พิเศษ
การศึกษา
ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ชานาญการ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
พิเศษ
ทั่วไป

อินทร์พ่วง

10 นางสาวจริยา เฉยเม

20
20
34
32

40

7
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

11 นายสุนทร

สุคนธ์พานิช

อายุ

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

59

36

12 นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์

54

33

13 นายสถิตย์

ตรีกุย

59

36

14 นายเสน่ห์

สุธีฐิติวัฒน์

57

39

15 นางสมหมาย เข็มคง

57

37

16 นายเสน่ห์เขียวแก้ว

56

36

17 นางอรชพร ญานสว่าง
18 นางสาววิมลมาศ ตันติกุล

34
31

7
5

19 นายสว่าง จันทร์เจาะ

47

22

20 นางคามี ชัยรักษา

43

19

21 นางสาวสวรส ปานเกิด

40

5

22 นายณรรตธร คงเจริญ

34

10

23 นางวันเพ็ญ

29

5

26 นายเสกสรร เทียนทอง

31
33
43

2
4
21

27 นายปฏิฬ นาคทอง

37

4

ยิ้มประดิษฐ์

24 นางกรนันท์ เอี่ยมภูเขียว
25 นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์

วุฒิ

วิชา เอก

ชานาญการ วท.ม. ฟิสิกส์
พิเศษ
กศ.บ.
กศ.บ. ฟิสิกส์
ชานาญการ กศ.บ.
เคมี
พิเศษ
ชานาญการ กศ.บ. วิทยาศาสตร์
พิเศษ ,น.บ.
ทั่วไป
,นิติศาสตร์
ชานาญการ กศ.ม. ฟิสิกส์
พิเศษ กศ.บ. ฟิสิกส์
ชานาญการ ศษ.ม. การบริหาร
พิเศษ
การศึกษา
ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ชานาญการ กศ.บ. ชีววิทยา
พิเศษ
ครู
วท.บ.
เคมี
ครู
วท.ม. วิทยาศาสตร์
ศึกษา
(ชีววิทยา)
วท.บ. ชีววิทยา
ชานาญการ ค.บ.
เคมี
พิเศษ
ชานาญการ กศ.ม. วิทยาศาสตร์
พิเศษ
ศึกษา เน้น
ฟิสิกส์
ค.บ.
ฟิสิกส์
ครู

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา
ค.บ.
ฟิสิกส์
ชานาญการ วท.ม. ฟิสิกส์
พิเศษ วท.บ. ฟิสิกส์
ครู
วท.ม. เคมีศึกษา
วท.บ.
เคมี
ครูผู้ช่วย วท.บ. จุลชีววิทยา
ครู
วท.บ. ชีววิทยา
ชานาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ครู
วท.บ. ชีววิทยา

ฟิสิกส์

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
20

เคมี

40

วิทยาศาสตร์

20

ฟิสิกส์

20

วิทยาศาสตร์

40

วิทยาศาสตร์

122

เคมี
ชีววิทยา

20
54

เคมี

86

ฟิสิกส์

20

ฟิสิกส์

37

ฟิสิกส์

๒๐๐

เคมี

40

ชีววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์

32
20
72

ชีววิทยา

80

สอนวิชา

8
ที่

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

28 นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์

60

39

29 นายภาณุวัฒน์ มารดาพิทักษ์

59

33

30 นายขวัญชัย สุขมา

57

33

31 นางทวีรัตน์ เหรียญทอง

51

26

32 นายประสงค์ ทิพย์ธานี

58

35

33 นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์

57

32

34 นางภรวรรณ อิ่มประเกียนธรรม

58

36

35 นางรัชดา ศิริศรีลดามาศ

45

22

36 นางอารีย์ สาเกกูล

53

29

37 นางปกายดาว ปานอยู่

34

9

ชานาญการ
พิเศษ

38 นายยุทธ์สพร รักสิงห์
39 นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ

31
30

7
7

ครู
ครูชานาญ
การ

40 นางอุษา พุฒลา

49

25

ชานาญการ
พิเศษ

41 นางสุมาลี หมากผิน

45

21

42 นางวิไล นิลทวี

46

21

ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ

วิชา เอก

สอนวิชา

การบริหาร
การศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
34

คณิตศาสตร์

20

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

20

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

48

ค.บ. คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

20

กศ.ม. คณิตศาสตร์
กศ.บ. คณิตศาสตร์
ศศ.ม. หลักสูตรและ
การสอน
กศ.บ. คณิตศาสตร์
กศ.ม. คณิตศาสตร์
กศ.บ. คณิตศาสตร์
กศ.ม. การวัดผล
การศึกษา
วท.บ. คณิตศาสตร์
กศ.ม. วิทยาศาสตร์
ศึกษา แขนง
คณิตศาสตร
ศึกษา
วท.บ. คณิตศาสตร์
ค.บ. คณิตศาสตร์
กศ.ม. หลักสูตรและ
การสอน
วท.บ. คณิตศาสตร์
กศ.ม. คณิตศาสตร์
ศษ.บ. คณิตชีววิทยา
กศ.ม. คณิตศาสตร์
วท.บ. สถิติประยุกต์
กศ.ม. คณิตศาสตร์
วท.บ. สถิติประยุกต์

คณิตศาสตร์

30

คณิตศาสตร์

20

คณิตศาสตร์

20

คณิตศาสตร์

48

คณิตศาสตร์

32

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

62
70

คณิตศาสตร์

36

คณิตศาสตร์

36

คณิตศาสตร์

36

วุฒิ

ชานาญการ กศ.ม.
พิเศษ
กศ.บ.
ชานาญการ วท.บ.
พิเศษ
ชานาญการ กศ.บ.
พิเศษ
ชานาญการ วท.บ.
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ

9
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

43 นางสมใจ พงษ์สิงห์

53

25

44 นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บณ
ั ฑิตย์

42

20

45 นายฐิตินันท์ เหรียญทอง

53

30

46 นางสาวสุภาพร

นิรันดร์รัตนกิจ
47 นางลาวัณย์ ถาพันธุ์

24

4

43

21

48 นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง
49 นายอนิรุทธ์ พุ่มอ่อน

28
27

2
-

50 นายธีรพงษ์

เข็มคง

41

13

51 นางจรัสศรี

เขาเหิน

53

28

52 นางนันท์นภัส มากุล

58

38

53 นางวันทนีย์ สุขเจริญ

57

37

54 นายจักรพันธ์ โพธิ์ดีงาม

60

40

55 นางเสาวณีย์ อรุณแจ้ง

51

25

56 นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม

50

26

57 นางนุศรา สิริพงศ์สถาพร

34

10

วุฒิ

วิชา เอก

ชานาญการ ศษ.ม. การบริหาร
พิเศษ
การศึกษา
บธ.บ. การเงินและ
การธนาคาร
ชานาญการ กศ.ม. การวัดผล
การศึกษา
ค.บ. คณิตศาสตร์
ชานาญการ กศ.ม. คณิตศาสตร์
พิเศษ วท.บ. คณิตศาสตร์
ครู
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
ชานาญการ กศ.ด. การวิจัย
พัฒนา
หลักสูตร
ค.บ.,
การ
ประถมศึกษา
ศษ.บ. การวัดและ
ประเมินผล
ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย วทบ. คณิตศาสตร์
ศศ.ม. คณิตศาสตร์
ชานาญการ กศ.ม. การบริหาร
พิเศษ
การศึกษา
ค.บ. ภาษาไทย
ชานาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย
พิเศษ
ชานาญการ กศ.บ. ภาษาไทย
พิเศษ
ชานาญการ กศ.บ. ภาษาไทย
พิเศษ
ชานาญการ กศ.บ. ภาษาไทย
พิเศษ
ชานาญการ ศศ.บ. ภาษาไทย
พิเศษ
ชานาญการ กศ.ม. การบริหาร
พิเศษ
การศึกษา
ค.บ. ภาษาไทย
ชานาญการ กศ.ม. หลักสูตรและ
พิเศษ
การสอน
ศศ.บ. ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
36

คณิตศาสตร์

48

คณิตศาสตร์

76

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

20
48

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

20
20

ภาษาไทย

36

ภาษาไทย

36

ภาษาไทย

36

ภาษาไทย

50

ภาษาไทย

36

ภาษาไทย

54

ภาษาไทย

36

ภาษาไทย

36

สอนวิชา

10
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

58 นางวาสนา

ทิพพาหา

41

5

58 นางวาสนา

ทิพพาหา

41

5

59 นางนภาพร โพธิ์เงิน

52

24

60 นางเพลินจิตร ชานาญผา

43

20

61 นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก
62 นางสายรุ้ง อยู่คร

30
38

6
7

63 นางฐิติมา แสงจันทร์

38

11

64 นายวิทยาอินอยู่
65 นางสมศรี ชัยมงคลศักดิ์

33
59

7
36

66 นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม

53

32

67 นางจรรยา

ตรีกุย

57

34

68 นางปทุมพร ชมชัย

46

18

69 นางพัฒนา

59

39

70 นางมณชนก หนูแก้ว

46

23

71 นางวรี

56

34

57

34

รุ่งรดี

ยงค์เจาะ

72 นายสุนัย ศรีม่วง

วิชา เอก

สอนวิชา

ศษ.ม. การบริการ
ศึกษา
ค.บ. ภาษาไทย
ครู
ศษ.ม. การบริการ
ศึกษา
ค.บ. ภาษาไทย
ชานาญการ ค.บ. ภาษาไทย
พิเศษ
ชานาญการ กศ.ม. การสอน
ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาไทย
ครู
ค.บ. ภาษาไทย
ครูชานาญ ศษ.ม. การบริหาร
การ
การศึกษา
ค.บ. ภาษาไทย
ชานาญการ ค.บ. ภาษาไทย
พิเศษ

ภาษาไทย

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
36

ภาษาไทย

36

ภาษาไทย

34

ภาษาไทย

36

ภาษาไทย
ภาษาไทย

36
36

ภาษาไทย

24

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

ครู

ครู
ค.บ.
ชานาญการ กศ.ม.
พิเศษ
ค.บ.
ชานาญการ กศ.ม.
พิเศษ กศ.บ.

ภาษาไทย
ภาษาไทย
การบริหาร ภาษาอังกฤษ
การศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
การบริหาร
การศึกษา
ชานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
พิเศษ
ชานาญการ ศษ.ม. การบริหาร ภาษาอังกฤษ
พิเศษ
การศึกษา
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ชานาญการ กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
พิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ชานาญการ กศ.ม. การบริหาร ภาษาอังกฤษ
พิเศษ
การศึกษา
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
ชานาญการ กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
พิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ชานาญการ กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
พิเศษ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

24
48
52
48
48
48
48
48
48

11
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

73 นางสาวเรวดี ด่านกิตติไกรลาศ

อายุ

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

56

34

55

27

75 นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น
76 นายลิขิต สอนเทียน
77 นางสุชาดา ยงค์เจาะ

31
30

6
4

53

30

78 นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง

43

21

79 นางสาวดาราพร ซ้อนแดง
80 นางสาวกนกพร ศรีอาพันธ์
81 นางสาวพวงพลอย พรกระแส
82 นายกนกศักดิ์ สอนเพียร

30

2

39
29
33

7
3
5

83 นางมัญชุสา ศรีวิเศษ

43

9

84 นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม

39

85 นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร
86 นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย

74

นางอุไรวรรณ เหมืองแก้ว

วุฒิ

จานวนครั้ง/
วิชา เอก
สอนวิชา ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
20
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
20

เชี่ยวชาญ กศ.ม.
กศ.บ.
ชานาญการ ศศ.บ.
พิเศษ
ครู
ศศ.บ. ภาษาจีน
ครู
ศศ.บ. ภาษาจีน
ชานาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
พิเศษ
ชานาญการ กศ.ม. เทคโนโลยี
และสื่อสารฯ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศษ
ชานาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ครู
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
ครู
กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา
ศศ.บ. ภาษาจีน
ชานาญการ ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ

48
18
40

ภาษาอังกฤษ

48

ภาษาฝรั่งเศษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

20
20
80
20

ภาษาอังกฤษ

20

10

ชานาญการ ศษ.ม. การบริหาร ภาษาอังกฤษ
การศึกษา
ศศ.บ ภาษาอังกฤษ

48

24

5เดือน

46

21

120
20

87 นางจิราภรณ์ วงษ์กวีไพโรจน์

60

39

88 นางเฉลิม พรกระแส

59

38

89 นายสุเทพ

53

25

59

36

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
ชานาญการ ศศ.ม. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์
ค.บ. ศิลปศึกษา
เชี่ยวชาญ กศ.ม. การบริหาร สังคมศึกษา
การศึกษา
กศ.บ. สังคมศึกษา
เชี่ยวชาญ ศษ.ม. สิ่งแวดล้อม สังคมศึกษา
ศึกษา
กศ.บ. ภูมิศาสตร์
ชานาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา
พิเศษ
ชานาญการ ศศ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา
กศ.บ. สังคมศึกษา

มาคง

90 นายอมรพันธ์ อุตสาหกิจ

20
20
20
20

12
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

91 นางสาวมยุรี อิทธิสวัสดิ์พันธุ์

60

33

92 นางภรณี กังวาล
93 นายวีรพล ปานดา

55
38

31
5

94 นางสุภาพ

54

24

95 นายพนม พุฒลา

54

7

96 นางสมปอง ปานเมือง
97 นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา

54
28

7
4

98 นายวันชัย

57

34

99 นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น
100 นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง

32
35

1
6

101 นางสาวศุภรัตน์

33

6

102 นายชานนท์ ผ่องฉวี
103 นายบุญมี มะริด

29

2เดือน

58

37

104 นายไชยรัตน์ พรกระแส

60

36

105 นายกาพล

58

36

106 นายธงชัย รักถึง

58

36

107 นายวีระศักดิ์ หมอกมืด

52

29

น้อยจันทร์

วงษ์เทพนิวัติ

ชานาญผา

สุนันทวนิช

วุฒิ

วิชา เอก

ชานาญการ ศษ.บ. สังคมศึกษา
พิเศษ
ชานาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา
ครู
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา
ค.บ. สังคมศึกษา
ชานาญการ ศน.ม. รัฐศาสตร์การ
พิเศษ
ปกครอง
ศษ.บ. สังคมศึกษา
ชานาญการ ค.บ. สังคมศึกษา
พิเศษ
ครู
ค.บ. สังคมศึกษา
ครู
กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา
กศ.บ. สังคมศึกษา
เชี่ยวชาญ ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา
ค.บ. สังคมศึกษา
ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา
ครู
กศ.ม. เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา
ศษ.บ. สังคมศึกษา
ครู
กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา
วท.บ. เศรษฐศาสตร์
ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา
ชานาญการ กศ.ม. การบริหาร
พิเศษ
การศึกษา
ค.บ. พลศึกษา
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ

กศ.ม. พลศึกษา
กศ.บ. พลศึกษา
กศ.ม. พลศึกษา
กศ.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ชานาญการ ค.บ. พลศึกษา
พิเศษ
ชานาญการ กศ.ม. พลศึกษา
พิเศษ กศ.บ. พลศึกษา

สังคมศึกษา

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
20

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

20
20

สังคมศึกษา

20

สังคมศึกษา

20

สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง

20
20

หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์

20

สังคมศึกษา

20

สังคมศึกษา
พลศึกษา

20
20

พลศึกษา

20

พลศึกษา

20

พลศึกษา

20

พลศึกษา

20

สอนวิชา

20

13
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

108 นายสุเทพ

สิทธิโสภณ

อายุ

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ

วุฒิ

วิชา เอก

กศ.ม. พลศึกษา
กศ.บ. พลศึกษา
กศ.ม. พลศึกษา
กศ.บ. พลศึกษา
กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา
ค.บ. พลศึกษา
ค.บ. สุขศึกษา
ศศ.ม. นาฏศิลป์
ค.บ. นาฏศิลป์
ค.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป์
กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา
ค.บ. ดนตรีศึกษา
กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา
ค.บ.
บริหาร
การศึกษา
ค.บ. นาฏศิลป์

56

35

109 นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว

52

29

110 นายจรัส สุริโย

54

24

111 นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์
112 นางรัชนี พุดซ้อน

25
43

113 นายสนิท น้อยคง

60

114 นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล

53

115 นายทวีพงศ์ รอดสิน

50

30

ชานาญการ
พิเศษ

116 นางชูจิต พรหมราชแก้ว

60

39

117 นายภัคพล

หล่าทุ่ง

35

5

118 นางอาพร

เขียวแก้ว

51

23

119 นางชนกานต์ กฤติธัญกช

51

30

120 นางอารยา

51

24

42

8

ชานาญการ
พิเศษ
ครู
ศศ.ม. การบริหาร
การศึกษา
ศศ.บ. วิจิตรศิลป์
ชานาญการ ศศ.บ. การจัดการ
พิเศษ
ทั่วไป
ชานาญการ วท.ม. เทคโนโลยี
พิเศษ
และสื่อสาร
การศึกษา
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ชานาญการ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา
บธ.บ. การบริหาร
ทั่วไป
ชานาญการ กศ.ม. คอมพิวเตอร์
ศึกษา
บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
ศศ.บ. ภาษาไทย

รักมหาคุณ

121 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี

7เดือน ครูผู้ช่วย
21 ชานาญการ
พิเศษ
38 ชานาญการ
พิเศษ
28 ชานาญการ
พิเศษ

พลศึกษา

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
20

พลศึกษา

20

พลศึกษา

20

พลศึกษา
นาฏศิลป์

20
20

ศิลปะ

20

ดนตรี

20

ดนตรี

20

นาฏศิลป์

20

ศิลปะ

20

คอมพิวเตอร์

20

คอมพิวเตอร์

20

คอมพิวเตอร์

20

คอมพิวเตอร์

20

สอนวิชา

14
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

122 นางสาวไพจิตร

45

22

อ้นบางเขน

44

14

124 นางประเสริฐ อ้นบางเขน

39

14

125 นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์

35

5

126 นายวิรัตน์

58

35

127 นายสมชาย ดวงเนตร

44

-

128 นางนิตยา

57

29

129 นางแววดาว อยู่สุข

58

36

130 นางสาวยุพิน อยู่เปีย
131 นางสุรางคนา คุปตรัตน์

32

1

60

37

132 นางสาวอัจฉรา

56

36

56

35

123 นายวิษณุ

จันทร์โพยม

อายุ

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

ตันติกุล

พรามจร

อินทรรุ่ง

133 นางณฐากาญจน์ ภูมิรตั นไพศาล

วุฒิ

วิชา เอก

ชานาญการ กศ.ม. การบริหาร
พิเศษ
การศึกษา
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา
ชานาญการ ค.บ. อุตสาหกรรม
พิเศษ
ศิลป์
ชานาญการ กศ.ม. การบริหาร
พิเศษ
การศึกษา
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ครู
ค.ม. หลักสูตรและ
การสอน
ทั่วไป
บธ.บ.
การ
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
ชานาญการ ค.บ. การบริหาร
การศึกษา
ครูผู้ช่วย กศ.ม. หลักสูตรและ
การสอน
วท.บ. เทคโนโลยี
การผลิต
ชานาญการ คศ.บ. ผ้าและเครื่อง
พิเศษ
แต่งกาย
ชานาญการ ทษ.บ เศรษฐศาสต
พิเศษ
.
รสหกรณ์
ครูผู้ช่วย วท.บ. เกษตรศาสตร์
ชานาญการ ศศ.ม. การบริหาร
พิเศษ
การศึกษา
วท.บ. จิตวิทยาการ
แนะแนว
ชานาญการ กศ.ม. การบริหาร
พิเศษ
การศึกษา
ค.บ. ภาษาไทย
ชานาญการ กศ.ม. การบริหาร
พิเศษ
การศึกษา
ค.บ. การบริหาร
การศึกษา

คอมพิวเตอร์

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
20

คอมพิวเตอร์

20

คอมพิวเตอร์

20

คอมพิวเตอร์

20

คหกรรม

20

คหกรรม

20

คหกรรม

20

เกษตร

20

เกษตร
แนะแนว

20
20

ห้องสมุด

20

คอมพิวเตอร์

20

สอนวิชา

15
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

134 นางสาวศิริกลั ยา โสตถิวรกุล
135 นางสาวณิชภัสร์ สมปู่

อายุ
29
50

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ
4
21

วุฒิ

วิชา เอก

ครู
ศศ.บ. จิตวิทยา
ชานาญการ ค.บ. บรรณารักษ์
พิเศษ

จานวนครูที่สอนวิชาตรงวิชาเอก 135 คน คิดเป็นร้อยละ 100

สอนวิชา
แนะแนว
ห้องสมุด

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
20
20

16
ตาราง 3 แสดงวุฒิการศึกษา อายุการทางาน สอนระดับชั้น และการจ้างด้วยงบ
ของครูอัตราจ้าง
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕9)

๑. นายสฐาปนัท จันทร์ดิษฐ์
๒. นายเฉลิมพล อินทรสอาด

37
35

ประสบการณ์
การสอน (ปี)
14
10

๓. นางสาวณัฐรินยี ์
4 นางสาวสุภาพร

26
36

1
11

ค.บ.
คศ.บ.

5 นางสาววิภาศิริ ทากะถา
6 นายดุลภัทร บาทบารุง
7 นางสาวพฤกษา เพิ่มพูล

39
24
31

17
1
6

บธ.บ.
ศษ.บ.
วท.บ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นายโอฬาร จอกทอง
นายคุณากร สุริยนต์
นายโพยมศิริพงษ์
นายสุปัญญา สงวนทรัพย์
นายลัทธิพงศ์ มารอด
นางสาวจิรภัทร ขาวทุ่ง
นางสาวธัญญา น้อยถึง
นายสาธิต จันสิงขรณ์
นางสาวน้าเพ็ชร มั่งคล้าย
นางสาวอลิษา ทองพิทักษ์
นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์
นายพัชรพงษ์ ทิพย์ธานี
นายศุภชัย ยงค์เจาะ

25
25
68
29
26
26
27
27
28
26

6เดือน
9เดือน
8
3
2
2
3
4
4
2

25

2

27

2

27

1

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศษ.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.

21
22
23
24
25
26
27

ว่าที่ ร.ต.อภิรตั น์ บุญคง
นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์
นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม
นางสาวนุชนารถ ทองเงิน
นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์
นางสาวปิยนุช น้อยคง
นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม

24
33
๒๕
35
37
29
25

8เดือน
7
3
7
4
4
3

ค.บ.
บช.บ.
วท.บ.
บธ.บ.
บธ.บ
บธ.บ
ศษ.บ

28
35

2
2

วทบ.
ศษ.บ.

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

สายสมบูรณ์
สีนวล

28 นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง
29 นางสาวฉลองขวัญ รักถึง

อายุ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

ค.บ.
ค.บ.

สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
การศึกษา
เคมี
รัฐประศาสน
ศาสตร์
บริการธุรกิจ
พละศึกษา
วิทยาศาสตร์
การกีฬา
พลศึกษา
ดนตรีสากล
คณิตศาสตร์
ภาษจีน
ฝรั่งเศส
ชีววิทยา
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
เครื่องโลหะ
และรูปทรง
อัญมณี
อังกฤษ
คอมฯธุรกิจ
เคมี
คอมฯธุรกิจ
คอมฯธุรกิจ
คอมฯธุรกิจ
อังกฤษท่อง
เทียว

สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์

สพม.เขต 38
สพม.เขต 38

เคมี
สังคมศึกษา

สพม.เขต 38
สพม.เขต 38

ห้องเรียนกีฬา
ห้องเรียนกีฬา
ห้องเรียนกีฬา

ห้องเรียนกีฬา
ห้องเรียนกีฬา
ห้องเรียนกีฬา

ห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนกีฬา
ดนตรี
สพม.เขต 38
คณิตศาสตร์
งบโรงเรียน
ภาษจีน
งบโรงเรียน
ฝรั่งเศส
งบโรงเรียน
ชีววิทยา
งบโรงเรียน
สังคมศึกษา
งบโรงเรียน
ประวัติศาสตร์ งบโรงเรียน
วิทยาศาสตร์
งบโรงเรียน
ภาษาจีน
งบโรงเรียน
ภาษาจีน
งบโรงเรียน
สังคมศึกษา
งบโรงเรียน
ศิลปะ
งบโรงเรียน
อังกฤษ
ธุรการ
Labboy

ธุรการ
ธุรการ
ธุรการ
ธุรการ

ห้องสมุด
บริหารธุรกิจ ห้องพยาบาล

งบโรงเรียน
สพม.เขต 38
สพม.เขต 38
งบโรงเรียน
งบโรงเรียน
งบโรงเรียน
งบโรงเรียน
งบโรงเรียน
งบโรงเรียน

17
ที่
30
31
32
33

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายอรรถพล บาทบารุง
นายรณชัย จินาเกตุ
นายธีรภัทร จาเนียร
นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท

อายุ
28
33
24
25

ประสบการณ์
วุฒิ
การสอน (ปี)
1
ศษ.บ.
1
บช.บ
1
ค.บ.
1
ศศ.บ.

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

พลศึกษา
คอมฯธุรกิจ
พลศึกษา
พล
ศึกษา

ห้องเรียนกีฬา
ห้องเรียนกีฬา
ห้องเรียนกีฬา
ห้องเรียนกีฬา

ห้องเรียนกีฬา
ห้องเรียนกีฬา
ห้องเรียนกีฬา

ตาราง 4 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2559
ระดับ
ปวช.
ปวส.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จานวน (คน)
85
79
2

ตาราง 5 แสดงสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอนของบุคลากร
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชา

จานวน (คน)

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์)

1. บริหารการศึกษา
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสาตร์
4. ภาษาไทย
5. ภาษาอังกฤษ
6. สังคมศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ศิลปะ
9. สุขศึกษา
10. พนักงานราชการ
11. ครูอัตราจ้าง
12. Foreign Teacher
รวม

5
22
22
15
21
17
13
6
9
9
12
9
160

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
3,040

18
ตาราง 6 แสดงข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2559

12

ชาย
320

หญิง
151

471

เฉลี่ย
ต่อห้อง
39.25

ม.2

12

345

144

489

40.71

ม.3

12

309

149

458

38.16

ม.4

12

263

215

478

39.83

ม.5

12

267

204

471

39.25

ม.๖

12

250

199

449

37.41

รวมทั้งหมด

72

1,754

1,062

2,816

ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.๑

เพศ

รวม

๑) จานวนนักเรียนในปีการศึกษา 2559 รวม 2,816 คน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕9)
๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,816 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ตาราง 7 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียน
ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา2557 - 2559
ปีการศึกษา
ร้อยละ

๒๕๕๗
๔๙.๖๗

๒๕๕๘
๖๒.๑๙

๒๕๕๙
๕๙.๔๑

70

60
50
40

ปี การศึกษา 2557

30

ปี การศึกษา 2558

20

ปี การศึกษา 2559

10
0
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

กราฟ ๗-๑ แสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคมที่ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
จากกราฟ ๗-๑พบว่า ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมที่มี
ผลการเรีย นรู้ ระดับ ๓ ขึ้น ไป ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ มีร้อยละเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แสดงถึง
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
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ตาราง 8 แสดงข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2558 - 2559
1) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) และร้อยละของผลต่างระหว่าง ประจาปีการศึกษา 2558 – 2559
ความสามารถ

ปีการศึกษา
2558

ปีการศึกษา
2559

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา

ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน
2) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558-2559 จาแนกตามร้อยละ ของระดับคุณภาพ
(กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ด้านภาษา)......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ด้าน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ด้านเหตุผล)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตาราง 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2559
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
46.35
33.28
35.09
46.21
28.88
34.42
46.81
29.53
35.12
46.36
29.31
34.49

สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
51.30
31.80
48.12
29.85
49.34
31.39
49.00
31.80

60
50
40
30
20
10
0
ภาษาไทย
คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรี ยน

คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ.ทั ้งหมด

ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

แผนภูมิแท่ง เสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตาราง 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2559
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
53.06
28.18
31.67
51.43
23.48
31.13
53.09
24.90
31.77
52.29
25.24
31.62

สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
35.41
26.96
35.05
24.88
36.17
27.35
35.89
27.76
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60
50
40
30
20
10

0
ภาษาไทย

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรี ยน

คณิตศาสตร์

คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ.ทั ้งหมด

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

แผนภูมิแท่ง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
70.00
60.00
50.00

ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยน

40.00

ปี การศึกษา 2557 ประเทศ

30.00

ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยน

20.00

10.00
0.00

ปี การศึกษา 2558 ประเทศ
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยน
ปี การศึกษา 2559 ประเทศ

แผนภูมิแท่ง แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2557-2
60.00
50.00
40.00

ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยน

30.00

ปี การศึกษา 2557 ประเทศ

20.00

ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยน

10.00
0.00

ปี การศึกษา 2558 ประเทศ
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยน
ปี การศึกษา 2559 ประเทศ

แผนภูมิแท่ง แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2557-2559
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1.3 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2559
๑.๓.๑) ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่
๑.๓.๒) เนื้อที่ ๑๑๗ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา
๑.๓.๓) จานวนอาคารเรียนถาวร รวม
๖ หลัง
๑.๓.๔ ) จานวนอาคารอเนกประสงค์ รวม ๘ หลัง
๑.๓.๕) จานวนสนามกีฬา ๑๔ สนาม ได้แก่สนามบาสเกตบอล ๒ สนาม,
สนามวอลเล่ย์บอล ๓ สนาม, สนามตะกร้อ ๖ สนาม, สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
๑ สนาม, สนามฟุตบอล ๒ สนาม
๑.๓.๖) จานวนห้องเรียนทั้งหมด ๗๒ ห้อง
๑.๓.๗) จานวนห้องประกอบ
- ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ๙ ห้อง
- ห้องคอมพิวเตอร์
๔ ห้อง
- ห้องดนตรี-นาฎศิลป์
๒ ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๒ ห้อง
- ห้องพยาบาล
๑ ห้อง
- ห้องสมุด
๑ ห้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอานวยความสะดวก
๑.๓.๘) จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด ๔๒๔ เครื่อง
- คิดสัดส่วนจานวนนักเรียน : เครื่อง = ๒๕ : ๑
- ใช้เพื่อการเรียนการสอน จานวน ๓๒๔ เครื่อง
- ใช้ในการบริหาร จานวน ๑๐๐ เครื่อง
- เล่น internet ได้ ๓๒๔ เครื่อง
๑.๓.๙) จานวนเครื่องถ่ายเอกสาร ๒ เครื่อง
๑.๓.๑๐) จานวนเครื่องโทรสาร 1
เครื่อง
๑.๓.๑๑) จานวนโทรทัศน์ ๒๘ เครื่อง
ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้
๑.๓.๑๒) จานวนหนังสือในห้องสมุด ๔๐,๐๗๒ เล่ม
๑.๓.๑๓) หนังสือในห้องสมุดสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑.๓.๑๔) จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น ๕๐๐ (กี่คน/วัน)
๑.๓.๑๕) มีแหล่งข้อมูลที่สืบค้นทาง internet ได้ ๓๒๔ เครื่อง
คิดสัดส่วนจานวนนักเรียน : เครื่อง = ๒๕ : ๑
๑.๓.๑๖) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
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ตาราง ๑๑ แสดงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายนอกห้องเรียน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี)

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถิติการใช้
โรงเรียน
(จานวนครั้ง/ปี)
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุดประชาชน
๑
๒. วันสาคัญในเขตอาเภอ
๕
เมือง
๓. สถานพยาบาลและ
๑
โรงพยาบาลในเขตตาบลบ้าน
กล้วย
๔. อุทยานประวัติศาสตร์
๒
สุโขทัย
๕. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
๒
รามคาแหง
๖. ค่ายลูกเสือรามคาแหง
๑
๗. ชุมชนต่าง ๆ เช่น ชุมชน
๑
บ้านขวาง ชุมชนเมืองเก่า
ฯลฯ
๘. ตลาดสด
๑
๙. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
๑
๑๐. มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑

ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ห้องศูนย์การเรียนกลุ่ม
๘๒๐
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๒. ห้องศูนย์การเรียนกลุ่ม
๒๐๐
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๓. ห้องศูนย์การเรียนกลุ่ม
๑๒๐
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๔. ห้องศูนย์การเรียนกลุ่ม
๑๓๐
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
๕. ห้องศูนย์การเรียนกลุ่ม
๗๒๐
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. ห้องศูนย์การเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้พลศึกษา สุข
๒๕
ศึกษา
๗. ห้องศูนย์การเรียนกลุ่ม
๓๑๔
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ และเทคโนโลยี
๘. ศูนย์ ICT
๑๐,๒๔
๙. ห้องศูนย์วัฒนธรรม
๒๐
จังหวัดสุโขทัย
นอกจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนแล้ว ยังมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อีก ได้แก่
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ๙ ห้อง
ห้องปฏิบัติการภาษา
จานวน ๒ ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ๔ ห้อง
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
จานวน ๒ ห้อง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ
จานวน ๑ ห้อง
ห้องจริยธรรม
จานวน ๑ ห้อ
สวนหินเปลือกโลก
จานวน ๑ สวน
ห้องโสตทัศนศึกษา
จานวน ๑ ห้อง
เว็บไซต์ของโรงเรียน
จานวน ๑ เว็บไซต์
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ปราชญ์ชาวบ้าน และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) นายมนต์ชัย เทวัญวโรปกรณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัย
๒) นายวิชาญ นุ่มพรม ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสังคโลก
๓) นายวิเชษฐ์ บุญมาศิลป์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการหล่อพระ
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ส่วนที่ ๒
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปี ๒๕๕๙

26
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ.: ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้
แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก ผ่านกิจกรรมโครงงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(IS) พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนาเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน ร่วมกันกาหนด
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ครู เ น้ น การใช้ ค าถามเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ของผู้ เ รี ย น และมี ก ารจั ด กิ จ กรรม
อย่างหลากหลายนอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน” โดยการจัดค่าย
คุ ณ ธรรมให้ แ ก่ นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาให้ เ หมาะสมกั บ วั ย พั ฒ นาคุ ณ ธรรมผู้ เ รี ย น
ตามหลั ก สู ต ร เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ รั บ ผิ ด ชอบ และมี จิ ต สาธารณะ มี ร ะบบการแนะแนว
และการดู แ ลสุ ข ภาวะจิ ต น าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาร่ ว มกั น วางแผนการจั ด การเรี ย นการสอน
และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา ของค่ายภาษาไทย
และสังคมศึกษากิจกรรมทัศนศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ส่ ง เสริ ม การออกก าลั ง กาย และเพิ่ มเวลารู้ เ รื่ อ งอาชี พ เช่ น โครงการกิจ กรรมตลาดนั ด วิ ช าการ
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผลการดาเนินงาน
ในด้ า นผลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างวิ ช าการ ผู้ เ รี ย นสามารถอ่ า นออกและอ่ า นคล่ อ ง
ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ล ะระดับชั้น สามารถเขียนสื่ อสารได้ดี โดยมีผ ลการดาเนินกิจกรรมการอ่าน
เพื่อชีวิต รู้จักหาข้อมูลในแหล่งเรียนรู้ นักเรียนรู้จัก รู้จักการวางแผน แก้ปัญหาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล
หรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมโครงงาน, สภานักเรียน และส่งเสริมการ
มีสุขอนามัย รักการออกกาลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับใน
กฎกติกาของกลุ่ ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์ผลการเรียนรู้ O – NET ซึ่งเป็น
ผลจากการประเมินในด้านต่างๆดังนี้
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ประเด็น
ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ดีเยี่ยม
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน:
๑. ความสามารถ ด้านการอ่านเขียน การสื่อสาร และการคิด
ในการอ่านเขียน
แผนภูมิการแสดงผลการอ่าน เขียน สื ้อสาร ผ่านผลสัดีมเฤทธิ
ยี่ยม,์ทางการเรี
ม 5, 321ยน
การสื่อสาร และ
ดีเยี่ยม, ม2, 289
ดี, ม 4, 280
การคิด ระดับ ดี
ดีเยี่ยม, ม 6, 258
ดีเยี่ยม, ม 1 , 253
ดีเยี่ยม, ม 3, 239
เยี่ยม
ดีเยี่ยม, ม 4, 205
พอใช้ , ม 3, 188
ดี, ม 3, 172

ดี, ม 1 , 174
ดี, ม2, 147

ดี, ม 6, 136

ดี, ม 5, 117

พอใช้ , ม 1 , 45

พอใช้ , ม2, 59

พอใช้ , ม 4, 54
พอใช้ , ม 5, 32

พอใช้ , ม 6, 51

ปรับปรุง, ม 1 , 0 ปรับปรุง, ม2, 0 ปรับปรุง, ม 3, 0 ปรับปรุง, ม 4, 0 ปรับปรุง, ม 5, ปรั
0 บปรุง, ม 6, 0
ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในอ่าน เขียน สื่อสาร คิดวิเคราะห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามระดับคุณภาพ
๒. ความสามารถ
ในการสื่อสารคิด
คานวณและ
คิดวิเคราะห์
ระดับ ดี

ดี, ม 1 , 209
ดีเยี่ยม, ม 1 , 163

แผนภูมิการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแตละระดับชัน้
ดี, ม 6, 200

ดี, ม 5, 189
พอใช้ , ม2, 188 พอใช้ , ม 3, 188
ม 4, 179
ดีพอใช้
, ม 4,, 177
ดี, ม 3, 172

ดี, ม2, 140
ดีเยี่ยม, ม2, 132 ดีเยี่ยม, ม 3, 126 ดีเยี่ยม, ม 4, 135

พอใช้ , ม 5, 121

พอใช้ , ม 1 , 99
ดีเยี่ยม, ม 5, 76
ปรับปรุง, ม 4, 21

ปรับปรุง, ม2, 20
ปรับปรุง, ม 1 , 0

ดีเยี่ยม

ปรับปรุง, ม 3, 2
ดี

พอใช้

พอใช้ , ม 6, 177

ปรับปรุง

ดีเยี่ยม, ม 6, 91

ปรับปรุง, ม 5,ปรั5 บปรุง, ม 6, 3

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดคานวณและ
คิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามระดับคุณภาพ
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ประเด็น
๓.
ความสามารถใน
การเทคโนโลยี
ระดับ ดีเยี่ยม

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม, ม 5, 333

ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี และการสื่อสาร

ดีเยี่ยม, ม2, 290
ดีเยี่ยม, ม 1 , 271
ดีเยี่ยม, ม 3, 269

ดี, ม 1 , 122

พอใช้ , ม 1 , 34

ดีเยี่ยม, ม 4, 245

ดี, ม 3, 142
พอใช้ , ม 3, 122 ดี, ม 4, 123

ดี, ม2, 121

ดีเยี่ยม, ม 6, 288

ดี, ม 5, 100

ดี, ม 6, 121

พอใช้ , ม2, 59

พอใช้ , ม 5, 32 พอใช้ , ม 6, 21
ปรับปรุง, ม 1 , 0 ปรับปรุง, ม2, 0 ปรับปรุง, ม 3, 0พอใช้
ปรับ, มปรุ4,ง, 11
ม 4, 0 ปรับปรุง, ม 5, 0ปรับปรุง, ม 6, 0
ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ร้อยละ

ของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามระดับคุณภาพ
๔.
ความก้าวหน้า
ทางการเรียน

นักเรียนระดับ ม ๑-๖ มีความก้าวหน้าทางการเรียน
ในระดับดีเยี่ยม(มีผลGPAX เพิ่มมากขึ้นเกินกว่า ๒.๐) ๓๘.๗ %
ในระดับดี(มีผลGPAX เพิ่มมากขึ้นเกินกว่า ๑.๐) ๔๘.๓ %
ในระดับพอใช้ (มีผลGPAX คงที่ ) ๑๐.๐ %
ในระดับปรับปรุง (มีผลGPAX ลดลง) ๒ %

๕. ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ
ระดับ ม.๓

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามกลุ่มสารร
วิชา
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ประเด็น

ภาษาไทย

๔๖.๓๕

๔๕.๓๖

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๕๑.๓๐

๔๙.๐๐

ภาษาอังกฤษ

๓๑.๘๐

๓๑.๙๖

คณิตศาสตร์

๓๓.๒๘

วิทยาศาสตร์

35.09

34.92

ผลการประเมิน
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คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามกลุ่มสาระ
วิชา
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ภาษาไทย
๕๓.๐๖
๕๓.๐๔
สังคมศึกษา ศาสนา และ ๓๕.๔๑
๓๖.๐๑
วัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
๒๖.๙๖
๒๘.๐๒
คณิตศาสตร์
๒๘.๑๘
๒๕.๒๔
วิทยาศาสตร์
๓๑.๖๗
๓๑.๖๒
๖. ความพร้อม ทาการวัดระดับ ม.๖ และ ม.๓ ได้จานวนดังนี้
ในการศึกษาต่อ
ความพร้ อมในการศึกษาต่ อและการทางาน
ฝึกงาน หรือการ
ทางาน
301

400
300

212

200

121
112

80

ม6

100
ม3
0
ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้
ม3

ม6

ปรับปรุง
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คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียน
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ของผู้เรียน

ดีเยี่ยม
จานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม, ม 1 , 321ดีเยี่ยม, ม2, 321

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ดีเยี่ยม, ม 5, 333

ดีเยี่ยม, ม 3, 290 ดีเยี่ยม, ม 4, 291

ดี, ม 1 , 122

ดี, ม 3, 142
ดี, ม2, 121

ดีเยี่ยม, ม 6, 291

ดี, ม 4, 123

ดี, ม 6, 121
ดี, ม 5, 100

พอใช้
ปรับ, ปรุ
ม 1ง,, ม0 1 , 0

๒. ความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
ของนักเรียน

ปรับปรุง, ม2, 0

ปรับปรุง, ม 3, 0

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง, ม 4, 0
ปรับปรุง

ปรับปรุง, ม 5, 0 ปรับปรุง, ม 6, 0

จานวนนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ
นักเรี ยนที่มีผา่ นคุณลักษณะอันพีงประสงค์ หัวข้ อและภูมิใจความเป็ นไทย
ดีเยี่ยม, ม 5, 421
ดีเยี่ยม, ม 1 , 420ดีเยี่ยม, ม2, 432
และรั
ศาสนา
ดีเยี่ยม, ม 6, 399
ดีเยี่ยกม,ชาติ
ม 3, 390
ดีเยีพระหมากษั
่ยม, ม 4, 390 ตริ ย์

ดี, ม 1 , 23
ดี, ม2, 22
พอใช้
ปรับ, ปรุ
ม 1ง,, ม0 1 , 0 ปรับปรุง, ม2, 0

ดี, ม 3, 42

ดี, ม 4, 33
ดี, ม 6, 33
ดี, ม 5, 31
ปรับปรุง, ม 3, 0 ปรับปรุง, ม 4, 0 ปรับปรุง, ม 5, 0 ปรับปรุง, ม 6, 0

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

31
๓. นักเรียน
มีทักษะชีวิต
มีจิตอาสา
รักษ์ธรรมชาติ

จานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะชีวิตปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม, ม 5, 333
ดีเยี่ยม, ม 1 , 321ดีเยี่ยม, ม2,
นักเรี321
ยนที่มีเข้ าร่วมโครการธนาคารขยะ และรักษ์ ธรรมชาติ
ดีเยี่ยม, ม 3, 290 ดีเยี่ยม, ม 4, 291

ดี, ม 1 , 122

ดี, ม 3, 142

ดีเยี่ยม, ม 6, 291

ดี, ม 4, 123

ดี, ม2, 121

ดี, ม 6, 121
ดี, ม 5, 100

พอใช้
ปรับ, ปรุ
ม 1ง,, ม0 1 , 0

๔. สุขภาวะ
ทางร่างกาย
และลักษณะจิต
อาสาทางสังคม

ปรับปรุง, ม2, 0

ปรับปรุง, ม 3, 0

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง, ม 4, 0
ปรับปรุง

ปรับปรุง, ม 5, 0 ปรับปรุง, ม 6, 0

ตามแบบบันทึกประเมินภาวะทางโภชนาการ ปี ๒๕๕๙ นักเรียนได้ผลดังนี้
แผนภูมิสรุปภาวะทางโภชนาการ

ดีเยี่ยม, ม 6, 399

ดี, ม 6, 33 ปรับปรุง, ม 6, 0

ดีเยี่ยม, ม 5, 421

ดี, ม 5, 31 ปรับปรุง, ม 5, 0

ดีเยี่ยม, ม 4, 390

ดี, ม 4, 33 ปรับปรุง, ม 4, 0

ดีเยี่ยม, ม 3, 390

ดี, ม 3, 42

ปรับปรุง, ม 3, 0

ดีเยี่ยม, ม2, 432

ดี, ม2, ปรั
22บปรุง, ม2, 0

ดีเยี่ยม, ม 1 , 420
ดีเยี่ยม

ดี, ม 1 ,ปรั
23
พอใช้
บปรุ,ง,มม11, ,00
ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ผลการตรวจสุขภาพประจาปี นักเรียนมีสุขภาพโดยสรุปดังนี้
ชุดข้ อมูล1, ปรับปรุง,
ชุดข้ อมูล1, พอใช้ , 210,
12, 1%
7%
ชุดข้ อมูล1, ดี, 822,
29%
ชุดข้ อมูล1, ดีเยี่ยม,
1788, 63%

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

โดยมีการดาเนินโครงการกีฬาสี กิจกรรมชาเลนจ์เดย์ และตรวจสุขภาพประจาปี
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๓. จุดเด่น
ผู้เรียนมีการพัฒนาผลการเรียนอย่างต่อเนื่องและมีผลการอ่านคิด วิเคราะห์ในระดับดีเยี่ยม
มีผลการคานวณ ระดับ ดี รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ ย ม มี ค ะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) สู ง กว่ า
ระดับชาติรวมถึงผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยมผ่านโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมสมุดความดี และกิจกรรมHomeroom ที่ใกล้ชิด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีประสิทธิภาพผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดีเยี่ยมตามเกณฑ์ของ สพฐ โดยโรงเรียนมีกิจกรรม
หลากหลายในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน
๔. จุดควรพัฒนา
นักเรียนในระดับชั้น ม 3 และ ม 6 ควรได้รับการพัฒนาด้าน O – NET ในรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ และวิชาอื่นๆ ควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ระบบห้องสมุดควรมีระบบ e library และพัฒนาระบบเทคโนยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอน
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ :ดีเยี่ยม
๑.กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา (SWOT)
โดยการศึกษาข้อมูล ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุ มระดม
ความคิดเห็นบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จั ด การศึก ษา แผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญหา โดยให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้
และฝ่ ายงาดาเนิ น การจ าทากิจ กรรมและโครงการตาม ความต้องการพัฒ นาของแต่ละกลุ่มงาน และฝ่ าย
นโยบายการปฏิรู ปการ ศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการดาเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงาน
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้ องกับสภาพปัญหา
ความต้ อ งการพั ฒ นาของสถานศึ ก ษา นโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ความต้ อ งการของชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย โดยไปประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการอย่างเป็นระบบ
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจาปี
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่า
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๒.๘ สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
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ประเด็นพิจารณา
๑. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนด
ผลการประเมิน: ดีเยี่ยม

๒. การวางแผนและดาเนินงาน
พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผลการประเมิน: ดีเยี่ยม
๒.๑ มีการวางแผนและ
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียน รอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๒ การวางแผนและเดินเนิน
งานพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนและการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางากายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

๔. การกากับติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษา

ผลการพัฒนา/ดาเนินงาน
 มีแผนปฏิบัติงานประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ผ่านการมีส่วนร่วม ของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโรงเรียน
 มีแผนงานโครงการที่รองรับเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของโรงเรียน
 มีปฏิทินกาหนดการการทางานอย่างชัดเจนรวมถึงมีการ
กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
 ดาเนินโครงการพัฒนาครู ๑๐๐ %
 ครูมีผลงานวิชาการ และได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
 มีการดาเนินโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนในทุกกลุ่ม




















ครูมีผลงานวิชาการ และได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
ครูได้รับการศึกษาต่อในสาชาวิชาที่ใช้ในการสอนเพิ่มขึ้น
โรงเรียนมีแผนการพัฒนาครูของโรงเรียนผ่านการมีส่วนร่วม
มีคู่มือสารสนเทศ และแนวการปฏิบัติ
มีงานสารสนเทศกลุ่มสาระ
ข้อมูล Website ของโรงเรียน
ดาเนินโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
โครงการพัฒนางานระบบโครงข่าย ICT
ดาเนินการประชุมประจาเดือนของครูและบุคลากร
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทุก
สัปดาห์
การปฐมนิเทศภายในกลุ่มสาระปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาปีการศึกษาละ ๒-๓ ครั้ง
ประชุมสมาคมศิษย์เก่า ปีการศึกษาละ ๒-๓ ครั้ง
จัดทาปฏิทินดาเนินโครงการ
การจัดทาโครงการนิเทศกลุ่มสาระ
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
กระประชุมระดับชั้นทุกระดับชั้น
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๓. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่ส อดคล้ อ งกับ ผลการจั ดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒ นา ผ่ านระบบสารสนเทศ
และดาเนินนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี คุณภาพ โดยเน้นการกระจายอานาจ และการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัด
การศึกษาเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
จุดควรพัฒนา
๑. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป กครองได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอความคิ ด เห็ น ในการจั ด การศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๒. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ :ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้
ประเด็นพิจารณา
๑. การมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น

๓. การตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ
- งานส่งเสริมการทาโครางการ
สอน/แผนการสอน ๑๐๐ %

ผลการพัฒนา
- ครู ๑๐๐ % ส่งแผนการสอน
และโครงการสอน

- งานส่งเสริมการทาโครางการ
สอน/แผนการสอน 100%
- โครงการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
สาหรับห้องเรียนพิเศษ
- โครงการค่ายรักษ์ภาษา
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
- โครงการส่งเสริมงานวัดผล
ประเมินผลนักเรียน
- โครงการส่งเสริมงานวิชาการ

- ครู ๑๐๐ % ส่งแผนการ
สอนและโครงการสอน
- นักเรียน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน

- นักเรียนได้รับการประเมิน
อย่างเป็นระบบ ทุกคน
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๓. จุดเด่น
๑. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
๕. มีการวัดผลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. จุดควรพัฒนา
๑. ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ.ดีเยี่ยม
๑.กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้มีการจัดระบบประกันคุณภาพโดยเน้นให้เกิดระบบการทาแผน โครงการของแต่ละ
กลุ่มสาระ และฝ่ายงานโดยเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดแผนและโครงการที่มุ่งเน้นตอบสนอง
มาตรฐานของสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนาตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการพัฒนา
และผลการดาเนินงานดังนี้
กระบวนการพัฒนา
การดาเนินการตาม ๘ องค์ประกอบ
ตามมาตรฐานโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดโครงสร้างแต่ละกลุ่มสาระ/
กลุ่มงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทาง
การศึกษา

ผลการดาเนินงาน
- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพที่มี
มาตรฐาน
- โรงเรียนมีโครงการและแผนงานพัฒนา
อย่างชัดเจนส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน
- ผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการทาแผนพัฒนา โครงการของกลุ่ม
สาระ และฝ่ายงาน

๒. จุดเด่น
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมี
ส่วนร่วม ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
๓.จุดควรพัฒนา
โรงเรียนควนจัดให้ครูทาแผนพัฒนาตนเอง
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ
ดีเยี่ยมโดยที่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
การพัฒนามาตรฐานที่ ๑
ทั้ง นี้ สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นอย่ า งหลากหลายที่ เ ป็ น ไปตามสภาพ
ของผู้ เ รี ย น สอดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น ของสถานศึ ก ษา และสภาพของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ท าให้ เ กิ ด การ
พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น เกินมาตรฐานระดับประเทศทุกวิชา
โดยนักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม ค่านิ ย มและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผล
ประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ที่ได้ ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริห ารจัดการของผู้ บริห ารสถานศึกษามีผลประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ใน ระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาได้มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตาม
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อาคารสถานที่ ให้พร้อมต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน
มาตรฐานที่ ๓ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม โดยครูมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร
และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ
นั ก เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาและแก้ ปั ญ หารายบุ ค คล และการประเมิ น ผลจากสภาพจริ ง ในทุ ก ขั้ น ตอน
และ สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ใน ระดับดีเยี่ยม
ทั้ ง นี้ ส ถานศึ ก ษาให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ในการวางระบบ
และดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ตามมาตรฐานที่ 4 โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ทาให้มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาในระดับสูง ได้รับการประเมิน ระดับดีเยี่ยม

40

ส่วนที่ ๓
สรุปแนวทางการพัฒนา
และความต้องการช่วยเหลือ
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ส่วนที่ ๓ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของสถานศึกษา
จะต้ อ งน าไปวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ เ พื่ อ สรุ ป น าไปสู่ ก ารเชื่ อ มโยงหรื อ สะท้ อ นภาพความส าเร็ จ
กับแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึ ก ษา ดั ง นั้ น จากผลการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา สามารถสรุ ป ผลการประเมิ น
ในภาพรวมจุ ด เด่ น จุ ด ควรพั ฒ นาของแต่ ล ะมาตรฐานพร้ อ มทั้ ง แนวทางการพั ฒ นาในอนาคต
และความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น
ด้านผู้เรียน
ผู้ เ รี ย นมี การพั ฒ นาผลก ารเรี ย น
อย่ า งต่อ เนื่ อ งและมีผ ลการอ่า นคิด วิเ คราะห์
ในระดั บ ดี เ ยี่ ย ม มี ผ ลการค านวณ ระดั บ ดี
รวมทั้งสามารถเขีย นเพื่อการสื่ อสารได้ทุกคน
สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดั บดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงกว่าระดับชาติ
รวมถึ ง ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ระดับดีเยี่ยมผ่านโครงการการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ค่ายธรรมะ และกิจกรรม
Homeroom
ผู้เรี ย นมีสุขภาพร่ างกายที่ดีเยี่ยมตาม
เกณฑ์ ข อง สพฐ โดยโรงเรี ย นมี กิ จ กรรม
หลากหลายในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย
ของนักเรียน

จุดควรพัฒนา
๑. นักเรียนในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖
ควรได้รับการพัฒนาด้าน O-NET ในรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ และวิชาอื่นๆ ควรได้รับ
การพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ระบบ
ห้องสมุดควรมีระบบ e library และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
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จุดเด่น
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็ น ระบบ โรงเรี ย นได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค การประชุ ม
ที่ ห ลากหลายวิ ธี เช่ น การประชุ ม แบบ มี
ส่ว นร่ วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่ ม เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยมี ส่ ว นร่ ว มในการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
มี ก ารปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา ผ่านระบบสารสนเทศ และ
ดาเนินนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดย
เน้นการกระจายอานาจ และการมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
มี ก ารด าเนิ น การนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงาน
ผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

จุดควรพัฒนา
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา
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จุดเด่น
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๑. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
ส่งแผนการสอนครบทุกคน
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
๕. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัย
ในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้ง
ให้คาแนะนาที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้
เป็นอย่างดี
๖. มีการวัดผลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจและให้
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่
ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม
ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

จุดควรพัฒนา
๑. ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพื่อนักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
๓. ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม
STEM

๑. โรงเรียนควรจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียน
มีการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ก็ยังขาด
การติดตาม

44
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนได้มีการวางแผนพัฒนากลุ่มงาน และแผนพัฒนาวิชาการนอกเหนือจากโครงการหลัก
ของทางโรงเรียน
โดยการดาเนิ น การในการทาแผนงานโรงเรี ย น โดยมุ่ งเน้น การพัฒ นา ตามยุ ทธศาสตร์แ ละ
มาตรฐานสถานศึกษา และมุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ
การคิด โครงการได้เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้อ ง เปิด โอกาสให้ แ สดงความคิ ด
และรับผิดชอบงาน แบ่งการรับผิดชอบตามความสามารถ
สร้างระบบติดตาม การนาเนินโครงการ เน้นการกากับติดตามการดาเนินโครงการ และสรุป
โครงการให้เป็นปัจจุบัน
ได้นาระบบ ICT เข้ามาพัฒนาในการการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาต้องการ
ความต้องการการช่วยเหลือ
๑. ต้องการการช่วยเหลือด้านนโยบาย โดยจากัดจานวนนักเรียน ให้มีพอเหมาะต่อการเรียน
การสอนในแต่ละชั้น และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคล้องตัวในการบริหาร
รวมถึงการเพิ่มเติมของงบประมาณ และระบบสาธารณูปโภค ให้พอเหมาะ เพื่อรองรับการพัฒนาของโรงเรียน
สู่ระดับสูงขึ้นไปตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา
๒. ต้องการการปฏิรูปหลักสูตร และการจัดการที่ส่งผลถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ

