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คำนำ 
 รายงานประจำปีของสถานศึกษาเล่มน้ี  เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จ
จากการบริหารจัดการศกึษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ซึ่งได้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
ตลอดปีการศึกษา 2564  และจัดให้มีการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยจำแนกการ
ประเมินเป็น 3 ด้าน  ไดแ้ก่ 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
3. ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผลการวิเคราห์  จดุเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศกึษาในรอบปีการศกึษา 2564  
ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ  และเตรยีมความพร้อมในการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

 

ลงชื่อ 
(นายไพบูลย์  พวงเงิน) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
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   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน   60 
     ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
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 1   หลักสูตรโรงเรียนทุ่งเสลีย่มชนูปถัมภ์ กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน     13 
      ปีการศึกษา 2564 
  2   จำนวนข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564   14 
  3   ข้อมูลข้าราชการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ปีการศกึษา 2564       15 
 4   ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทุง่เสลี่ยมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564      18 
 5 ร้อยละทางวุฒกิารศึกษาสูงสุดของข้าราชการและบุคลากร      18 
  6   เฉลี่ยคาบวสอนของครูแต่ละวิชา (ไม่รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)     19 
       ปีการศึกษา 2564     
  7   จำนวนนักเรียน ปีการศกึษา 2564          20 
  8   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ตามระดับชั้น    21 
  9  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564      22      
 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้    
  10  สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน                23 
  11  สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก                 23 
  12  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒ ิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้   24 
  13  ผลลัพธ์ดา้นผู้เรียนโรงเรยีนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564      25 
 14  รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการเลือกศึกษาต่อ     29 
       ระดับอุดมศึกษาปีการศกึษา 2565 
 15  ผลงานครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564         35 
  16  ผลงานโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564         39 
  17  ค่าเป้าหมายความสำเร็จมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน            42 
  18  ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน        45 
 19  ค่าเป้าหมายความสำเร็จมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ     54 
  20  ข้อมูล มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจดัการ         56 
 21 ผลการจัดหาทรัพยากร ปีการศึกษา 2564      59 
 22 ค่าเป้าหมายความสำเร็จมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที ่     61 
   เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 23 ข้อมูล มาตรฐานที่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  62 
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สารบัญแผนภูม ิ
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1   จำนวนนักเรียน ปีการศกึษา 2564          20 
2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 รวมทกุระดับชั้น      21 
3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564       22 
     จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้    
4   ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความสามารถในการอ่านจำแนกตามระดับคุณภาพ      45 
     ของหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศกึษา 2564 
5   ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความสามารถในการจับประเด็นสำคัญ     45 
     จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6  
     ปีการศึกษา 2564 
6  ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์                           46 
     จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6  
     ปีการศึกษา 2564 
7  ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความสามารถในการสรุปคุณคา่                        46 
     จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6  
     ปีการศึกษา 2564 
8  ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความสามารถในการสรุปอภิปราย                     47 
     จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6  
     ปีการศึกษา 2564 
9  ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี                      47 
     จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6  
     ปีการศึกษา 2564 
10  ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม                  48 
     จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6  
     ปีการศึกษา 2564 
11  ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      48 
      จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6  
      ปีการศึกษา 2564 
12 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความรู ้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 49 

จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6  
ปีการศึกษา 2564 

13  ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  49 
 ข้อ 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศกึษา 2564 
14  ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  50 
 ข้อ 2.ซื่อสัตย์สุจรติ   จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศกึษา 2564 
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15 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  50 
 ข้อ 3.มีวินัย   จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศกึษา 2564 
16 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  51 
 ข้อ 4.ใฝ่เรียนรู้   จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศกึษา 2564 
17 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  51 
 ข้อ 5.อยู่อย่างพอเพียง   จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศกึษา 2564 
18 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  52 
 ข้อ 6.มุ่งมั่นในการทำงาน   จำแนกตามระดับคณุภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศกึษา 2564 
19 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  52 
 ข้อ 7.รักความเป็นไทย   จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศกึษา 2564 
20 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  53 
 ข้อ 8.มีจิตสาธารณะ   จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศกึษา 2564 
21 ผลการนิเทศการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศกึษา 2564 62 
 ร้อยละของระดับชั้น ที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนท่ี 1   
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
                  
 จากผลการดำเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 
2564  นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ที่ได้ผลผลิตสงูกว่า
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้ ยังทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย  ทั้งยังไดร้ับความร่วมมือจาก
ส่วนต่างๆ ส่งผลให้การจดัการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมายิ่งข้ึน จนเป็นที่ยอมรับและได้รับ
รางวัลเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพจากสถาบัน องค์กรตา่งๆ ดังนี้   
 ด้านผู้เรียน  ไดร้ับรางวลัระดับความสามารถเหรียญเงิน การแข่งขันประกวดดนตรีรายการ 
BCC Music Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเครื่องเป่าไม้ เครื่องเป่าลม จาก
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, รางวัลรายการ Solo saxogpone (เดี่ยวแซกโซโฟน) อายุไม่เกิน 
18 ปี การประกวดดนตรรีะดับนานาชาติ 4 TH VALAYA ALONGKORN VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021,รางวัลเหรียญทอง woodwind solo อายุไม่เกิน 18 ปี การประกวด
ดนตรรีะดับนานาชาติ 4 TH VALAYA ALONGKORN VIRTUAL INTERNATIONAL MUSIC 
COMPETITION 2021 ฯลฯ กว่า  17 รางวัล 
 ด้านบุคลากร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรยีญเงิน ระดับชาต ิรางวลัทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ,  รางวัล
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ระดับชาต ิรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดา้น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, ผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชาต ิรางวัลเหรียญเงิน ถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดย
คณบดี คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ,   รางวัลครดูีในดวงใจ พ.ศ. 
2565c, รางวัลครุุสภา ประเภทครูผู้สอน ระดับจังหวัด ประจำปี 2564ฯลฯ  กว่า  30 รางวัล 
 ด้านสถานศึกษา จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสุโขทัย ไดร้ับรางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 
Good Practice และเป็นโรงเรียนแกนนำตามโครงการวิจัย หัวข้อวิจัย “การพัฒนาแนวทางการมสี่วน
ร่วมของชุมชนและสถานศึกษาดา้นการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา” กรณีศึกษาการ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐจ์ากขวดน้ำพลาสตกิรางวัลระดับดีมาก ในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ประจำปี 2564,  รางวัลเกียรติบัตรระดับ A การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี
งบประมาณ 2564,  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลระดับทอง อันดับ 5 
ภาคเหนือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568) 
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม  ทั้งนี้ เพราะ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

 
โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564 - 2565 ดงันี้   
1. พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน 
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีบนความพอเพียงและมีทักษะชีวิตอยา่งเป็นระบบ 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีงานทำ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
5.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
6.ส่งเสริมการสร้างเครอืข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศกึษา 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1  แผนพัฒนาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 - 2565 
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ส่วนท่ี 2   
รายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
  
2.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 
 

ชื่อโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  219 หมู่ที่ 1 เขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสุโขทัย โทรศัพท์ 055-659217 
โทรสาร 055-659217 ต่อ 12  website : www.tsl.ac.th  e-mail : Tsl.tcschool@gmail.com     
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6   
 
           2.1.1) ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

 
สภาพชุมชนของอำเภอทุ่งเสลี่ยม 

“พระศิลามิ่งขวัญ  แม่ถันเด่นสง่า   
สวยล้ำค่าหินอ่อน  เอื้ออาทรน้ำใจ  รักษาไว้วฒันธรรม” 

ประเพณีท้องถิ่น  เทศกาลงานกิ๋นข้าวสลาก  เป็นการนำของไปทำบุญที่วัดตามวิธีการดั้งเดมิ 
พระประจำอำเภอ คือ  หลวงพ่อศิลา  อยูท่ีว่ัดทุ่งเสลี่ยม ( ศรีเสลี่ยม ) 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  แบ่งเขตการปกคลองเป็น  5  ตำบล  59   หมู่บ้าน 
 ตำบลกลางดง  มี  15  หมู่บ้าน  คือ  ชัยอุดม, กลางดง  หมู่ 2,  กลางดง  หมู่ 3, หนองผักบุ้ง,  
แม่บ่อทอง, หัวฝาย, บึงบอน, ทุเลาในดอนสว่าง, เชิงผา , ห้วยเจริญ, หว้ยต้นผึ้ง, ห้วยหัวแหวน, บ้าน
ใหม่ดอนสว่าง  ดา้นเศรษฐกิจ การทำนา  เป็นการทำนาเพื่อบริโภคในครวัเรือน  เวลาว่างจากการทำนา  
ก็จะทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด  ดอกดาวเรืองและพืชไร่อืน่ๆ  รวมทั้งการปลูกพชืผักสวนครวัไว้บริโภคเองและ
จำหน่ายภายในพื้นที่ ผลไม้ที่สามารถเป็นผลไม้เศรษฐกิจก็คือ  ลำไย  ชาวบ้านนิยมนำมาปลูกในพืน้ที่   
ที่เคยปลูกพืชไร่มีรสหอมหวานเพราะสว่นใหญ่เป็นที่ราบสูงน้ำน้อย   

ตำบลทุ่งเสลี่ยม  มี  13  หมู่บ้าน  คือ  เหมืองนา,  ท่าชุม,  ทุ่งเสลี่ยม,  วังธาร,   เทพพนม,  
ท่าเดื่อ,  เด่นดีหม,ี  เหมือนนาหมู่  8,  ท่าชุมเหนือ,  น้ำดิบ,  รุกขมูล,  โชกม่วง,  ภูแก้ว  ดา้นเศรษฐกิจ
การทำนาเป็นการทำนาเพื่อบริโภคในครวัเรือน  เวลาวา่งจากการทำนาชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ริมน้ำ   
เมื่อน้ำในแม่น้ำแห้งลงจะมีพื้นที่หลังจากน้ำลดจะเป็นช่วงฤดูหนาว  พฤศจิกายน – มีนาคม  จะปลูกผัก
ริมน้ำ  ผักจะได้นำ้ที่ซึมจากทรายและตักน้ำรดได้ใกล้  ผักปลอดสารพิษนำไปรับประทานในครอบครัว  
และยังสามารถสร้างรายได้อีกทางหน่ึง  ทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด  และพืชไรอ่ื่นๆ  การทำสวนมะม่วง จดุที่มี
ความเจริญของอำเภอ  มีตลาดสดอยู่ที่บ้านเหมืองนา  แต่เป็นเขตบ้านท่าชุมอยู่ตรงสามแยกระหว่าง

mailto:Tsl.tcschool@gmail.com
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ทางเส้นหลักกับเส้นทางที่จะไปหมู่บ้านอื่นๆ  เช่น  บ้านทุ่งเสลี่ยม(ศรีเสลี่ยม)  บ้านวังธาร  บ้านโซก
เป่ือย 

ตำบลไทยชนะศึก  มี  11  หมู่บ้าน คือ  ท่าต้นธง,  แม่ทุเลา,  คลองสำราญ,  ฝั่งหมิ่น,    
หนองหมื่นชัย,  ธารชะอม,  หนองหญ้าปล้อง, ราษฎร์ร่วมจิต,  สำราญราษฎร์,  แม่ทุเลาพัฒนา,       
ท่าต้นธงพัฒนา  ดา้นเศรษฐกิจ  การทำนาเป็นการทำนาเพื่อบรโิภคในครวัเรือน  เวลาว่างจากการทำนา  
ก็จะทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด สวนมะกอกน้ำ  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเองและจำหน่ายภายใน
พื้นที่  ผลไมท้ี่สามารถเป็นผลไม้เศรษฐกิจก็คือลำไย 
  ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  มี  11  หมู่บ้าน คือ  บ้านใหม่หมู่ 1,  บ้านใหม่หมู่  2,  บ้านใหม่
หมู ่ 3,  สามหลังหมู่  3,  สามหลังหมู่  4,  สามหลังหมู่  5,  สามหลังหมู่  6,  บ้านใหม่หมู่  7,       
บ้านใหม่ไทยเจริญ,  บ้านใหม่ – เขาแก้ว,  บ้านใหม่ศรีสมบูรณ์,  บ้านใหม่ไทยชนะศึก  ด้านเศรษฐกิจ 
การทำนา  เป็นการทำนาเพื่อบริโภคในครวัเรือน  เวลาว่างจากการทนา  ก็จะทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด      
ดอกดาวเรือง  และพืชไรอ่ื่น  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครวัไว้บริโภคเอง  จำหน่ายภายในพื้นที่ 

ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล  มี  9  หมู่บ้าน คือ  กมลราษฎร์,  ท่าวิเศษ,  แสงสวา่ง, หนองรังสิต,  
โค้งเจริญ,  ลานตาเมือง,  หนองตาเพ็ง,  บ้านนาแพะ,  บ้านใหม่ชัยเจริญ  ด้านเศรษฐกิจ การทำนาเป็น
การทำนาเพื่อบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนาก็ทำไร่ถั่วข้าวโพดและพืชไร่อื่นๆ  รวมทั้งการ
ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บรโิภคเองและจำหน่ายภายในพืชที่ 

 2.1.2) ประวัติ 
 

 
โรงเรียนโรงเรียนทุ่งเสลีย่มชนูปถัมภ์  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502  โดยคณะกรรมการอำเภอ  

ข้าราชการ  ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมมือกันจัดการก่อสรา้งอาคารเรียน  และขออนุญาตเปิดโรงเรียน
มัธยมศึกษาวิสามัญตอนปลาย ประจำอำเภอทุ่งเสลี่ยม  การดำเนินการกอ่สร้างอาคารเรียนนั้นส่วนมาก
ได้รับความช่วยเหลือจาก ราษฎรเป็นอาคารเรียนแบบ 2 ชั้น กว้าง 8 เมตร  ยาว 32 เมตร มีมุขอยู่
ด้านหน้า หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ เสาไม้เต็งรังและไม้แดง ฝาไม้กระยาเลย ขณะที่เปิดทำการสอนนัน้
อาคารอยู่ในระหวา่งการก่อสร้าง  แต่ชั้นบนเป็นอาคารเรียนได้  จำนวน 1 ห้องเรียน 

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญตอนปลาย สงักัดกองการมัธยมศึกษา กรมวิสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศกึษาแบบสหศึกษา เปิดทำการสอนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 เพียงชั้นเดียว                
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2502 มีนักเรียน 14 คน เป็นชาย 9 คน  หญิง 5 คน มี นายสุวรรณ ์ เอี่ยมสะอาด  
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ต่อมาไดร้ับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่แบบ 009         
กองการมธัยมศึกษาเป็นเงิน 250,000 บาท ก่อสรา้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2509 และไดร้ับ
งบประมาณให้สร้างห้องเรียนเพิ่มเติมอีก 2 ห้องเรียนเป็นเงิน 70,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามแปลน       
เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที ่3 ตลุาคม 2510 สรา้งเสร็จเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2511 
 ปี พ.ศ. 2515 เข้าโครงการ คมช. รุ่นที่  9 
 ปี พ.ศ. 2519 รวมกับโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยม 
 ปี พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้พัฒนาก้าวหน้า ทัง้ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และดา้น
วิชาการ  ด้วยดีอยา่งต่อเนื่อง   



หน้า  5 
 

รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

 2.1.3) อาคารและสถานที่ 
 

 

 
ภาพที่ 1  แผนผังโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวดัสุโขทัย 

 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ตั้งบนที่ราชพัสดุ  สท. 418 ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  

(นส.ล.)  ฉบับที่  4967 เน้ือที่  65  ไร ่ 3  งาน  38.4  ตารางวา  ประกอบด้วย 
⚫ อาคารเรียน  จำนวน  7  หลัง  ประกอบดว้ย 

 อาคาร  1   ประกอบด้วย  ห้องเรียนจำนวน  6  ห้อง  
  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
 อาคาร  2   ประกอบด้วย ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง, ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู,    
  ห้องเกียรติยศ, ห้องนอนครูเวรชาย 
 อาคาร  3   ประกอบด้วย  ห้องประชาสัมพันธ์, ห้องสวัสดิการโรงเรียน,    
  ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา,    
  ห้องฝ่ายวิชาการ,   ห้องา่ยกิจการนักเรียน,    
  ห้องประชุมรวงทอง,  หอ้งประชุมจำนวน 2 ห้อง,   ห้องพยาบาล 
  ห้องสภานักเรียน,   ห้องเรียนจำนวน  2  ห้อง,  ห้องจริยธรรม 
 อาคาร  4   ประกอบด้วย  ห้องปฏิบัติการทางภาษา,  ห้องเรยีนจำนวน  12  ห้อง, 
  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและครูผู้สอนระดับชั้น  
  ม.4,5 
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 อาคาร  5   ประกอบด้วย  ห้องธุรการ,  ห้องประชุมสะเลียม,  ห้องพักครกูลุ่มสาระ 
  การเรียนรูค้ณิตศาสตร์และครูผู้สอนห้องเรียนพิศษ ห้องเรียน จำนวน  15 ห้อง 
 อาคาร  6   ประกอบด้วย  ธนาคารโรงเรียน,  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  8  ห้อง,     
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  6 ห้อง,   ห้องพกัครกูลุ่มสาระการเรียนรู ้
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  2  ห้อง  
 อาคาร  7   ประกอบด้วย   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  2  ห้อง,  ห้องเรียนจำนวน   
  18  ห้อง,  ห้องจริยธรรม  2  ห้อง,  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,   
  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ⚫ อาคารปฏิบัติงานอาชพี   5  หลัง 
 ⚫ อาคารอเนกประสงค ์   1  หลัง 

⚫ โดมอเนกประสงค ์   2  หลัง 
 ⚫ หอประชุมใหม ่   1  หลัง  ประกอบกับโรงอาหาร 
 ⚫ หอสมุด    1  หลัง 
 ⚫ ห้องน้ำ- ห้องส้วมนักเรียนชาย    4  หลัง   24  ที ่
 ⚫ ห้องน้ำ – ห้องส้วมนักเรียนหญิง   3  หลัง   18  ที ่

⚫ นอกจากนี้ยังมี  สนามกีฬาฟุตบอล  บาสเกตบอล  ฟตุบอล  ตระกร้อ  วอลเลย์บอล   บ่อ
เลี้ยงปลา  แปลงทดลองการเกษตร  และบ้านพักครู  17 หลัง 

บริเวณหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ติดกับบริเวณโรงเรียน 
 ทิศเหนือ  :  คลองสาธารณะ 
 ทิศใต้  :  ถนนสายทุ่งเสลี่ยม - สวรรคโลก 
 ทิศตะวันออก  :  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 
 ทิศตะวันตก  :  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหมืองนา 
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 2.1.4) การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 
                     
   
 ปรัชญาของโรงเรียน การศกึษา   คือ  รากฐานของการพัฒนา  

คำขวัญ “ประพฤติดี  มวีินัย  ใฝค่วามรู้” 
คติพจน์ สุวิชชาโน  ภว ํ โหติ (ผู้รูด้ีเป็นผู้เจริญ) 

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน   “ประพฤติดี” 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน   “โครงงานเด่น                      
 วิสัยทัศน์       เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสามารถความถนัดของนักเรียนด้วยการเรียนรู้
แบบโครงงาน และผลิตงานอย่างสรา้งสรรค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานสากล   
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการเรียนรู ้แบบโครงงานและผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรศึกษาเพื ่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู ้เร ียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานสากล   
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 5. ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
 6. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ 
1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนไดร้บัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสตูรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
3. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีคุณภาพ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีสว่นร่วมจากทกุภาคส่วน 
6. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
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แผนภาพท่ี 2  โครงสรา้งการบริหารโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564  
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2.1.5) องค์กรร่วมพัฒนา 

 
 

 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 
1. นายเสงี่ยม พัฒนชัยวงศ ์  ประธานคณะกรรมการ  
2. นายชาตรี  รูปสง่า   ผู้แทนครู    
3. นายสุรศักดิ์  พระบำรุง   ผู้แทนผู้ปกครอง   
4. นางปทุมวัน  ยศบุตร   ผู้แทนองค์กรชุมชน  
5. น.ส.นิชนิภา  ภูต่ระกูล   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6. ด.ต.สมบูรณ ์ ฝั้นสกุล   ผู้แทนศิษย์เก่า    
7. นายสมชัน  วงค์คำมา   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    
8. นายถนอม  ทิพย์ปิ่นวงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    
9. นายอธิคม  กันทะชุมภ ู   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    
10. นางปรัศนี  เดชะศริ ิ   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    
11. นายนนท์  แก้วจาเครือ   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    
12. น.ส.ศศิธร  ชดิเชื้อ   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    
13. พระครพูิทักษ์ชโยดม   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  
14. พระครูปลัดปราโมช  อธปิัญโญ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
15. นายไพบูลย์  พวงเงิน   กรรมการและเลขานุการ  

 
 พัฒนาการบริหารจัดการ 
1.  นางสาวจริวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา
สุโขทัยและคณะ ออกประเมินตรวจผลงาน เพื่อคดัเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2.   นางศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
และคณะ ติดตามตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3.   นางศิริวรรณ ขวัญมุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เข้ารบัการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
4.  พ.ต.ท. กมลฐพัฒน์  ภูสนิธนปวรรัช รอง ผกก.สส. สภ.ทุ่งเสลี่ยม และคณะ ให้คำแนะนำ
ขั้นตอนการปฏิบัติของครูต่างชาตทิี่มาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5.  นายเสงี่ยม พัฒนชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะ เข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการศกึษา 
6.  เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรฐัอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
การใช้ชีวติในอำเภอทุ่งเสลี่ยม ถ่ายทำวิดีโอและภาพนิ่งเกี่ยวกับการสอนของครูผู้สอนจาก
มูลนิธิฟูลไบรท ์
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7.  ดาบตำรวจสมบูรณ์ ฝั้นสกุล ประธานสมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นาย
ภาณุวิชญ ์จองป้อ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสลี่ยมและคณะศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมปิ๊กบ้านเฮา 
ผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา  
8.  นายสุดเขต  สวยสม ผอ. สพม.สุโขทัยและคณะ (ถ่ายคลิปวิดีโอ แนวทางการจดัการเรียนการสอน)  
9. คณะนิเทศจากคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์, มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง 
นิเทศการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 

 
 พัฒนาบุคลากร 
1. วิทยากร (นางชุติมา แก้วหล้า นางนลิน์ภาณ ีกรศรีมหาลาภ นายมานพ จันตาวงศ์) อบรม
เชิงปฏิบัติการทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนทุ่งเสลี่
ยมชนูปถัมภ์ และโรงเรียนชัยมงคลพิทยา 
2. วิทยากร (นางชุติมา แก้วหล้า และนางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ) ภูมปิัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 

 
 เปิดโอกาสทางการศึกษา 
1.  นางสาวจริวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษสุโขทัย 
(มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน) 
2.   วิทยากรจากโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล 
3.  ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารจากหน่วยฝึกนักศกึษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39  
4.   นายศราวุธ  สุดงูเหลือม วิทยากรค่ายรักษ์ภาษาไทย “บันเทิงเริงใจ ภาษาไทยสร้างสรรค์” 
ประจำปีการศกึษา 2564 
5.  นางกนกพร  พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวดัสุโขทัย นายกฤชทพิ ชะนิดไทย 
นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม และ พ.ต.อ. นิคม พรมพิราม ผกก.สภ.ทุ่งเสลี่ยมพรอ้มคณะ ตรวจเย่ียม 
ติดตาม นักเรียนทุนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุนเฉลิมราชกุมารี 
6.  ร.ต.อ. ชูชาติ  สุระโพธา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
 

 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้
❖ วิทยาลัยการอาชีพศรีสชันาลัย ร่วมพัฒนาในกจิกรรมดังนี้ 
1. พัฒนาหลักสูตร  จัดการเรียนรู้ วดัผลและประเมินผล นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษา

ตอนปลาย  แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาบัญช ี
2. พัฒนาหลักสูตร  จัดการเรียนรู้ วดัผลและประเมินผล นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษา

ตอนปลาย  แผนการเรียนทวิศึกษา  สาขางานยานยนต์  
3. พัฒนาหลักสูตร  จัดการเรียนรู้ วดัผลและประเมินผล นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษา

ตอนปลาย  แผนการเรียนทวิศึกษา  ไฟฟ้ากำลัง 
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4. พัฒนาหลักสูตร  จัดการเรียนรู้ วดัผลและประเมินผล นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  แผนการเรียนทวิศึกษา  อาหารและโภชนาการ 

❖ สถาบันการจัดการเรยีนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ร่วมพัฒนาในกิจกรรมดังนี้ 
1. พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธร์ะหว่างสถานศึกษา 
2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถแก่บุคลากรและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน 
3. พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งสองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
❖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมพัฒนาในกิจกรรมดังนี้ 
1. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและระบบการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร

การฝึกอบรมของกรมพฒันาฝีมือ 
2. ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะฝมีือให้กับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
3. เลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมตามระบบการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานใหเ้ป็นไปตาม

เง่ือนไขบูรณาการทรพัยากรร่วมกัน 
 

 สถานประกอบการฝึกอาชีพนักเรียน 
❖ สถานประกอบการณ์  ช่างยนต์ 

1. อู่ช่างสิทธิ ์: นายประสิทธิ์ เรียบร้อย   
2. อู่ช่างโซน : นายพัน แก้ววงศ์ที่อยู่  
3. อู่ธวัชการชา่ง : นายธวัช แกล้วกลา้  
4. อู่จรูญทรพัย์ มอเตอร์ : นายวุฒิพงษ์ อศัวภูมิ  
5. อู่ช่างดำ : นายเองพงศ์ ปริษาวงศ์  
6. อู่ช่างอ๊อด : นายปรชีาการะแบก  
7. บริษัท โชคชัยมอเตอร์ สาขาทุ่งเสลี่ยม  
8. อู่เพชรเกษม  
9. อู่บุญหา การชา่ง: นายวชัรพงษ์ ศรีโยธา  

❖ สถานประกอบการณ์  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

1. ยงยุทธ์แอร์ การไฟฟา้มหาชน 
2. พี.เอส. อิเล็กทรอนิกส ์
3. อบต. ทุ่งเสลี่ยม 
4. เทศบาลตำบลกลางดง 
5. โรงกลึงช่างแมว 
6. ภรธิดาการไฟฟ้า 
7. ร้านขุนดอนเซอร์วิส 
8. อบต. ไทยชนะศึก 
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 การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

❖ ยาเสพติด 
1. คณะตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้ความรู้แก่นักเรียน เรือ่ง พ.ร.บ. ยาเสพติด 

❖ การป้องกันโควิด 
1. ผู้บริหาร ครูและนักเรยีน เข้ารับบริการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด 19 ณ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 
2. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมและสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม ร่วมตรวจเชื้อไวรัส 
โควิด 19 แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
3. นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดสุโขทัย มอบชุดตรวจ ATK เพื่อใช้
ในการคดักรอกการตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

❖ แก้ไขพฤติกรรม 
1. พันตำรวจโทสุกจิ ประกิจ สารวตัรป้องกันและปราบปรามและคณะ ตำรวจสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอทุ่งเสลีย่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านจราจร
ในสถานศึกษา 

❖ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
1. นายกฤชทิพ  ชะนิดไทย นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม (พบปะนักเรียน สร้างจติสำนึก เชดิชู 
ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) 
2. ผู้บริหาร และคณะคร ูร่วมวางพวงมาลา ณ ทีว่่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม 
3. ผู้บริหารและคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสายปฏิบัติ 
วิปัสสนากรรมฐาน 
4. ผู้บริหารและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกจิกรรมอาสาสรา้งฝายชะลอน้ำกบัศูนย์
อำนวยการจติอาสาพระราชทานอำเภอทุ่งเสลี่ยม ณ ลำนำ้แม่มอก 
5. ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดกลางดง, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่5 ณ วัดหลวงพ่อศิลา, นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 ณ วดัเขาแก้วชัยมงคล 
6. ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ ์วรรณทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และคณะ ร่วมกิจกรรมรดนำ้ดำหัวครูอาวุโส 
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2.1.6) หลักสูตรที่เปิดสอน 
 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  จดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2563  ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)      
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แยกตามความสนใจ  ซึ่งแบ่งเป็น  9  กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

 -    กลุ่มที่  1  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 -    กลุ่มที่  2  ภาษา - สังคม - คณิตศาสตร์ 
 -    กลุ่มที่  3  การงานอาชีพ กลุ่มวิชางานเกษตร 
 -    กลุ่มที่  4  การงานอาชีพ กลุ่มวิชางานช่าง 
 -    กลุ่มที่  5  การงานอาชีพ กลุ่มวิชาคหกรรม 
 -    กลุ่มที่  6  ศิลปะ 
   -    กลุ่มที่  7  การงานอาชีพ กลุ่มวิชางานธุรกิจและคอมพิวเตอร์ 
 -    กลุ่มที่  8  ทวิศึกษา  สาขาบัญชี 

-    กลุ่มที่  9  ทวิศึกษา  สาขางานยานยนต์ 
-    กลุ่มที่  10  ทวิศึกษา  ไฟฟ้ากำลัง 
-   กลุ่มที่  11  ทวิศึกษา  อาหารและโภชนาการ 

 

ตารางที ่ 1 หลักสูตรโรงเรียนทุ่งเสลีย่มชนูปถัมภ์ กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  
  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – ม.6 

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240  (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240  (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240  (6 นก.) 
40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 60 (1.5 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 
- พระพุทธศาสนา 
- ประวัติศาสตร์ 

80 (2 นก.) 
 
 
 
 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 
 
 
 
 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 
 
 
 
 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

240  (6 นก.) 
 
 
 
 
 
80 (2 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120  (3นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120  (3 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 60  (1.5นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240  (6 นก.) 
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ตารางที ่ 1 หลักสูตรโรงเรียนทุ่งเสลีย่มชนูปถัมภ์ กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  
  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – ม.6 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22 
นก.) 

880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
1,640  (41 
นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรมนักเรียน เช่น ลูกเสือ  
ยุวกาชาด ชุมนุม 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

120 120 120 360 

- หน้าที่พลเมือง 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 80 (2 นก.) 
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้น   

ปีละ 400 ชั่วโมง  (10 นก.) 
2,200 ชั่วโมง 
(55นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,440 ชั่วโมง/ป ี
รวม 3  ป ี

4,280 ชั่วโมง 

 2.1.7) ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
 
ตารางท่ี 2  จำนวนข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564  
  จำแนกตามตำแหน่ง 

ท่ี ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชาย หญิง รวม 

1 ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1 
2 รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ คศ.2 3 0 3 
3 คร ู ปฏิบัติการ คศ.1 9 10 19 
  ชำนาญการ คศ.2 8 14 22 
  ชำนาญการพิเศษ คศ.3 14 22 36 
  เชี่ยวชาญ คศ.4 0 1 1 
4 ครูผู้ช่วย - - 0 0 0 
5 ลูกจ้างประจำ - - 1 1 2 
6 พนักงานราชการ - - 0 2 2 
7 ลูกจ้างชัว่คราว - - 6 6 12 

รวม 41 56 98 
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สรุปเพิ่มเติม   ผู้บริหาร  จำนวน   4   คน 

 ครูผู้สอน  จำนวน   78   คน 
 ครูอัตราจา้ง จำนวน   12   คน 
 ครูบรรณารักษ ์ จำนวน   1   คน 
 
 

ตารางที่ 3  ข้อมูลข้าราชการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564  
  (จำนวนข้อมูลข้าราชการ ณ วันที ่17 พ.ค. 2564) 
  (จำนวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.64 ถึง 20 เม.ย.65) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุร

าช
กา

ร 

ตำ
แห

น่ง
 

คุณ
วุฒ

ิ 

วิชาเอก สอนวิชา 

กา
รพ

ัฒ
นา

(ช
ม.

) 

1 นายไพบูลย์  พวงเงิน 38 ผอ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ 219 
2 นายอมรศักดิ์  เสมสันต์ 13 รอง.ผอ กศ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 150 
3 นายไตรภูมิ  อ้ายวงค ์ 9 รอง.ผอ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร ์ 393 
4 จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า 33 รอง.ผอ กศ.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชีพ 46 
5 นางขวัญจิต  สาระมนต์ 27 ครู คศ.3 กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์  140 
6 น.ส.ละเอียด  อินต๊ะฮอง 28 ครู คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์  154 
7 น.ส.ทัศนีย์  ธารานาถ 29 ครู คศ.4 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์  130 
8 นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์ 29 ครู คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์  108 
9 นายมานพ  จันตาวงศ ์ 20 ครู คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์  12 
10 น.ส.จารุวรรณ  เมฆเมืองทอง 12 ครู คศ.3 วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์  112 
11 นางภิรัญญา  เก้ือกูล 13 ครู คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์  65 
12 นายเอกนรินทร์  คำอ้ัน 17 ครู คศ.2 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์  79 
13 น.ส.นันทิกานต์  เดียวเจริญ 12 ครู คศ.3 ศศ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์  87 
14 น.ส.ภักคีณี  จีนามูล 18 ครู คศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์  101 
15 นางณัฐกานต์  คุรุบรรเจิดจิต 11 ครู คศ.2 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์  42 
16 นายชัยฤทธิ์  พรมขำ 3 ครู คศ.1 กศ.บ. ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร์  125.5 
17 นางนภาพร  ทะยะ 20 ครู คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  143 
18 นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง 12 ครู คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์  33 
19 นางพรสวรรค ์ คงประจักษ์ 16 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์  123 
20 น.ส.พัชราภรณ์  อินติ๊บ 10 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์  62 
21 นางอิศรารัตน์  ฉิมเฟื่อง 22 ครู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  18 
22 น.ส.สุดารัตน์  ธิหล้า 11 ครู คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์  31 

23 นายกฤษฎา  ดารินทร ์ 6 ครู คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  158 
24 นายฤทธิชัย  ล้วนงาม 10 ครู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์และวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร์  141 
25 น.ส.กัลยรัตน์  แก้วแสนสาย 5 ครู คศ.1 กศ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์  99 
26 นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ ์ 8 ครู คศ.2 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์  249.9 
27 น.ส.กาญจนา  ชาติไทย 8 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์  152.6 
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ตารางที่ 3  ข้อมูลข้าราชการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564  
  (จำนวนข้อมูลข้าราชการ ณ วันที ่17 พ.ค. 2564) 
  (จำนวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.64 ถึง 20 เม.ย.65) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุร

าช
กา

ร 

ตำ
แห

น่ง
 

คุณ
วุฒ

ิ 

วิชาเอก สอนวิชา 

กา
รพ

ัฒ
นา

(ช
ม.

) 

28 นายธเนศ  มยุรา 34 ครู คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย  39 
29 นายสามารถ  แจ่มเมธีกุล 27 ครู คศ.3 ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย  12 
30 น.ส.สุวรรณภา  อินมา 9 ครู คศ.2 คม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย  55 
31 น.ส.วฤนดา  สืบสุยะ 12 ครู คศ.2 ศศ.ม. สังคมศึกษา ภาษาไทย  168 
32 นายพงศ์ณภัทร  นันศิร ิ 7 ครู คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย  46 
33 น.ส.กาญจนา  วงศ์กรด 5 ครู คศ.1 กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย  12 
34 น.ส.มาริสา เหมันต์ 4 ครู คศ.1 กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย  61 
35 นางปารณีย์  พิธาสวัสดิ์ 16 ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  15 
36 นางปริศนา  เอ่ียมสะอาด 38 ครู คศ.3 ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต ์

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  12 

37 นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์ 32 ครู คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  36 
38 นางทัศนีย์  มาคุณ 26 ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  12 
39 นางมณีวรรณ  สุทธรินทร์ 30 ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  148 
40 นางนลิน์ภาณ ี กรศรีมหาลาภ 24 ครู คศ.3 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  42.3 
41 นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล 11 ครู คศ.2 ค.ม. การสอนภาษาจีนเป็นาษาต่างประเทศ ภาษาจีน  86 
42 นางอนงค ์ ดวงอำไพ 22 ครู คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ  33 
43 น.ส.ต้นแก้ว  ดามัง 8 ครู คศ.1 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  72 
44 น.ส.วิริยาพร  ทาสุข 3 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  121 
45 น.ส.วันวิสาข์  ชมกล่ิน 3 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  166 
46 นายสามารถ  สิทธิวงศ์ 29 ครู คศ.3 ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา การงานอาชีพฯ  60 
47 นายพินิจ  สุขลักษณ์ 23 ครู คศ.2 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การงานอาชีพฯ  99 
48 นายสุพจน์  ตาด้วง 37 ครู คศ.3 ค.บ. เกษตรกรรม การงานอาชีพฯ  12 
49 นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ 24 ครู คศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพฯ  12 
50 นายบุญเสริม  คุ้มสุวรรณ์ 11 ครู คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ  30 
51 นายวัชระ  มีชัย 3 ครู คศ.1 ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา การงานอาชีพฯ  90.3 
52 นายสมพงษ ์ อัคจร 3 ครู คศ.1 ค.บ. เกษตรศาสตร ์ การงานอาชีพฯ  32 
53 นางดวงรัศมี  จันตาวงศ์ 7 ครู คศ.2 ศษ.ม บริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ 18 
54 นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต 17 ครู คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์  45 
55 นางสุขสันต์  สนิทวงศ์ 39 ครู คศ.2 บธ.บ. ธุรกิจการศึกษา บัญชี  69.3 
56 น.ส.สุธิดา  แก้วจาเครือ 22 ครู คศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์  128 
57 นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์ 32 ครู คศ.3 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์คอมฯ 
คอมพิวเตอร์  12 

58 นางดวงพร  มูลป้อม 18 ครู คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์  118 
59 น.ส.กาญจนา  ชะเอม 10 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์  12 
60 น.ส.ภัทรารัตน์  พิกุลแกม 4 ครู คศ.1 ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์  87 
61 นายปวีณต์วิชา  พานิช 35 ครู คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ  12 
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ตารางที่ 3  ข้อมูลข้าราชการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564  
  (จำนวนข้อมูลข้าราชการ ณ วันที ่17 พ.ค. 2564) 
  (จำนวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.64 ถึง 20 เม.ย.65) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุร

าช
กา

ร 

ตำ
แห

น่ง
 

คุณ
วุฒ

ิ 

วิชาเอก สอนวิชา 

กา
รพ

ัฒ
นา

(ช
ม.

) 

62 นายชาตรี  รูปสง่า 33 ครู คศ.3 ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ  12 
63 นางรักเกียรติ  เกษรพรหม 27 ครู คศ.3 กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา สังคมศึกษาฯ  137 
64 นางชุติมา  แก้วหล้า 26 ครู คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ  55 
65 นายบัญญัติ  ทองบาง 7 ครู คศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ  12 
66 นายนเรศ  หนูป่า 4 ครู คศ.1 ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ  60 
67 น.ส.น้ำค้าง  หุตะวัฒนะ 4 ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ  118 
68 นางนิรามัย  มั่นหมาย 11 ครู คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ  52 
69 นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร 3 ครู คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ  12 
70 นายอุกฤษฏ์ สุวรรณปัญญา 6 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ  24 
71 นายบรรณวัฒน ์ โสรัจประสบศิริ 37 ครู คศ.3 กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ  12 
72 นายสุเทพ  ตากัน 28 ครู คศ.3 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ  12 
73 นางปณตพร  ศรีวิไล 38 ครู คศ.3 ค.บ. สุขศึกษา สุขศึกษาฯ  12 
74 นายไพโรจน์  กันทะวงศ ์ 29 ครู คศ.3 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา  12 
75 น.ส.ดวงฤทัย  สาวิสา 4 ครู คศ.1 ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา  7 
76 น.ส.สุดารัตน์  อินอยู่ 7 ครู คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษาฯ 28 
77 นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์ 9 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ดนตรี  12 
78 นายชินพัฒน์  ตุ้มศรี 3 ครู คศ.1 ศ.บ. ออกแบบฝลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทัศนศิลป์  12 
79 นายณัฐกิตต์  กันทะชมภ ู 8 ครู คศ.1 ศป.บ. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ศิลปะ  12 
80 น.ส.ขวัญฤทัย  เทพกิจ 9 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา นาฏศิลป์ 63 
81 นายกำพล  จุ้ยเรือง 8 ครู คศ.1 ศ.บ. ดนตรี ดนตรี 39 
82 น.ส.นุชนาถ  คำบัง 3 ครู คศ.1 ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศฯ ห้องสมุด 162 

 
 
สรุป   มีจำนวนข้าราชการทั้งสิน้  จำนวน  82  คน โดยมีข้อมูลสรุปเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ครูที่สอนตรงวิชาเอก   จำนวน 79   คน    คิดเป็นร้อยละ   96.39 
 ครูที่สอนตรงความถนัด    จำนวน 3   คน    คิดเป็นร้อยละ  3.61 
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ตารางที่ 4  ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทุง่เสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564  

ที ่ ช่ือ-สกุล อาย ุ

ปร
ะส

บก
าร

ณ์
 

คุณวุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา จ้างด้วยเงนิ 

1 น.ส.ชนมน  อิ่นแก้ว 38 11 วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์ การงานอาชีพ  งปม. 
2 นางจีราวรรณ  ดวงเกิด 38 10 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์  งปม. 
3 น.ส.กุมาลี  รวมทรัพย์ 40 14 บธ.บ. การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์   งปม. 
4 นายเฉลิมศักดิ์  ใจบาน 29 5 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  นอก งปม. 
5 นายวิทยา  นวลจันทร์ 28 5 ค.บ. คอมพิวเตอรศ์ึกษา คอมพิวเตอร์  นอก งปม. 
6 น.ส.สมพรฤดี  ชัยวงศ ์ 27 4 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  นอก งปม. 
7 น.ส.อจิมา  สุริยา 27 3 กศ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ นอก งปม. 
8 นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์ 28 4 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  นอก งปม. 
9 น.ส.จงรัก  วงค์เขียว 29 4 ค.บ. คอมพิวเตอรศ์ึกษา คอมพิวเตอร์ นอก งปม. 
10 น.ส.ดวงสมร  ศรีวิใจลำพัน 30 3 ศษ.บ. ดนตรีไทย ดนตรีไทย นอก งปม. 
11 นายกล้าณรงค ์ สาวงศ์ตุ้ย 25 3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรม นอก งปม. 
12 นายกฤษณะ  สันทะวงศ์ 25 2 กศ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย งปม. 
13 นายประวิทย์  วิเชียรพจน ์ 25 2 ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตร ี นอก งปม. 
14 น.ส.นิตยา ขำคม 28 2 ค.บ. การสอนภาษาจีน ภาษาจีน นอก งปม. 
15 น.ส.ณัฏฐนิช  หน่อคำ 27 2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา นอก งปม. 
16 นายสิทธิพงษ์  ราชวงค์ 26 2 ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตร ี นอก งปม. 

 
สรุป   มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น  จำนวน  16  คน โดยมขี้อมูลสรุปเพิ่มเติม  ดังนี ้
 ครูที่สอนตรงวิชาเอก   จำนวน 16   คน    คิดเป็นร้อยละ   100.00 
 จ้างดว้ยเงินงบประมาณจาก สพม.    จำนวน 4   คน    คิดเป็นร้อยละ   25.00 
 จ้างดว้ยเงินงบประมาณสถานศึกษา   จำนวน   12   คน    คิดเป็นร้อยละ 75.00 
 
ตารางที่ 5 ร้อยละทางวุฒกิารศึกษาสูงสุดของข้าราชการและบุคลากร 

ท่ี ระดับ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ประกาศนียบัตรวชิาชพี 0 0.00 
2 ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง 0 0.00 
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 0.00 
4 ปริญญาตร ี 54 55.10 
5 ปริญญาโท 44 44.90 
6 ปริญญาเอก 0 0.00 

รวม 98 100.00 
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ตารางที ่ 6 เฉลี่ยคาบสอนของครูแต่ละสาขาวิชา (ไม่รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปีการศึกษา 2564 

ท่ี สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จำนวน  
(คน) 

เฉลี่ย 
คาบสอน 

จำนวน  
(คน) 

เฉลี่ย 
คาบสอน 

1 ภาษาไทย 10 15.90 10 14.40 
2 คณิตศาสตร ์ 12 15.25 12 14.42 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 17.33 12 16.25 
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 11 14.91 11 14.55 
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 16.79 13 14.62 
6 สุขศึกษาและพละศึกษา 6 17.83 6 16.00 
7 ศิลปะ 8 15.25 6 17.83 
8 การงานอาชพี 10 19.60 10 12.40 
9 ภาษาตา่งประเทศ 11 19.91 11 17.00 

                    รวม  94 16.95 91 15.12 
           
 เฉลี่ยคาบสอนของครูแต่ะละสาขาวิชา (ไม่รวมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลดังนี้ 
 ภาคเรียนที่ 1  คาบเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 19.91 (ภาษาต่างประเทศ) 
    คาบเฉลี่ยต่ำสุด   เท่ากับ 14.91 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)) 
    คาบเฉลี่ยรวม   เท่ากับ 16.95 
 ภาคเรียนที่ 2  คาบเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 17.83 (ศิลปะ) 
    คาบเฉลี่ยต่ำสุด   เท่ากับ 14.40 (ภาษาไทย) 
    คาบเฉลี่ยรวม   เท่ากับ 15.12 
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 2.1.8) ข้อมูลนักเรียน  
   
 
ตารางที ่ 7 จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564 รวม 1,570 คน (ณ วันที่ 25  มิถุนายน 2564)  
  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนดังนี ้

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ร้อยละ 
ชาย หญิง 

ม.1 8 150 129 279 35 17.77 
ม.2 8 135 140 275 34 17.52 
ม.3 8 137 145 282 35 17.96 
ม.4 7 123 141 264 38 16.82 
ม.5 7 101 123 224 32 14.27 
ม.6 7 118 128 246 35 15.67 

รวมทั้งหมด 45 764 860 1,570 

 
 
แผนภูมิที่ 1 จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564 รวม 1,570 คน (ณ วันที่ 25  มิถุนายน 2564)  
 จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนและเพศ  

 
 จากข้อมูลในปีการศกึษา 2564 พบว่ามีจำนวนนกัเรียนทั้งสิ้น  1,570 คน (25 มิ.ย.64)   
 เมื่อจำแนกตามเพศ เป็นชาย 764  คน   คิดเป็นร้อยละ  48.66     
   เป็นหญิง   864    คน   คิดเป็นร้อยละ  53.03  
   พบว่า นักเรียนหญิงมากกว่านกัเรียนชาย 
 เมื่อจำแนกตามชว่งชั้น เป็น ม.ต้น  836  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.25   
   เป็น ม.ปลาย 734   คน   คิดเป็นร้อยละ  46.75 
   พบว่า นักเรียน ม.ต้น มากกว่านกัเรียน ม.ปลาย 
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 2.1.9) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับสถานศึกษา  
 
 
ตารางที ่ 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564  

ระดับ 
ชั้น 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน ผล 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส รวม เฉลี่ย 

ม.1 4,746 1,488 1,482 829 850 391 368 86 151 0 10,391 3.21 
ม.2 4,435 1,023 1,392 726 871 400 491 138 130 0 9,606 3.14 
ม.3 4,343 1,424 1,064 807 711 460 636 75 17 0 9,537 3.18 
ม.4 5,304 1,363 1,101 519 455 228 464 136 41 0 9,611 3.36 
ม.5 4,329 981 958 485 525 165 326 162 80 0 8,011 3.30 
ม.6 4,534 1,194 1,001 645 411 207 275 51 11 0 8,329 3.40 
รวม 27,691 7,473 6,998 4,011 3,823 1,851 2,560 648 430 0 55,485 3.26 

ร้อยละ 49.91 13.47 12.61 7.23 6.89 3.34 4.61 1.17 0.77 0.00 100.00   
 

 

  
แผนภูมิที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564  รวมทุกระดับชั้น 
 
 จากข้อมูลในปีการศกึษา 2563  เมื่อรวมทุกระดบัชั้นพบว่ามผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ  75.99 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ย
ของ ม.6 มีค่าสูงสดุ และเฉลี่ยรวมทั้งหมดเท่ากับ 3.26  
 และมีข้อมูลการจบการศกึษาดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที ่29 มีนาคม 2565) 
  ม.3 จำนวน  281  คน  ผ่านเกณฑ ์ 267 คน คิดเป็นร้อยละ  95.02 
  ม.6 จำนวน  247  คน  ผ่านเกณฑ ์ 238 คน คิดเป็นร้อยละ  96.36 
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ตารางที ่ 9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 

กลุ่ม
สาระ 

 จำนวนนักเรียนที่ได้ระดบัผลการเรียน ผล 
 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส รวม เฉลี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

 

รวม 1808 642 692 533 384 227 287 63 8 0 4,644 
3.08 

ร้อยละ 38.93 13.82 14.90 11.48 8.27 4.89 6.18 1.36 0.17 0.00 100.00 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์
 

รวม 1969 757 818 486 520 241 340 81 91 0 5,303 
3.01 

ร้อยละ 37.13 14.27 15.43 9.16 9.81 4.54 6.41 1.53 1.72 0.00 100.00 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์
แล

ะ
เท

คโ
นโ

ลยี
 

 

รวม 4774 1349 1262 776 770 445 646 163 56 0 10,241 
3.16 

ร้อยละ 46.62 13.17 12.32 7.58 7.52 4.35 6.31 1.59 0.55 0.00 100.00 

สัง
คม

ศึก
ษา

 
 

รวม 6581 1529 1385 827 737 367 406 108 30 0 11,970 
3.37 

ร้อยละ 54.98 12.77 11.57 6.91 6.16 3.07 3.39 0.90 0.25 0.00 100.00 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะ 
พล

ศึก
ษา

 
 

รวม 4282 842 658 306 320 75 57 76 94 0 6,710 
3.52 

ร้อยละ 63.82 12.55 9.81 4.56 4.77 1.12 0.85 1.13 1.40 0.00 100.00 

ศิล
ปะ

 
 

รวม 2276 493 447 198 249 93 271 33 96 0 4,156 
3.27 

ร้อยละ 54.76 11.86 10.76 4.76 5.99 2.24 6.52 0.79 2.31 0 100 

กา
รง

าน
 

 

รวม 2105 618 520 246 197 101 168 66 40 0 4,061 
3.32 

ร้อยละ 51.83 15.22 12.80 6.06 4.85 2.49 4.14 1.63 0.98 0.00 100.00 

ภา
ษา

ต่า
ง 

ปร
ะเ

ทศ
 

 

รวม 3418 1075 1068 591 568 290 335 49 15 0 7,409 
3.24 

ร้อยละ 46.13 14.51 14.41 7.98 7.67 3.91 4.52 0.66 0.20 0.00 100.00 

IS 

รวม 478 168 148 48 78 12 50 9 0 0 991 
3.32 

ร้อยละ 48.23 16.95 14.93 4.84 7.87 1.21 5.05 0.91 0.00 0.00 100.00 

รวม ร.ร.  27,691 7,473 6,998 4,011 3,823 1,851 2,560 648 430 0 55,485 3.26 

ร้อยละ 41.54 49.91 13.47 12.61 7.23 6.89 3.34 4.61 1.17 0.77 100.00  

 

 
แผนภูมิที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 จากข้อมูลในปีการศกึษา 2564  เมื่อจำแนกผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษามีค่าเฉลี่ยสงูสุดที่  3.52 
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 2.1.10) แหล่งเรียนรู้ 
                                                      
 
ตารางที่ 10 สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ท่ี แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
เฉลี่ยจำนวนการเข้าใช้

ต่อคนต่อสัปดาห ์
1 ห้องสมุด 5 
2 ห้องแนะแนว 1 
3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 
4 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 3 
5 ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 
6 ห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา 2 
7 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
8 ห้องปฏิบัติการทางการงานอาชีพ (อาหาร) 2 
9 ห้องปฏิบัติการทางการงานอาชีพ (งานไม้) 2 
10 ห้องปฏิบัติการทางการงานอาชีพ (งานอุตสาหกรรม) 2 
11 โรงฝึกงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แปลงสาธิตเกษตร 2 
12 ห้องปฏิบัติการศิลปะ (นาฏศิลป์) 1 
13 ห้องปฏิบัติการศิลปะ (ดนตรีไทย) 1 
14 ห้องปฏิบัติการศิลปะ (ดนตรีสากล) 1 
15 ห้องเรียนทวิศึกษา 2 
16 ห้อง To Be Number One 2 
17 สวนสมุนไพร 2 
18 อาคารภูมิภิรมย์ 2 

  
ตารางที่ 11 สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

 
 

 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
1 เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม 1 
2 สถานที่ราชการภายในอำเภอ 1 
3 ห้องสมุดประชาชน 1 
4 วัดหลวงพ่อศิลา 5 
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ตารางที่ 12 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ให้ความรู้เรื่อง 
1 พระครูพิทักษ์  ชโยดม วัดชัยอดุม ธรรมศกึษาเกี่ยวกับ

พระพทุธศาสนา 
2 พระครูพิพิธธรรมมงคล วัดกลางดง ธรรมศกึษาเกี่ยวกับ

พระพทุธศาสนา 
3 ร.ต.ต.เกศรินทร์  วงศ์เวียน สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งเสลี่ยม      

จังหวัดสุโขทัย 
การบำบัดนักเรียนทีต่ิดบหุรี่ 
และยาเสพติด 

4 ด.ต.สมคิด  สายด้วง สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งเสลี่ยม     
จังหวัดสุโขทัย 

การบำบัดนักเรียนทีต่ิดบหุรี่ 
และยาเสพติด 

5 ด.ต.อนันต์   สาระมนต์ สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งเสลี่ยม     
จังหวัดสุโขทัย 

การบำบัดนักเรียนทีต่ิดบหุรี่ 
และยาเสพติด 

6 ด.ต.นพดล  คำจินดา สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งเสลี่ยม     
จังหวัดสุโขทัย 

การบำบัดนักเรียนทีต่ิดบหุรี่ 
และยาเสพติด 

7 น.ส.จีรพันธ ์ ภู่เจริญ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม  
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

การบำบัดนักเรียนทีต่ิดบหุรี่ 
และยาเสพติด 

8 น.ส.ฐิติยา   กันทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลกลางดง 

การรักษาบำบัดนักเรียนที่ติด
บุหรี่และยาเสพติด 

9 เจ้าหน้าที่จาก  
รพ.ทุ่งเสลี่ยม และ  
รพ.สต.ประจำตำบลต่างๆ 

โรงพยาบาลใน อ.ทุ่งเสลี่ยม การบำบัดนักเรียนทีต่ิดบหุรี่ 
และยาเสพติด 

10 น.ส.กรรณกิาร ์  
พุกศร 

นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

การดูแลสุขภาพการป้องกัน
ภาวะเครียดและซึมเศร้า 

11 น.ส.ศศิรกานญ ์  
รุ่งสกุล 

นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 การดูแลสุขภาพการป้องกัน
ภาวะเครียดและซึมเศร้า 

12 น.ส.นิติยา   เขียวไสว นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 การดูแลสุขภาพการป้องกัน
ภาวะเครียดและซึมเศร้า 

13 น.ส.ธนัญญา  ยงทอง นักวิชาการสาธารณสุข 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

การดูแลสุขภาพการป้องกัน
ภาวะเครียดและซึมเศร้า 

14 นายพีรเดช   รอดกสิกรรม นักวิชาการสาธารณสุข 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

การดูแลสุขภาพการป้องกัน
ภาวะเครียดและซึมเศร้า 
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2.1.11) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน 
 

  
ตารางที่ 13 ผลลัพธ์ดา้นผู้เรียนโรงเรยีนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศกึษา 2564 
ท่ี นักเรียน ผลงาน หน่วยงานที่จัด 

1. นายกันทรกร  ไชยแก้ว รางวัลระดับความสามารถ
เหรียญเงิน การแข่งขันประกวด
ดนตรรีายการ BCC Music 
Competition ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท
เครื่องเป่าไม้ เครื่องเป่าลม จาก
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 

รางวัลรายการ Solo 
saxogpone (เดี่ยวแซกโซโฟน) 
อายุไม่เกิน 18 ปี การประกวด
ดนตรรีะดับนานาชาติ 4 TH 
VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รางวัลเหรียญทอง woodwind 
solo อายุไม่เกิน 18 ปี การ
ประกวดดนตรรีะดับนานาชาต ิ4 
TH VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

2. นางสาวธัญเรศ  ศรีวชิัย รางวัลระดับเหรียญทอง รายการ 
VOICE Solo ไมจ่ำกดัอายุ การ
ประกวดดนตรรีะดับนานาชาต ิ4 
TH VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
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ตารางที่ 13 ผลลัพธ์ดา้นผู้เรียนโรงเรยีนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศกึษา 2564 
ท่ี นักเรียน ผลงาน หน่วยงานที่จัด 

3. นางสาวศศิลกัขณา   
ศรีปัญญา 

รางวัลระดับเหรียญเงิน รายการ 
VOICE Solo ไมจ่ำกดัอายุ การ
ประกวดดนตรรีะดับนานาชาต ิ4 
TH VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

4. นายศุภกิจ  ทาสะอาด รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
รายการ VOICE Solo (นักร้อง
เดี่ยว) ไม่จำกดัอาย ุการประกวด
ดนตรรีะดับนานาชาติ 4 TH 
VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

5. นายพีรพัฒน์ มหายศ รางวัลระดับเหรียญเงิน รายการ 
STRING COMBO (เดี่ยว
คีย์บอร์ด) อายุไม่เกิน 15 ปี การ
ประกวดดนตรรีะดับนานาชาต ิ4 
TH VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

6. นายธนัตถยุต  ภู่ตระกูล รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
รายการ STRING COMBO 
(เดี่ยวคีย์บอร์ด) ไม่จำกัดอายุ 
การประกวดดนตรรีะดับ
นานาชาติ 4 TH VALAYA 
ALONGKORN VIRTUAL 
INTERNATIONAL MUSIC 
COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

7. นายอนุวัฒน์  จีนาวงศ ์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
รายการ STRING COMBO 
(เดี่ยวกีตาร์) ไม่จำกัดอายุ การ
ประกวดดนตรรีะดับนานาชาต ิ4 
TH VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
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ตารางที่ 13 ผลลัพธ์ดา้นผู้เรียนโรงเรยีนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศกึษา 2564 
ท่ี นักเรียน ผลงาน หน่วยงานที่จัด 

8. นายพงศพัศ  เนียนเฮียน รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
รายการ STRING COMBO 
(เดี่ยวกีตาร์) ไม่จำกัดอายุ การ
ประกวดดนตรรีะดับนานาชาต ิ4 
TH VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

9. นายวิทวัส  โป่งเครือ 
นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์นิฤทัย 
นางสาวจฑุารัตน์  วงษ์ปัญญา 
นางสาวยลดา  ถิ่นสถาน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 
“การประกวดกลอนสดระดับ
ภาคเหนือ” ประจำปี 2564 
ระดับมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดติถ์ รว่มกับสมาคม
นักกลอนแห่งประเทศไทย 
และสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุตรดติถ์ 

10. นางสาวชลธิชา  ติ๊บปาละวงศ์ 
นางสาวกัญญารตัน์  คา้งคีร ี
นางสาวณิชา  จงแจ่มฟา้ 
นางสาวกัญญาณัฐ  ปรุงเสริม 
นางสาวโชษติา  คงชื่น 
นางสาวศลิษา  จันทรจ์อม 
นางสาวจันทร์จริาภรณ์  ใจใส 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 การ
ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนอง
สรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว “ด้วยพระบารมีพระ
ภูบาล  
สุขสราญขวัญกำลังใจไทยทั่ว
ถิ่น” ณ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11. เด็กชายธธีัช  อินทะจันทร์ รางวัลเหรียญทองอันดับ 5 การ
ประกวดเดี่ยวเครือ่งดนตรีไทย
และขับร้องระดับชาติ เสริมสร้าง
ประสบการณ์สังคีตศิลป์ไทย 
รอบชิงชนะเลิศ โครงการบูรณา
การศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน 
ครั้งที่ 5  

วิทยาลัยการดนตร ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

12. นายสิทธา  สาวงศต์ุ้ย ผ่านหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ โครงการ 
Speaking Hab โดยความ
ร่วมมือของกรมองคก์ารระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

โครงการ Speaking Hab 
โดยความร่วมมือของกรม
องค์การระหว่างประเทศ 
กระทรวงการตา่งประเทศ 
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รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 13 ผลลัพธ์ดา้นผู้เรียนโรงเรยีนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศกึษา 2564 
ท่ี นักเรียน ผลงาน หน่วยงานที่จัด 

13. นางสาวนลพรรณ  มวลวงศ์ รางวัลความประพฤติด ีเชิดชู
เกียรติที่ปฏิบัติดี ปฏิบัตชิอบ ตั้ง
มั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่สังคม 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศกึษา
สุโขทัย 

14. นางสาวธัญญาลักษณ ์ สรุิยา 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 
ระดับช่วงชั้นที ่3 (ม.1 - ม.3) 
การประกวดเรียงความใน
ประเด็น “ชีวิตวิถีใหม่ กบั
วัฒนธรรมไทย” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุโขทัย 

รางวัลชนะเลิศ การประกวด
บรรยายธรรมระดับภาค 
ประจำปีการศกึษา 2564 

กระทรวงวัฒนธรรม 

15. นายปิยวัฒ  แร่ไธสง 
นายอิทธิพทัธ์  พันรัมย ์
เด็กชายสิทธพิงษ์  เหล็กศิร ิ
เด็กหญิงพาขวัญ  หา้วหาญ 
เด็กหญิงพยิดา  อ่องแดง 
นายธัชพล  โกศา 
นางสาวธัญญาลักษณ ์ สรุิยา 
เด็กชายกฤตพิล  ปานแยม้ 
เด็กชายศุภวชิญ์  ปานกล่ำ 
เด็กชายพัสกร  วัชราภรณส์กุล 
เด็กชายรชัชพล  สำราญจิต 
เด็กชายธนกฤต  เมทาวงศ์ 
เด็กหญิงอภิณห์พร  สุปันเวช 
เด็กหญิงธนัญญา คำไวโย 
นายสุรศักดิ์  อินต๊ะฮอง 
นางสาวปิยะพร  อุประวรรณา 
นางสาวธนภรณ์  ปันทะวงษ์ 
นายรัชชานนท์  ทองสุข 
นางสาววริศรา  หล้าแดง 
นายชายชาญ  บุญจันทร ์
นางสาวฐติิพร  ด้วงทรง 
เด็กชายสุกฤต  มะโนน้อย 

รางวัลเดก็ดี ศรี ท.ช. ประจำ
ประการศึกษา 2564 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ ์
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รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 13 ผลลัพธ์ดา้นผู้เรียนโรงเรยีนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศกึษา 2564 
ท่ี นักเรียน ผลงาน หน่วยงานที่จัด 

เดก็หญิงกรกช  เจริญรักษ์ 
นางสาวนลินธร  สมนิมิต 
นางสาวนลพรรณ  มวลวงศ์
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สลีวงศ์ 
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บัวเขียว 

 
 
ตารางที่ 14 รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการคัดเลือกศึกษาต่อ 
  ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio ) 
  (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565) 

ที่       ช่ือ-สกุล คณะ หลักสูตร/สาขา 
 1) มหาวิทยาลัยมหิดล (1 คน) 

1. นางสาววริศรา  หล้าแดง พยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ 
 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร (1 คน) 

2. นางสาว ธนพร กาวิละพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
 3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3 คน) 

3. นางสาวหิรัญญา บุญชู วิทยาศาสตร์   
 

บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

4. นายพงศ์พันธ์ จาดสอน สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ดิจิทัล 
5. นายชนาธิป นาคปรางค ์ สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ดิจิทัล 

 4) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก (29 คน) 
  โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ 
6. นายชยากร สุริยะ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 
7. นางสาวหิรัญญา บุญชู คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
8. นางสาวปิยะพร อุประวรรณา คณะศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
9. นางสาวกรรณิการ์ จงเทพ คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 

  โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม. สพฐ. เท่านั้น) 
10. นางสาวชมชนก จันรอน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 
11. นายพีระพัฒน์ รอดเส็ง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 
12. นางสาวธัญวรรณ์ กันทะชมภ ู มนุษยศาสตร ์ ภาษาญี่ปุ่น 
13. นางสาวกนกวรรณ ตาคำไว โลจิสติกสแ์ละดิจิทัลซัพ

พลายเชน 
โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 

14. นางสาวอริสรา ลาดปาละ โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพ
พลายเชน 

โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 

15. นางสาวอารีรัตน์ วังมูล วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา  
16. นายชุมพร เดียวสกุล วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
17. นายชายชาญ บุญจันทร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยา 
18. นางสาวศลิษา จันทร์จอม วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยา 
19. นางสาวอรพิมล ไทยสมัคร วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 14 รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการคัดเลือกศึกษาต่อ 
  ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio ) 
  (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565) 

ที่       ช่ือ-สกุล คณะ หลักสูตร/สาขา 
20. นายวิริทธิ์พล คำมาโย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
21. นายขจรศักดิ์ สิทธิวงศ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
22. นางสาวโชติกา บางบุญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
23. นางสาวมาติกา นันตา วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
24. นายพงศ์พันธ์ จาดสอน ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
25. นางสาวปภาดา อุ่นนังกาศ สหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด 
26. นางสาวกัญญาดา เหมปั้น สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม 
27. นายสุทธิชาติ กลนาวา สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม 
28. นางสาวภัทรียา สายสุริยะ สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม 
29. นางสาวชัญญา ธรรมรส สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม 
30. นางสาวทิพยาภรณ์ กาวิละ สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม 
31. นายพชรภูมิ หวังดีกลาง สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม 
32. นางสาวกัญญารัตน์ ค้างคีรี สาธารณสุขศาสตร ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
33. นางสาวกัญญารัตน์ เกิดทอง สาธารณสุขศาสตร ์ อนามัยชุมชน 
35. นางสาวสุรีรัตน์ สายจันทร ์ สาธารณสุขศาสตร ์ อนามัยชุมชน 

 5) มหาวิทยาลัยพะเยา(28 คน) 
  โควตาครูแนะแนว 
36. นางสาว ศุภสุตา เดชวงค์ แพทยศาสตร ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
37. นายเกรียงศักดิ์ วุฒิภัทร์ปกรณ ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 
38. นางสาวกนกวรรณ ตาคำไว วิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ 
การตลาดดิจิทัล 
 

39. นายสุทธินันท์ บุญช่วย ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
40. นางสาวปิยะพร อุประวรรณา วิทยาลัยการศึกษา ปริญญาตรี 2 ปริญญา สาขาการศึกษา และ

สาขาคณิตศาสตร์ 
41. นางสาวกัญญนัฐ ปรุงเสริม วิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

42. นางสาวอารีรัตน์ วังมูล นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 
43. นางสาวสุรีรัตน์ สายจันทร ์ แพทยศาสตร ์ อนามัยชุมชน 
44. นางสาวกรรณิการ์ จงเทพ แพทยศาสตร ์ อนามัยชุมชน 
45. นางสาวณัฐชยา สืบปาระ เกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สัตวศาสตร์ 

46. นางสาวกัญญารัตน์ ค้างคีรี แพทยศาสตร ์ อนามัยชุมชน 
47. นางสาว ธนพร กาวิละพันธ์ วิทยาลัยการศึกษา ปริญญาตรี 2 ปริญญา สาขาการศึกษา และ

สาขาภาษาไทย 
48. นางสาวสุจินันท์ สายอ้น รัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

49. นางสาวจิราพัชร ยะนาวงค์ แพทยศาสตร ์ อนามัยชุมชน 
50. นางสาวศลิษา จันทร์จอม แพทยศาสตร ์ การส่งเสริมสุขภาพ 
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รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 14 รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการคัดเลือกศึกษาต่อ 
  ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio ) 
  (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565) 

ที่       ช่ือ-สกุล คณะ หลักสูตร/สาขา 
51. นางสาวอรพิมล ไทยสมัคร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 
52. นางสาวปภาดา อุ่นนังกาศ แพทยศาสตร ์ ปริญญาตรี 2 ปริญญา สาขาวิชาอนามัย

ชุมชน และนิติศาสตร์ 
53. นาย รัชชานนท์ ทองสุข แพทยศาสตร ์ ปริญญาตรี 2 ปริญญา สาขาแพทย์แผนจีน

บัณฑิต และ สาขาวิชาภาษาจีน 
54. นางสาว กัญญารัตน์ เกิดทอง แพทยศาสตร ์ อนามัยชุมชน 
55. นางสาว จันทร์จิราภรณ์ ใจใส วิทยาลัยการศึกษา ปริญญาตรี 2 ปริญญา  สาขาวิชาการศึกษา 

และสาขาวิชาชีววิทยา 
56. นางสาว กนิษฐนารถ ศรีรักษ ์ แพทยศาสตร ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
57. นาย ธีรยุทธ อ้นเอ้ย สถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม 

58. นาย พชรภูมิ หวังดีกลาง วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

  โควตานักเรียนเรียนด ี
59. นางสาวกรรณิการ์ จงเทพ คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 
60. นางสาว กัญญารัตน์ เกิดทอง คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย ์
จุลชีววิทยา 

61. นายรัชชานนท์  ทองสุช สาธารณสุขศาสตร ์ การแพทย์แผนจีน 
65. นางสาวสุรีรัตน์ สายจันทร ์ รัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการนวัตกรรม 

63. นางสาวอารีรัตน์  วังมูล วิทยาลัยการศึกษา ปริญญาตรี 2 ปริญญา  สาขาวิชาการศึกษา 
และสาขาวิชาชีววิทยา 

 6) สถาบันพระบรมราชชนก (5 คน) 
  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก  
64. นางสาววริศรา  หล้าแดง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี 

อุตรดิตถ ์
65. นางสาวฐิติพร  ด้วงทรง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี 

อุตรดิตถ ์
66. นางสาวศลิษา  จันทร์จอม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี 

อุตรดิตถ ์
67. นางสาวจิราพัชร  ยะนาวงค์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี 

อุตรดิตถ ์
68. นายรัชชานนท์  ทองสุข สาธารณสุขศาสตร์

และสหเวชศาสตร์ 
ทันตสาธารณสุข วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก 

 7) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด เชียงใหม่ (3 คน) 
69. นางสาวณัฐชยา  สืบปาระ เกษตรศาสตร์ เทคโนลีการผลิตพืช 
70. นายชนาธิป  นาคปราง สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
การส่ือสารดิจิทัล 
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รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 14 รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการคัดเลือกศึกษาต่อ 
  ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio ) 
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ที่       ช่ือ-สกุล คณะ หลักสูตร/สาขา 
71. นายจักรพงศ์ อิทธิปิยพันธ ์ เกษตรศาสตร์ พืชสวน 

 8) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จงัหวัดเชียงราย(3 คน) 
72. นางสาวกนกวรรณ ตาคำไว สำนักวิชาอุตสาหกรรม

การเกษตร 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา) 

73. นายพีรพัฒน์  เย็นสำราญ สำนักวิชาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
74. นางสาวโชติกา  บางบุญ สำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (13 คน) 
75. นายทวีศักดิ์ รุ่นแรก ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 
76. นายกฤษนัย บุญเลิศ ครุศาสตร์   สังคมศึกษา 
77. นางสาวธนพร กาวิละพันธ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 
78. นางสาวธัญญเรศ ศรีวิชัย ครุศาสตร์ ภาษาไทย 
79. นางสาวกัญญนัฐ ปรุงเสริม ครุศาสตร์ ชีววิทยา 
80. นายธีรยุทธ อ้นเอ้ย ครุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
81. นางสาวกัญญารัตน์ เกิดทอง ครุศาสตร์   จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) 
82. นางสาวจุฑามาศ คำฟู ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
83. นางสาวศุภสุตา เดชวงค์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
สาธารณสุขชุมชน  

84. นางสาวภัทรียา สายสุริยะ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

85. นางสาวชัญญา ธรรมรส มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

86. นางสาวทิพยาภรณ์ กาวิละ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

87. นางสาวน้ำทิพย์ วงศ์เวียน มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

ภาษาไทย  

 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก(9 คน) 
88. นางสาวจุฑามาศ  คำฟู ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 
89. นางสาวปภาดา อุ่นนังกาศ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
90. นางสาวโชษิตา คงชื่น พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
91. นางสาวสุจินันท์  สายอ้น พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
92. นางสาวศลิษา  จันทร์จอม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
93. นายยศกร  กันทะลอง ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
94. นางสาวชลธิชา สุรินดา ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 
95. นางสาวจิราพัชร ยะนาวงศ์ เกษตรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสำอาง 
96. นายพิชาชาญ ศรีวิไล คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (8 คน) 
97. นางสาวธนพร  กาวิละพันธ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย 
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รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 
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ที่       ช่ือ-สกุล คณะ หลักสูตร/สาขา 
98. นางสาวณิชา จงแจ่มฟ้า ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 
99. นายยศกร  กันทะลอง ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

100. นางสาววรรณพร สายเนตร ครุศาสตร์ คณิตศาสตร ์
101. นางสาวกนกวรรณ ตาคำไว ครุศาสตร์ ประถมศึกษา 
102. นายชุมพร เดียวสกุล คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐกิจดิจิทัล 
103. นางสาวสุรีรัตน์  สายจันทร์ ครุศาสตร์ พลศึกษา 
104. นางสาวกัญญนัฐ  ปรุงเสริม ครุศาสตร์ ชีววิทยา 

 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
105. นายทวีศักดิ์  รุ่นแรก ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 

 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
106. นางสาวไอรดา  ไชยลัง มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ภาษาเอเชียตะวันออก(ภาษาญี่ปุ่น) 

 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
107. นางสาวสุมณฑา ท่าน้ำตื้น มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
108. นายปรเมศร์  เสือสีนาค ครุศาสตร์ ดนตรีไทย 

 16) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน 
109. นางสาวอรพิมล ไทยสมัคร อุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและการบริการ 
ธุรกิจการบิน 

110. นางสาวปภาดา อุ่นนังกาศ อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 

ธุรกิจการบิน 

 17) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 
111. นายณัฐกุล  ล่องกาศ วิทยาศาสตร์การกีฬา

และสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 

 17) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
112. นางสาวสุมณฑา ท่าน้ำตื้น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 

 18) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
113. นายพีรพัฒน์  เย็นสำราญ วิศวกรรมศาสตร์ ปวส.ไฟฟ้า 

 19) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (5 คน) 
114. นายพรหมธาดา ทรัพย์ถาวร ช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้า 
115. นายศราวุฒิ บุครปรีดา ช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้า 
116. นายศุภวิชญ์  กันทะปิง ช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้า 
117. นายวิวิธชัย ทมจันผา ช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้า 
118. นายธนวินท์  คำผัด อุตสาหกรรม สาขาเทคนิคยานยนต์ งานช่างยนต ์

 20) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก (6 คน) 
119. นายจีรวัฒน์ วงศ์หล้า ช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 
120. นายอธิวัฒน์ คำราม ช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 
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ที่       ช่ือ-สกุล คณะ หลักสูตร/สาขา 
121. นายชัชชัย เกตุทอง ช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 
122. นายวันชัย เพิ่มประโยชน ์ ช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 
123. นายณัฐชนน ชำนิ อุตสาหกรรม สาขาเทคนิคยานยนต์ งานช่างยนต ์
124. นายธนกฤต ปะนะพน อุตสาหกรรม สาขาเทคนิคยานยนต์ งานช่างยนต ์

 21) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (8 คน) 
125. นายคณพรณ์  ไชยแก้ว อุตสาหกรรม สาขาเทคนิคการผลิต งานเครื่องมือกล 
126. นายธีจุฑา แจ่มผล อุตสาหกรรม สาขาเทคนิคการผลิต งานเครื่องมือกล 
127. นายพุฒิพงศ์ มูลคำ อุตสาหกรรม สาขาเทคนิคยานยนต์ งานช่างยนต ์
128. นายพชรพล มณีสาร อุตสาหกรรม สาขาเทคนิคยานยนต์ งานช่างยนต ์
129. นายธวัชชัย สิทธิสงคราม อุตสาหกรรม สาขาเทคนิคการผลิต งานเครื่องมือกล 
130. นายคณิต  ปาต๊ะอุด อุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 
131. นายอัครพล โพธิอุโมงค ์ อุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 
132. นายจักรินทร์ แก้วจาเครือ อุตสาหกรรม สาขาเทคนิคยานยนต์ งานช่างยนต ์

 22) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  จงัหวัดปทุมธานี 
133. นายคณพรณ์  ไชยแก้ว อุตสาหกรรม ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต งานเครื่องมือกล 

 23) วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
134. นายคณพรณ์  ไชยแก้ว อุตสาหกรรม ปวส.สาขาเทคนิคการผลิต งานเครื่องมือกล 

 24) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี   จังหวัดระยอง 
135. นายพีรพัฒน์  เย็นสำราญ อุตสาหกรรม สาขาเทคนิคยานยนต์ งานช่างยนต ์

 25) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  (6 คน) 
136. นางสาวไอริน  มูลตรี งานคหกรรม การบริหารงานคหกรรม 
137. นางสาวศศิกานต์ นามปัญญา งานคหกรรม การบริหารงานคหกรรม 
138. นางสาวจุฑารัตน์ ยาสกุล งานคหกรรม การบริหารงานคหกรรม 
139. นางสาวลักษณพร อินทร์แก้ว อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว 
การโรงแรม ทวิภาคี 

140. นางสาวนริศรา ครึ่งมี การจัดการโลจิสติก
และซัพพลายเชน 

การจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชน 

141. นางสาวอธิติยา วัชราภรณ์สกุล การตลาด การตลาด 
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2.1.12) ผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากร 
 

 
ตารางที่ 15 ผลงานครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 
ท่ี คร-ูบุคลากร ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
1. นางชุติมา  แก้วหลา้ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญ

เงิน ระดับชาต ิรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอน
ยอดเย่ียม ระดับมัธยมศกึษาตอน
ปลาย บูรณาการ ด้านวชิาการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญ
เงิน ระดับชาต ิรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอน
ยอดเย่ียม Active Teacher ระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ 
รางวัลเหรียญเงิน ถ้วยสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยคณบดี 
คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิ

คณะศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูม ิ

รางวัลครูดใีนดวงใจ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

รางวัลครุุสภา ประเภทครูผู้สอน 
ระดับจังหวัด ประจำปี 2564  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย 

2. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข ์
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในระดับ
กองทัพบก ผู้ประพันธ์คำร้องและ
ทำนองบทเพลง เพลงแห่งฟาร์มรัก 
โครงการ Army Farm ภายใต้
กิจกรรม Music in the farm  
(บทเพลงแห่งความรัก) 

กองทัพบก และ ปตท. 

รางวัล คร ู– อาจารย ์ทีป่รึกษา
ผลงานนักเรียน ประเภทเพลง 
ชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
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ตารางที่ 15 ผลงานครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 
ท่ี คร-ูบุคลากร ผลงาน หน่วยงานที่จัด 

นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์
(ต่อ) 

อัจฉริยะ ยุวชนประกันภยั 
ประจำปี 2564 

ประกอบธุรกิจประกันภยั 
คปภ. 

รางวัลพิเศษ ผู้ประพันธ ์บทเพลง
กำลังสู่ชายแดน  
การประกวดบทเพลงรกัชาต ิ
ประจำปี 2564 

กองทัพบก 

3. นายกำพล  จุ้ยเรือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยว
เปียโน ไม่จำกัดอาย ุการประกวด
ดนตรรีะดับนานาชาติ 4 TH 
VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 การ
แข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรสีตริงคอม
โบ ไม่จำกัดอายุ การประกวด
ดนตรรีะดับนานาชาติ 4 TH 
VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยว
ขับร้อง ไม่จำกัดอายุ การประกวด
ดนตรรีะดับนานาชาติ 4 TH 
VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรยีนให้ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยว
ขับร้อง ไม่จำกัดอายุ การประกวด
ดนตรรีะดับนานาชาติ 4 TH 
VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรยีนให้ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวง
ดนตรีสตริงคอมโบ ไมจ่ำกัดอาย ุ
การประกวดดนตรรีะดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
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ตารางที่ 15 ผลงานครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 
ท่ี คร-ูบุคลากร ผลงาน หน่วยงานที่จัด 

นายกำพล  จุ้ยเรือง 
(ต่อ) 

4 TH VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 
รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรยีนให้ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยว
เครื่องดนตรีสตริงคอมโบ รุ่นอายุ
ไม่เกิน 15 ปีการประกวดดนตรี
ระดับนานาชาติ 4 TH VALAYA 
ALONGKORN VIRTUAL 
INTERNATIONAL MUSIC 
COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรยีนให้ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
เดี่ยวเครื่องดนตรีสตริงคอมโบ รุ่น
อายุไม่เกิน 18 ปี การประกวด
ดนตรรีะดับนานาชาติ 4 TH 
VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรยีนให้ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
เดี่ยวเครื่องดนตรีสตริงคอมโบ รุ่น
อายุไม่เกิน 15 ปี การประกวด
ดนตรรีะดับนานาชาติ 4 TH 
VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

รางวัล คร ู– อาจารย ์ทีป่รึกษา
ผลงานนักเรียน ประเภทเพลง 
ชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ
อัจฉริยะ ยุวชนประกันภยั 
ประจำปี 2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภยั 
คปภ. 

รางวัลพิเศษ ผู้เรียบเรียงดนตร ีบท
เพลงกำลังสู่ชายแดน  
การประกวดบทเพลงรกัชาต ิ
ประจำปี 2564 

กองทัพบก  
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ตารางที่ 15 ผลงานครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 
ท่ี คร-ูบุคลากร ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
4. นายบัญญัติ  ทองบาง  รางวัล คร ู– อาจารย ์ทีป่รึกษา

ผลงานนักเรียน ประเภทเพลง 
ชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ
อัจฉริยะ ยุวชนประกันภยั 
ประจำปี 2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภยั 
(คปภ.) 

รางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ประจำปี 2563 ระดับด ี

สำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัล
ครูดีในดวงใจ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น สมพ. สุโขทัย 

สพม.สุโขทัย 

5. นายฤทธิชัย  ลว้นงาม รางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ประจำปี 2563 ระดับด ี

สำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

6. นางสาวกาญจนา  
ชะเอม 

รางวัลพิเศษ ผู้ถ่ายทำมวิสิควีดิโอ
เพลง บทเพลงกำลังสู่ชายแดน การ
ประกวดบทเพลงรักชาต ิประจำปี 
2564 

กองทัพบก 

7. นางสาวกาญจนา   
ชาติไทย 

รางวัลครุุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

8. นางนลิน์ภาณี   
กรศรีมหาลาภ 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอด
เย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ ดา้นบริหาร
จัดการ รางวัลทรงคณุค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ภาคเหนือ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

9. นายธเนศ  มยุรา ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วม “การประกวด
กลอนสดระดับภาคเหนือ” 
ประจำปี 2564 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ 
ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่ง
ประเทศไทย และสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอตุรดิตถ์ 

10. นางสาวกาญจนา   
วงศ์กรด 

ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วม “การประกวด
กลอนสดระดับภาคเหนือ” 
ประจำปี 2564 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ 
ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่ง
ประเทศไทย และสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอตุรดิตถ์ 
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ตารางที่ 15 ผลงานครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 
ท่ี คร-ูบุคลากร ผลงาน หน่วยงานที่จัด 

11. นายประวิทย์   
วิเชียรพจน ์

รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรยีน ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน วง T.C WIND 
ENSEMBLE ประเภทเครื่องเป่าลม 
การประกวดดนตรรีะดับนานาชาติ 
4 TH VALAYA ALONGKORN 
VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

รางวัลเหรียญเงิน แซกโซโฟน  
ประเภทเดี่ยวจากสมาคมซิมโฟนี
แห่งประเทศไทย 

สมาคมซิมโฟนีแห่งประเทศ
ไทย 

รางวัลระดับเหรียญเงิน การ
ประกวด Rangsit Music Online 
Competition 2022 ณ วิทยาลัย
ดนตร ีมหาวิทยาลัยรังสติ 

วิทยาลัยดนตร ีมหาวิทยาลัย
รังสิต 

 
 

2.1.13) ผลลัพธ์ของการพัฒนาสถานศึกษา 
 

 
ตารางที่ 16   ผลงานโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564  
ท่ี ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
1. ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  

(พ.ศ. 2564 - 2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศกึษา (องค์การมหาชน) 

2. รางวัลระดับทอง อันดับ 5 ภาคเหนือ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

สพฐ. 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนอง
สรภัญญะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้า
เจ้าอยู่หัว “ด้วยพระบารมีพระภูบาล  
สุขสราญขวัญกำลังใจไทยทั่วถิ่น” ณ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. รางวัลเหรียญเงิน ประเภท STRING COMBO NO AGE LIMIT 
รุ่นอายุไม่เกิน 25 การประกวดดนตรีระดับนานาชาต ิ4 TH 
VALAYA ALONGKORN VIRTUAL INTERNATIONAL MUSIC 
COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
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ตารางที่ 16   ผลงานโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564  
ท่ี ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
5. รางวัลเหรียญเงิน ประเภทเครื่องสาย การประกวดดนตรีระดับ

นานาชาติ 4 TH VALAYA ALONGKORN VIRTUAL 
INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 2021 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
 

6. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศกึษาระดับ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ชมรม TO BE NUMBER 
ONE 

7. รางวัลพิเศษ การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปีการศึกษา 
2564 “บทเพลงกำลังใจสู่ชายแดน 

กองทัพบก 

8. รางวัลเกียรติบัตรระดับ A การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 
2564  

เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย 

9. รางวัลระดับดีมาก ในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ประจำปี 2564  

เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย 

10. รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย 

11. รางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice และเป็นโรงเรียน
แกนนำตามโครงการวิจัย หัวข้อวิจัย “การพัฒนาแนวทางการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา” กรณศีึกษาการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติก 

เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย 

12 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ 
หัวข้อ การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี โครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศกึษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนกังาน
ศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 
17 
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2.2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
            
2.2.1) สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม 
 

 

 นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ที่ได้ผลผลิตสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  ยังทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย  ทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก
ส่วนต่างๆ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมายิ่งขึ้น จนเป็นที่ยอมรับและได้รับ
รางวัลเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพจากสถาบัน องค์กรต่างๆ ดังนี้   
 ด้านผู้เรียน  ไดร้ับรางวลัระดับความสามารถเหรียญเงิน การแข่งขันประกวดดนตรีรายการ 
BCC Music Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเครื่องเป่าไม้ เครื่องเป่าลม จาก
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, รางวัลรายการ Solo saxogpone (เดี่ยวแซกโซโฟน) อายุไม่เกิน 
18 ปี การประกวดดนตรรีะดับนานาชาติ 4 TH VALAYA ALONGKORN VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021,รางวัลเหรียญทอง woodwind solo อายุไม่เกิน 18 ปี การประกวด
ดนตรรีะดับนานาชาติ 4 TH VALAYA ALONGKORN VIRTUAL INTERNATIONAL MUSIC 
COMPETITION 2021 ฯลฯ กว่า  17 รางวัล 
 ด้านบุคลากร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรยีญเงิน ระดับชาต ิรางวลัทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ,  รางวัล
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ระดับชาต ิรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดา้น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, ผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชาต ิรางวัลเหรียญเงิน ถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดย
คณบดี คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ,   รางวัลครดูีในดวงใจ พ.ศ. 
2565c, รางวัลครุุสภา ประเภทครูผู้สอน ระดับจังหวัด ประจำปี 2564ฯลฯ  กว่า  30 ราวัล 
 ด้านสถานศึกษา จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสุโขทัย ไดร้ับรางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 
Good Practice และเป็นโรงเรียนแกนนำตามโครงการวิจัย หัวข้อวิจัย “การพัฒนาแนวทางการมสี่วน
ร่วมของชุมชนและสถานศึกษาดา้นการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา” กรณีศึกษาการ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐจ์ากขวดน้ำพลาสตกิรางวัลระดับดีมาก ในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ประจำปี 2564,  รางวัลเกียรติบัตรระดับ A การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี
งบประมาณ 2564,  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลระดับทอง อันดับ 5 
ภาคเหนือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568) 
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม  ทั้งนี้ เพราะ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

  
2.2.2) สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นรายมาตรฐาน 
                
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 
1) แผนการดำเนินงาน/การตั้งเป้าหมาย  

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้มีการจัดประชุมเพือ่สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำ
สรุปโครงการ/กิจกรรม  ทำให้ทราบจุดแข็ง จุดออ่นที่จะพัฒนา  ศึกษาประสบการณ์ความรู้เพิ่มเตมิ 
สร้างเป็นแผนการดำเนินงาน/โครงการ มีการจัดทำคู่มือในการดำเนินงาน/วางแผนเพื่อรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน  และรว่มสร้างเป้าหมายตามนโยบายต่าง ๆ  โดยประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในมาตรฐานที ่1 คุณภาพ
ผู้เรียนไว้ดังนี ้
 

ตารางที่ 17 ค่าเป้าหมายความสำเร็จมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ 

ร้อยละ 65 ขึ้นไป ดี 

      2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดี 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดี 
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 

      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 65 ขึ้นไป ดี 
      6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
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ตารางที่ 17 ค่าเป้าหมายความสำเร็จมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
        1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 
        2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 
        3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 

       4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอดเย่ียม 
 

2) กระบวนการพัฒนา /วธิีการดำเนินการ 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามศกัยภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  มาตรฐานและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา  ผ่านกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความรู้
และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมี
กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์  ทั้งยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ ่มเวลารู้  
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ  กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ(ระยะสั้น) เพื่อเสริมประสิทธิถาพและเปิ ด
โอกาสทางการเรียนรู้ 

วัดและประเมินผล อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน มีการทดสอบการอ่านเขียนของผู้เรียนก่อน
และหลังการพัฒนา  พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลด้านต่างๆ ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวิเคราะห์ผู้เรียนต่อไป  โดยมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล เน้นกระบวนการพัฒนาด้วยการทำโครงงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหลายภาษา และโครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล ที่ทำหน้าที่กำกับ 
ติดตาม ประมวลผล และเผยแพร่ผลการพัฒนาลงสู่ระบบ SGS ใหน้ักเรียนและผูป้กครองได้รับทราบ 

พัฒนาความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้มีคุณภาพด้วยกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมพัฒณาความเป็นมนุษย์ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีทีมงานสภานักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการแข่งขันส่งเสริมความเป็นเลิศภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
โดยเน้นค่านิยมที่ดี ดำเนินโครงการผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม
พื้นฐาน 12 ประการ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด กิจกรรมชมรม To Be Number One  โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และยังพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ใน
กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ วัฒนธรรมในท้องถิ่น  การพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สร้างภาคีเครือข่ายและ
สัมพันธ์ชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนในด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนทำความดีต่อตนเองและส่วนรวม  โดยบันทึกความดีที่นักเรียนทำลงในสมุด
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รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

บันทึกความดี มีผู้รับรองและรวบรวมเป็นคะแนนสรุปผลเป็นรายเดือน บูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม สถานศึกษาได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพและโภชนาการในโรงเรียน เพื่อพัฒนาในด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนให้พร้อมที่จะรับการ
เรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในทุกเวลาแห่งการเรียนรู้  ทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสายรหัส โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนต่างระดับได้ร่วมเป็นที่ปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้อง ทำกิจกรรม
ร่วมกันทุกเช้าของวันศุกร์ในคาบแรก 

เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและการมีงานทำ มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก ฝึกประสบการณ์การทำงาน สร้างเสริมประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ มีโลก
ทัศน์ที่กว้างขึ้น สามารถศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ไปควบคู่กัน 

3) ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ 
ด้านการดำเนินงานสถานศึกษาได้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

ซึ่งโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์มีจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ มีจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรปุความรู้ไดด้้วยตนเอง ครูทุกคนไดร้ับนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และนำผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสมำ่เสมอ ทำให้ได้ผลลัพธ์ คือ ครจูัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ ครมูีและจัดทำโครงสรา้งแผนการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน นักเรียนสามารถ
ปรับตนเองให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน โดยมีผลดังนี ้
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รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 18  ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
สามารถคัดสรรสื่อ ที่ต้องการ
อ่าน  เพ่ือหาข้อมูล
สารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์ สามารถสร้าง
ความเข้าใจและประยุกต์ใช้
ความรู้จากการอ่าน 

 
 

 
แผนภูมิท่ี 4 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความสามารถในการอ่าน  
 จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2564  
 

 จากผลการประเมินความสามารถในการอา่น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปกีารศกึษา 2564 พบว่ามนีักเรียนที่ผ่านการประเมิน
ในระดับดีเป็นต้นไป (ผล 2 - 3) ร้อยละ 97.88   (สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
 

สามารถจับประเด็นสำคญั
และประเด็นสนับสนุน 
โต้แย้ง 

 
 

 
แผนภูมิท่ี 5 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความสามารถ 
 ในการจับประเด็นสำคัญ    
 จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2564  
 

 จากผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน    
ปีการศึกษา 2564 พบว่ามีนักเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป 
(ผล 3 - 4) ร้อยละ 97.73 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
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รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 18  ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
สามารถวิเคราะห์ วจิารณ์ 
ความสมเหตุสมผล ความ
น่าเชื่อถือ ลำดับความและ 
ความเป็นไปได้ของเรื่องที่
อ่าน 
 
 

 

 
แผนภูมิท่ี 6 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความสามารถ 
 ในการวิเคราะห์  
 จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2564  
 
 จากผลการประเมินความสามารถในการคดิ ของนักเรียน    
ปีการศึกษา 2564 พบว่ามีนักเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป 
(ผล 3 - 4) ร้อยละ 98.28 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
 

สามารถสรุปคุณคา่ แนวคิด 
แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
 

 

 
แผนภูมิท่ี 7 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความสามารถ 
 ในการสรุปคุณค่า  
 จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2564  
 

 จากผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน    
ปีการศึกษา 2564 พบว่ามีนักเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป 
(ผล 3 - 4) ร้อยละ 98.22 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
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รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 18  ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
สามารถสรุป อภิปราย 
ขยายความแสดงความ
คิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน 
โน้มน้าวโดยการเขียน
สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ผังความคิด เป็นต้น 

 

 
แผนภูมิท่ี 8 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความสามารถ 
 ในการสรุปอภิปราย 
  จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2564  
 

 จากผลการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียน    
ปีการศึกษา 2564 พบว่ามีนักเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป 
(ผล 3 - 4) ร้อยละ 98.22 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
 

ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลย ี
 

 
 

 
แผนภูมิท่ี 9 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความสามารถ 
 ในการใช้เทคโนโลยี จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 ของหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
 ปีการศึกษา 2564  
 
 จากผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของ
นักเรียน   ปีการศึกษา 2564 พบวา่มีนักเรียนที่ผา่นการประเมินในระดับดี
เป็นต้นไป (ผล 3 - 4) รอ้ยละ 72.11 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
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รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 18  ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ 
ในการสร้างนวตักรรม 

 

 
แผนภูมิท่ี 10 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความสามารถ 
 ในการสร้างนวตักรรม จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 ของหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
 ปีการศึกษา 2564  
 

 จากผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวตักรรมของ
นักเรียน  ปีการศึกษา 2564 รายวิชาการศึกษาคน้คว้าดว้ยตนเอง  
(IS1-3)  พบวา่มีนักเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป (ผล 3 - 4) 
ร้อยละ 80.11 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย)   
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตสถานศึกษา 

 

 
แผนภูมิท่ี 11 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จำแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564  

 
 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน   ปีการศึกษา 2564 
พบว่ามีนักเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป (ผล 3 - 4)  
ร้อยละ 80.11 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
 



หน้า  49 
 

รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 18  ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความรู ้ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 12 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน 
 และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพจำแนกตามระดับคุณภาพ 
 ของหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
 ปีการศึกษา 2564  
 

 จากผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวตักรรมของ
นักเรียน  ปีการศึกษา 2564 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  พบวา่มีนักเรยีนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป  
(ผล 3 - 4) ร้อยละ 79.85 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย)   
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน.  
ข้อ 1. รักชาต ิศาสน์ 
กษัตริย ์
 

 

 
แผนภูมิท่ี 13 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ของผู้เรียน  ข้อ 1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย์  
 จำแนกตามระดับคุณภาพ ของหลักสูตรสถานศกึษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564  
  

 จากผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน   
ปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตรสถานศึกษา  ข้อ 1. รักชาต ิศาสน ์กษัตริย์
พบว่ามีนักเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป (ผล 2 - 3) ร้อยละ 
97.53 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย)   



หน้า  50 
 

รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 18  ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน. 
ข้อ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 
 

 

 
แผนภูมิที่ 14 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ของผู้เรียน  ข้อ 2. ซื่อสตัย์สุจรติ 
 จำแนกตามระดับคุณภาพ ของหลักสูตรสถานศกึษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564  
  

 จากผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตรสถานศึกษา  ข้อ 2. ซื่อสัตย์สุจริตพบวา่มี
นักเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป (ผล 2 - 3) ร้อยละ 97.47 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย)   
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน. 
ข้อ 3. มีวินัย 
 

 

 
แผนภูมิที่ 15 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ของผู้เรียน  ข้อ 3. มีวินยั 
 จำแนกตามระดับคุณภาพ ของหลักสูตรสถานศกึษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564  
  

 จากผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตรสถานศึกษา  ข้อ 3. มีวินัย  พบวา่มีนักเรียน
ที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป (ผล 2 - 3) ร้อยละ 97.43 (สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย)   
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รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 18  ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน. 
ข้อ 4. ใฝ่เรียนรู ้
 

 

 
แผนภูมิที่ 16 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ของผู้เรียน  ข้อ 4. ใฝ่เรยีนรู้ 
 จำแนกตามระดับคุณภาพ ของหลักสูตรสถานศกึษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564  
  

 จากผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตรสถานศึกษา  ข้อ 4. ใฝ่เรียนรู ้ พบว่ามี
นักเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป (ผล 2 - 3) ร้อยละ 97.43 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย)   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน. 
ข้อ 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 

 

 
แผนภูมิที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ของผู้เรียน  ข้อ 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 จำแนกตามระดับคุณภาพ ของหลักสูตรสถานศกึษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564  
  

 จากผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตรสถานศึกษา  ข้อ 5. อยู่อย่างพอเพียง  
พบว่ามีนักเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป (ผล 2 - 3) ร้อยละ 
97.53 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย)   



หน้า  52 
 

รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 18  ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน. 
ข้อ 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 

 
แผนภูมิที่ 18 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ของผู้เรียน  ข้อ 6. มุ่งมัน่ในการทำงาน 
 จำแนกตามระดับคุณภาพ ของหลักสูตรสถานศกึษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564  
  

 จากผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตรสถานศึกษา  ข้อ 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
พบว่ามีนักเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป (ผล 2 - 3) ร้อยละ 
97.44 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย)   
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน. 
ข้อ 7. รักความเป็นไทย 
 

 

 
แผนภูมิที่ 19 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ของผู้เรียน  ข้อ 7. รกัความเป็นไทย 
 จำแนกตามระดับคุณภาพ ของหลักสูตรสถานศกึษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564  
  

 จากผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตรสถานศึกษา  ข้อ 7. รักความเป็นไทย  
พบว่ามีนักเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป (ผล 2 - 3) ร้อยละ 
97.53 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย)   
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รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 18  ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน. 
ข้อ 8. มีจิตสาธารณะ 

 
 

แผนภูมิที่ 20 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ของผู้เรียน  ข้อ 8. มีจติสาธารณะ 
 จำแนกตามระดับคุณภาพ ของหลักสูตรสถานศกึษา  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564  
  

 จากผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตรสถานศึกษา  ข้อ 8. มีจิตสาธารณะ  พบวา่
มีนักเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเป็นต้นไป (ผล 2 - 3) ร้อยละ 97.47 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย)   
 

   
4) จุดเด่น 
✓ ผู้เรียนมกีารปรับตัวให้ทันต่อสถานการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
✓ นักเรียนได้รับประสบการณ์หลากหลาย เกิดความชำนาญทางวิชาชีพ 
✓ จัดกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทำให้

ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้าน
รา่งกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

✓ มีการวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลาย สามารถบูรณาการได้จากหลาย
กิจกรรม 

✓ มีการนำ application มาช่วยในการจัดข้อมูลสารสนเทศด้านนักเรียนและ
ประมวลผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขอย่างเป็นระบบ 
 

5) จุดที่ควรพัฒนา 
✓ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

6) ข้อเสนอแนะ 
✓ ด้านการพัฒนาให้ครูรกัเด็ก เด็กรักครู 
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รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

✓ ด้านการพัฒนาความเป็นคนดี ส่งเสริมและเน้นย้ำการทำความด ี(สมุดบันทึก
ความดี) 

✓ ด้านการช่วยอบรมตักเตอืนนักเรียนที่ประพฤติตนผิดระเบียบ 
 

7) แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
✓ รายงานผลสัมฤทธิท์างการศึกษาของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
✓ สรุปรายงานโครงการ/กจิกรรม/การนิเทศ 
✓ ผลงานนักเรียน 

8) นวัตกรรม  (Innovation) 
✓ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมดา้นการมีงานทำ 
✓ การส่งเสริมวินัยเชิงบวก 

 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 
1) แผนการดำเนินงาน/การตั้งเป้าหมาย  
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้มีการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำสรุป

โครงการ/กิจกรรม   ทำให้ทราบจุดแข็ง  จุดอ่อนที่จะพัฒนา   ศึกษาประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติม  
สร้างเป็นแผนการดำเนินงาน/โครงการ มีการจัดทำคู่มือในการดำเนินงาน/วางแผนเพื่อรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน  และรว่มสร้างเป้าหมายตามนโยบายต่าง ๆ  โดยประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในมาตรฐานที ่2 กระบวนการ
บริหารและจัดการ ไว้ดังนี ้
 

ตารางที่ 19 ค่าเป้าหมายความสำเร็จมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ   
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ดีเลิศ 

  2.1 การมีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอดเย่ียม 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 
  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 
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ตารางที่ 19 ค่าเป้าหมายความสำเร็จมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ   
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการ
จัดการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

ร้อยละ 65 ขึ้นไป ดี 

 
2) กระบวนการพัฒนา /วธิีการดำเนินการ 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  การกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติที่ชัดเจน ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา ด้วย
การร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา  องค์กรภาครัฐ/เอกชนและสถานประกอบการอย่างรอบด้าน และ
แบ่งการบริหารงานออกเป็นเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ฝ่ายบุคคล  
ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายกิจการนักเรียน  โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการประสานงานในการปรับเปลี่ยน
บุคลากรแต่ละช่วง  

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารฝ่ายวิชาการ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรม
ส่งเสริมการทำแผนการจัดการเรียนรูต้ามโครงการพฒันาส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอน  กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนพิการเรียนร่วม เด็กพิเศษ กิจกรรมนิเทศ
ภายในเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ตามโครงการ
พัฒนางานวัดผลประเมินผล  กิจกรรมค่ายวิชาการ ตามโครงการค่ายวิชาการ  การส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารและจัดการศึกษา ด้วยการร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา  องค์กรภาครัฐ/เอกชนและสถาน
ประกอบการ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและฝึกทักษะ สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน  
อย่างต่อเน่ือง 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สร้างความเสมอภาคและเพิ่ม
โอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการบริหารงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน และจัดหาทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนหรืองดเว้นค่าบำรุงทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะทางบา้น
ยากจน หรือเป็นนักเรียนที่ได้ทำประโยชน์แก่สถานศึกษา สร้างชื่อเสียงให้กับศึกษา มีสวัสดิการการ
สงเคราะห์การเสียชีวิตของผู้ปกครองนักเรียน  และมีการทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนและครูแบบกลุ่ม  
ด้วยการได้รับความร่วมมือจาก  สมาคมศิษย์เก่า  วัด  บุคลากร  ผู้มีจิตศรัทธา และมีระบบควบคุม
ภายในที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารฝ่ายบุคคล  โดยพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  ส่งเสริมให้เลื่อน/มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น การจัดทำวิจัย รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ทำ
ทะเบียนประวัติ แฟ้มสะสมงานครู ตามโครงการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล  พัฒนาประสทิธิภาพ 
การบริหารด้านบริหารงานบุคคล  กิจกรรมศึกษาดูงานครูและบุคลากร การได้มีสถาบันร่วมพัฒนา
บุคลากรจากการทำความร่วมมือร่วมกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และมี
การได้รับการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
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พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป  โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร 
ตาม โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแวดล้อม กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ มีความมั ่นคง ปลอดภัย ม ีสิ่ งอำนวยความสะดวกเพียงพอ อยู ่ในสภาพใช้การได้ดี   
สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมโรงเรียนปลอด
ขยะ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีวินัยในการทำงาน และรักษาความ
สะอาด และให้นักเรียนรู้วิธีกำจัดขยะและบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ด้วยความร่วมมือจาก True Corporations   ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน  โดยจัดกิจกรรมตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  กิจกรรมการส่งเสริม 
กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมประชุมสานสัมพันธ์ผู ้ปกครอง ครู       
ครูตำรวจ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา  กิจกรรมการส่งต่อ  กิจกรรมคุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียน  กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจผู ้ปฏิบัติงาน  กิจกรรมสมุดบันทึกความดีเพื ่อติดตามและ
ประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ 
ประโยชน์ และวิชาหน้าที่และพลเมือง  จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่นักเรียน ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมที่ดีงามและเคารพสถาบันนักเรียน ครู และผู้ปกครอง  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
นักเรียนและวันสำคัญต่าง ด้วยการได้รับความร่วมมือจากพระภิกษุสงฆ์ วัด  และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
ต่าง ๆ อย่างมีส่วนร่วม 

3) ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว ้โดยมีผลการพัฒนาดังนี้ 
 
ตารางที่ 20 ข้อมูล มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

การพัฒนา ผลการพัฒนา 
  2.1 การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชดัเจน 

  
 มีแผนกลยุทธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 
2563 – 2565 และเปิดเผยทางเว็บไซต์  http://www.tsl.ac.th 
 

 
ภาพที่ 2  เว็บไซต์  http://www.tsl.ac.th และ QR เข้าเว็บไซต์ 
 

http://www.tsl.ac.th/
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ตารางที่ 20 ข้อมูล มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

การพัฒนา ผลการพัฒนา 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

  
 มีการนิเทศตดิตามจากกระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจ
ราชการและสหวิทยาเขต ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 

  
ภาพที่ 3  รายงานการนิเทศตดิตามและ QR เข้าดูรายละเอียด 

 
 การนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาโดยสหวทิยาเขตเป็นฐานใช้
นวัตกรรมเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.โรงเรยีนทุ่งเสลี่ยมชนูป
ถัมภ์ สพม.สุโขทัย รูปแบบออนไลน์ โดยมีการนำ้เสนอข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ padlet.com  
 

  
ภาพที่ 4  หน้าเว็บ https://padlet.com/tslschool/... 
 และ QR เข้าดูรายละเอียด 
 

  2.3 ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  
 มีการดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายผลพัฒนาดังรายงาน
สรุปโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 ดังช่อทางต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 5  รายงานสรุปโครงการ/กจิกรรม ปีการศึกษา 2564 
 และ QR เข้าดูรายละเอียด 
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ตารางที่ 20 ข้อมูล มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

การพัฒนา ผลการพัฒนา 
  

 
ภาพที่ 6  ภาพโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
 และ QR เข้าดูรายละเอียด 
 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชพี 

  มีการพัฒนาของผู้บริหารและครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ผลดังใบประกาศ/เกียรตบิัตร/หลักฐานการพัฒนา ดังชอ่งทางต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 7  ใบประกาศ/เกียรติบัตร/หลักฐานการพัฒนาผู้บรหิาร
 และครู ปีการศกึษา 2564 และ QR  
 เข้าดูรายละเอียด 
 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจดัการจดัการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

  มีการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการ
จัดการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  ผลพัฒนาตามสรุปโครงการ
พัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป และกิจกรรมห้องเรียนสขึาว ดังช่อทาง
ต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 8  สรุปโครงการพัฒนาฝา่ยบริหารทั่วไป  
 และกิจกรรมห้องเรียนสขีาวปีการศึกษา 2564  
 และ QR เข้าดูรายละเอียด 
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ตารางที่ 20 ข้อมูล มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

การพัฒนา ผลการพัฒนา 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

 มีการจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ผ่านทาง  http://www.tsl.ac.th 

 

 

  
ภาพที่ 9 เว็บไซต์ http://www.tsl.ac.th  
 และ QR เข้าดูรายละเอียด 

 
การมีสว่นร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

 ข้อมูลดังกล่าวในข้อมูลสถานศึกษา องค์กรร่วมพฒันา 
และบันทึกข้อตกลงของสถานศึกษากับสถาบันต่างๆ 

 
ภาพที่ 10 บันทึกข้อตกลงของสถานศึกษากับสถาบันต่างๆ 
 และ QR เข้าดูรายละเอียด 
 

การจัดหาทรัพยากร 
 
 
 

ตารางที่ 21 ผลการจัดหาทรพัยากร ปีการศึกษา 2564 

ประเภท งบประมาณ (บาท) 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 5,532,100 

2. ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,387,090 

3. เงินรายได้สถานศึกษา 100,000 

4. เงินรับบริจาคจ้างครูสอน 2,128,000 

รวม 11,447,190 
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4) จุดเด่น 
✓ มีองค์กรรว่มพัฒนาคณุภาพการศึกษาหลายองค์กรและรอบด้าน 
 

5) จุดที่ควรพัฒนา 
✓ การปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบราชการ 

 
6) ข้อเสนอแนะ 
✓ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
✓ พัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน 
✓ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาตามระบบวิจัย 

7) แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
✓ สรุปรายงานโครงการ/กจิกรรม/กานิเทศตดิตาม 
✓ ภาพประกอบการทำกิจกรรม 

8) แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
✓ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมรอบด้าน 
✓ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

                 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 
1) แผนการดำเนินงาน/การตั้งเป้าหมาย  

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้มีการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำ
สรุปโครงการ/กิจกรรม  ทำให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อนที่จะพัฒนา  ศึกษาประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติม 
สร้างเป็นแผนการดำเนินงาน/โครงการ มีการจัดทำคู่มือในการดำเนินงาน/วางแผนเพื่อรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน  และร่วมสร้างเป้าหมายตามนโยบายต่าง ๆ  โดยประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ไว้ดังนี ้
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ตารางที่ 22 ค่าเป้าหมายความสำเร็จมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3   
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 65 ขึ้นไป ด ี

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

ร้อยละ 65 ขึ้นไป ด ี

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ   
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 

 
2) กระบวนการพัฒนา /วธิีการดำเนินการ 
สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยการ
ดำเนินงาน กิจกรรมอย่างหลากหลาย ตามโครงการสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
โครงการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดำเนินการ
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สร้างภาคีเครือข่ายและสัมพันธ์
ชุมชน การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
ดำเนินโครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล และดำเนินการให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา  ที่จะส่งผลให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต โดย
ประกอบกับการฝึกทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้ไปอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ในปัจจุบันและอนาคต 

ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และแก้ปัญหา/พัฒนาคุณภาพตาม
กระบวนการวิจัย และการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
 

3) ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ 
สถานศึกษาได้จดัทำหลักสูตรเสริมให้มีรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีส่่งเสริมการมี

งานทำของนักเรียนที่หลากหลาย เหมาะสมและจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษา  นกัเรียนระดับ ม.1 และ 
ม.4 ได้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม IS1,  IS2   และกิจกรรม IS3  นักเรียน ม.5 และ ม.6 ได้นำความรู้จากการ
เรียนรู้ การฝึกปฏิบัติไปทดสอบการประกอบอาชีพจริง สถานที่จริง โดยมีครูประจำชั้น ครูประจำวิชา 
ครูที่ปรึกษาชมรม ประเมิน นิเทศ  ตดิตามและสรุปรายงานผล 
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ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงหรือผ่านการ
ทำงาน  เรียนรู้แบบโครงงาน  ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม เช่น 
การใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบ ONLINE ,  Google Classroom  เป็นต้น  ดำเนินการแก้ปัญหาผู้เรียน
ด้วยระบบวิจัยวัดและประเมินผลทุกรายวิชาเป็นเชิงคิดวิคราห์และเป็นอัตนัยอย่างน้อยร้อยละ  30 
(เป็น O-NET) การวัดและประเมินผลแนว PISA โดยแบบวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาระบุตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้  ได้รับการนิเทศจากเพื่อนร่วมวิชาชีพและการติดตามจากฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด ตามผล
การพัฒนาดังนี้ 
 
ตารางที่ 23 ข้อมูล มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การพัฒนา ผลการพัฒนา 
การนิเทศการจดักิจกรรม
การเรียนรู ้

  ครูผู้สอนทุกคนไดร้ับการนิเทศการจดัการเรียนรู้ภายใน ตาม
สรุปโครงการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตาม
ช่องทางดังนี ้

 
ภาพที่ 11 สรุปผลการนิเทศการจดัการเรียนรู้ภายใน  
 ปีการศึกษา 2564และ QR เข้าดูรายละเอียด 

 
ร้อยละของระดับชั้น 
ที่ได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ 
 

 
แผนภูมิที่ 21 ผลการนิเทศการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ 
 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศกึษา 2564  
 ร้อยละของระดับชั้น 
 ที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
  
 จากผลการนิเทศการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ภาคเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2564 พบว่า ร้อยละของระดับชั้นที่ได้รับการนิเทศฯ ภาค
เรียนที่ 1  ระดับชั้น ม.ปลาย มากกวา่ ม.ต้น อยู่รอ้ยละ 1.12 
ภาคเรียนที่ 2  ระดับชั้น ม.ปลาย มากกวา่ ม.ต้น อยู่ร้อยละ 0.32 
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ตารางที่ 23 ข้อมูล มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การพัฒนา ผลการพัฒนา 
ร้อยละของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้ที่ไดร้ับการ
นิเทศการจดัการเรียนรู้ 
 

 
แผนภูมิที่ 22 ผลการนิเทศการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ 
 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศกึษา 2564  
 ร้อยละของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
 
 จากผลการนิเทศการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ภาคเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2564 พบว่า ร้อยละของรูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงสดุ
คือ แบบ Active learning,  แบบบูรณาการ,  แบบอื่นๆ, แบบ PBL,  
รูปแบบที่พัฒนาเองและแบบ IS  ตามลำดับ 

คะแนนเฉลี่ยรายด้าน 
ที่ได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ 
 

 

 
แผนภูมิที่ 23 ผลการนิเทศการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ 
 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศกึษา 2564  
 คะแนนเฉลี่ยรายด้าน 
 ที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
 
 จากผลการนิเทศการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ภาคเรียนที่ 1-2  ปี
การศกึษา 2564 ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก ่1) ดา้นการเตรียมการ
สอน   2) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  3) ด้านสื่อ  นวตักรรมการเรียนรู้
และอุปกรณ์   4) ด้านการวดัผลและประเมินผล 
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ตารางที่ 23 ข้อมูล มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การพัฒนา ผลการพัฒนา 
 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรายด้าน  ที่ไดร้ับการนิเทศฯ สูงสุด คือ  
ด้านที่ 1),  3), 2) และ 4) ตามลำดับ  และเมื่อพิจารณารายดา้น 
เปรียบเทียบ 2 ภาคเรียน  พบวา่ ภาคเรียนที่ 2 มากกวา่ภาคเรียนที ่
1 ทุกดา้น 
 

ร้อยละของครูจำแนกตาม
ระดับคุณภาพ ที่ได้รับการ
นิเทศการจดัการเรียนรู้ 
 

 
แผนภูมิที่ 24 ผลการนิเทศการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ 
 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศกึษา 2564  
 ร้อยละของครูจำแนกตามระดับคุณภาพ 
 ที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
 
 จากผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1-2 ปี
การศึกษา 2564   พบว่า  ร้อยละของครูจำแนกตามระดับคุณภาพ  
ที่ระดับดีและดีมากนั้น    ภาคเรียนที่ 1  เท่ากับ ร ้อยละ  98.75   
ภาคเรียนที่ 2  เท่ากับร้อยละ 100.00  โดยภาคเรียนที่ 2 มากกว่า
ภาคเรียนที่ 1 อยู่ร้อยละ 1.25 
 

การแก้ปัญหา พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และอื่นๆ โดย
กระบวนการวิจัย 

 ครูผู้สอนมีการแก้ปัญหา พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู ้ 
และอื่นๆ โดยกระบวนการวจิัยทุกคน ตามสรุปโครงการส่งเสริมการ
ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตาม
ช่องทางดังนี ้

 
ภาพที่ 12 สรุปผลการทำวจิัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564  
 และ QR เข้าดูรายละเอียด 
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ตารางที่ 23 ข้อมูล มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การพัฒนา ผลการพัฒนา 
การปรับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

 ครูทุกคนมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับ
เง่ือนไขและสถานการณต์่างๆ ดังรายงาน ทางช่องทางต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 13 รายงานการปรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้  
 และ QR เข้าดูรายละเอียด 
 

 
4) จุดเด่น 
✓ นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงในรูปโครงงาน การคน้คว้า

อิสระ ฝึกปฏิบัติจริง และเผยแพร่ผลการศกึษา  จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้จริง 
✓ ครูสามารถปรับรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ตลอดจนการแก้ปัญหาและการ

ประเมินผลได้ทันตามสถานการณ์  
✓ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใชไ้ด้จริง 
 

5) จุดที่ควรพัฒนา 
✓ การจดัการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตรงตามหลักสูตรและการสอนแทน 

 
6) ข้อเสนอแนะ 
✓ มีการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู ้วิจยั  สื่อ ฯลฯ ผ่านการนิเทศติดตาม

เพื่อนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีและมีคุณภาพตอ่ไป 
 

7) แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
✓ เอกสารประกอบหลักสูตร 
✓ แผนการจัดการเรียนรู้ 
✓ บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
✓ วิจัยทางการเรียน 
✓ ผลนิเทศการจดัการเรียนรู้ 

8) แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
✓ การจดัการเรียนรู้โดยใหผู้้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ตามแบบโครงงาน  
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สรุปผลการประเมนิในภาพรวม 
 

  
ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 

 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม  ทั้งนี ้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

 
ผลลัพธ์จากการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 
 นอกจากผลสัมฤทธิท์างการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ที่ได้ผลผลติสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้ ยังทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย  ทั้งยังไดร้ับความร่วมมือจาก
ส่วนต่างๆ ส่งผลให้การจดัการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมายิ่งข้ึน จนเป็นที่ยอมรับและได้รับ
รางวัลเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพจากสถาบัน องค์กรตา่งๆ ดังนี้   
 ด้านผู้เรียน  ได้รับรางวัลระดับความสามารถเหรียญเงิน การแข่งขันประกวดดนตรีรายการ 
BCC Music Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเคร ื ่องเป ่าไม ้ เคร ื ่องเป่าลม            
จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, รางวัลรายการ Solo saxogpone (เดี่ยวแซกโซโฟน) อายุ     
ไม ่ เก ิ น  18 ปี  การประกวดดนตร ี ระด ับนานาชาต ิ  4 TH VALAYA ALONGKORN VIRTUAL 
INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 2021,รางวัลเหรียญทอง woodwind solo อายุไม่เกิน 18 
ปี การประกวดดนตรีระดับนานาชาติ 4 TH VALAYA ALONGKORN VIRTUAL INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 2021 ฯลฯ กว่า  17 รางวัล 
 ด้านบุคลากร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ,  รางวัล
รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชาติ รางวัลเหรียญเงิน ถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       
โดยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , รางวัลครูดีในดวงใจ พ.ศ. 
2565c, รางวัลคุรุสภา ประเภทครูผู้สอน ระดับจังหวัด ประจำปี 2564ฯลฯ  กว่า  30 รางวัล 
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 ด้านสถานศึกษา จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลผลงานแนวปฏิบตัิที่ดี 
Good Practice และเป็นโรงเรียนแกนนำตามโครงการวิจัย หัวข้อวิจัย “การพัฒนาแนวทางการมี    
ส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา” กรณีศึกษาการ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติกรางวัลระดับดีมาก ในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ประจำปี 2564,  รางวัลเกียรติบัตรระดับ A การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี
งบประมาณ 2564,  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลระดับทอง อันดับ 5 
ภาคเหนือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568) 
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน 
 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมกับองค์กรร่วมพฒันา  ได้มกีารวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาไว้ 6 เสน้ทางสู่เป้าหมาย 

 
 

“สร้างคนดี  มีพื้นฐานความพอเพียงและทักษะอาชีพ 
บนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล” 

 
 
โดยมีแนวทางการพัฒนาแต่ละเส้นทางดังนี้ 
 
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
แนวทางการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน 

1.1. ทบทวนและปรับหลักสูตรฯ ตรวจสอบตัวชีว้ัดทุกกลุ่มสาระ 
1.2. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา/มาตรฐาน/สาระใด ต้องพัฒนา 
1.3. ศึกษา Test-Blueprint ปี 2565 
1.4. วัดและประเมินผลทุกรายวิชาเป็นเชิงคิดวิ เคราะห์และเป็นอัตนัยอย่างน้อย     

ร้อยละ  30 (เป็น O-NET) การวัดและประเมินผลแนว PISA โดยแบบวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา
จะต้องระบุตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

1.5. ครูผู้สอนทุกรายวิชาทำ MOU กับผู้อำนวยการโรงเรียน 
1.6.ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตน โดยผา่น E-Training, TEPE 

ONLINE และ PLC 
1.7.จัดการเรียนการสอนเนินให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงหรือผ่านการทำงานที่ใช้ตาม

โครงการหรืออื่นๆ รวมทัง้ต้องทำวจิัยในชั้นเรียน 
1.8.การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
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2. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีบนความพอเพียงและมีทักษะชีวิตอย่างเป็นระบบ 
 

 
 

แผนภาพที่ 3  ระบบการพัฒนานักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 2565 
 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนมงีานทำ 
 

 
 
แผนภาพที่ 4  ระบบการพัฒนาอาชีพนกัเรียน ปีการศกึษา 2564 - 2565 
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แนวทางการปฏิบัติการพฒันาอาชีพนักเรียน 
3.1.จัดทำหลักสูตรเสริมให้มีรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการมีงานทำของ

นักเรียนที่หลากหลาย เหมาะสมและจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา 
3.2. นักเรียน ม.5 และ ม.6 นำความรูจ้ากการเรยีนรู้ การฝึกปฏิบัติไปทดสอบการประกอบ

อาชีพจริง สถานทีจ่ริง โดยให้ครูประจำชั้น ครูประจำวชิา ครูที่ปรกึษาชมรม ประเมิน นิเทศ  ติดตาม
และสรุปรายงานผล 
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.1. สรา้งระบบการบริหารจดัการคนเก่ง คนด ีโดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

กำหนดให้ครูและบุคลากรสามารถถ่ายทอดคุณคา่ทางความคิด ทัศนคติและแนวทางการทำงานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและทำให้เกิดการถ่ายทอดวฒันธรรมและคุณค่าขององค์กร
ได้อย่างยั่งยืน 

4.2. พัฒนาครูและบุคลากรตามแนวทาง ว.21 
4.3. กำหนดกิจกรรมสรา้งขวัญกำลังใจและพัฒนาบุคลากรใหม่ 
 
5.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรยีนรู้ 
แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ 
5.1. กำหนดให้ทุกห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ห้องสมุด มี Computer Internet บริการนักเรียนเพื่อ

ใช้ในการสืบค้น 
5.2. ปรับหลักสูตรให้นักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 ตอ้งเรียนรายวิชาเพิ่มเติม IS1, IS2 และ

กิจกรรม IS3 
5.3. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน จดักจิกรรม เช่น 

การใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบ ONLINE ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,  Google Classroom 
5.4. ส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงาน 
5.5. ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของสถานศึกษา 

 
6.ส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาการจัดการศึกษา 
แนวทางส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
6.1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความรว่มมือ ในการพฒันาการจัดการศกึษา เช่น ชุมชน  

องค์กรเอกชน  องค์กรรฐับาลแลมูลนิธิต่างๆ  เป็นต้น 
6.2. พัฒนาเครือข่ายความรว่มมือสู่เป้าหมาย 
6.3. ติดตาม ประเมินความร่วมมือในระดับต่างๆ 
6.4. รายงานผลการดำเนินงาน 
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ส่วนท่ี 3 

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 

     
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมกับองค์กรร่วมพฒันา  ได้มกีารวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ

ของสถานศึกษาไว้ 6 เสน้ทางสู่เป้าหมาย 
 

 
“สร้างคนดี  มีพื้นฐานความพอเพียงและทักษะอาชีพ 

บนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล” 
 

 
โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
1. พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน 
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีบนความพอเพียงและมีทักษะชีวิตอยา่งเป็นระบบ 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีงานทำ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
5.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
6.ส่งเสริมการสร้างเครอืข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศกึษา 
 

 
 

แผนภาพที่ 5  เครือข่ายส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 - 2565 
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ภาพที่ 14  เครือข่ายส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการพฒันาหลักสูตร ปีการศกึษา 2565 
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ส่วนท่ี 4  

ภาคผนวก 
 

              
 
 
 
ภาคผนวก ก ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 
ภาคผนวก ข แหล่งข้อมูลการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ภาคผนวก ค แหล่งข้อมูลการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ภาคผนวก ง แหล่งข้อมูลการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ภาคผนวก จ แหล่งข้อมูลแนวทางการพัฒนา 
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ภาคผนวก  ก 

ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนทุ่งเสลีย่มชนูปถัมภ์ 
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ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย  มีภารกิจจัดการศกึษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  โดยใช้หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. 2553 และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นเครื่องมือสำคัญ  ในการ
จัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซ่ึงคุณลักษณะ  ตามที่หลักสูตร
กำหนดและเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปกครอง  และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติประจำปี  เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพและ  มีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับทั่วไป 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์   จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม   
ข้อ  14(1)  และข้อ 15 ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553  ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐาน
การศึกษาประกันการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู ้ รวมทั ้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ ่น  สำหรับใช้
ดำเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมประเด็นพิจารณา
ตามกฎกระทรวงฯ   ดังนั ้นโรงเรียนทุ ่งเสลี ่ยมชนูปถัมภ์   จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาจากประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  
6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  จำนวน  3  มาตรฐาน  ดังต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี ้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รายลเอียดแต่ละมาตรฐาน  มีดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด    
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชดัเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้

  
   ทั้งนี้ให้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศกึษา 2564 

     ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 
 
            (นายไพบูลย์  พวงเงนิ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์    

 



หน้า  76 
 

รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภายในของสถานศึกษา 
ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ปีการศึกษา 2564 

......................................................................................... 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

รายลเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด    
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชดัเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้
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ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2564 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ร้อยละ 65 ขึ้นไป ดี 
     2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดี 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 65 ขึ้นไป ดี 
     6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติทีด่ตี่องานอาชพี ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน   
       1) การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 
       2) ความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 
       3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 
       4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอดเย่ียม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเลิศ 
  2.1การมีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอดเย่ียม 
  2.2มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 
  2.3ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเลิศ 

  2.4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
  2.5จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 

  2.6จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจดัการเรียนรู ้

ร้อยละ 65 ขึ้นไป ดี 

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
ร้อยละ 65 ขึ้นไป ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 65 ขึ้นไป ดี 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
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ภาคผนวก  ข 

 
แหล่งข้อมูลการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1 

ด้านคุณภาพผู้เรยีน 
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ภาคผนวก  ค 

 
แหล่งข้อมูลการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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ภาคผนวก  ง 

 
แหล่งข้อมูลการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ภาคผนวก  จ 

 
แหล่งข้อมูลแนวทางการพัฒนา 
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