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ค้าน้า 
 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนน  าริดวิทยาได้
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดย
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552 – 2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานที่ระทรวงศึกษาธิการก าหนด และมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ. จ านวน 4 มาตรฐาน โรงเรียนน  าริดวิทยาจึงได้ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยใช้รูปแบบตามที่ก าหนดใน
เอกสาร แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ของส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนน  าริดวิทยาฉบับนี  เป็น
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assurance Report  หรือ SAR) โดยสรุปผลจากการด าเนินงาน โครงการ/
กิจกรรมต่างๆตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 4 มาตรฐาน ผลของการประเมินแต่ละ
มาตรฐานได้มาจากการประเมินตนเองของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคีเครือข่าย  ในสถานศึกษา โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพประจ าปี 
และมาตรฐานการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลที่ได้ในครั งนี  จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน พัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื นฐานของสถานศึกษา 

 
 
ข้อมูลพื นฐานของสถานศึกษา 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนน  าริดวิทยา   ตั งอยู่เลขท่ี 101  หมู่ที่  7 ต าบลน  าริด                   
                อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ ์ รหัสไปรษณีย์  53000 
       โทรศัพท์  055 - 4447418 
       โทรสาร 055 - 447418 
       E – mail:  nvsec39@hotmail.com     Website:  www.namrid.ac.th 
 1.2  สังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 
 1.3  เปิดสอนตั งแต่ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  (ประวัติ) 
  โรงเรียนน  าริดวิทยา เริ่มเปิดท าการสอนในปีการศึกษา 2528 โดยเป็นหน่วยเรียนเคลื่อนที่ของ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  มีนักเรียน 2 ห้องเรียน จ านวน 62 คน ต่อมาสภาต าบลน  าริดได้จัดหาสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเป็นที่
สาธารณประโยชน์ จ านวน 45 ไร่  หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ล้อม  ต าบลน  าริด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ยื่น
ค าร้องต่อกรมสามัญศึกษาเพ่ือจัดตั งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา    ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ชื่อว่าโรงเรียน "น  าริดวิทยา"  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2529 นับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันดับที่ 18 ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์   เปิดรับนักเรียนชั น ม.1 อีก 2 ห้องเรียน และนักเรียนที่รับโอนมาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์อีก 2 
ห้องเรียน รวมเป็น 4 ห้องเรียน มีนักเรียน 120 คน ครู-อาจารย์ 8 คน  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2529 จึงได้ย้าย
นักเรียนทั งหมดมาท าการสอน ณ  สถานที่ตั งปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2530 รับนักเรียน ม .1 อีก 2 
ห้องเรียน รวมเป็น  6 ห้องเรียน  มีนักเรียน 179  คน ครู-อาจารย์ 12 คน       
  ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียน ม.1 จ านวน 2 ห้องเรียน ม.2 จ านวน 2 ห้องเรียน ม.3 จ านวน 2 
ห้องเรียน ม.4 จ านวน 2 ห้องเรียน ม.๕ จ านวน 2 ห้องเรียน ม.2 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 16 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 387 คน จ านวนครู 30 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานธุรการ 1 คน 
 ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน ม.1 จ านวน 2 ห้องเรียน ม.2 จ านวน 2 ห้องเรียน ม.3 จ านวน 
2 ห้องเรียน ม.4 จ านวน 2 ห้องเรียน ม.๕ จ านวน 2 ห้องเรียน ม.2 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 16 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 378 คน จ านวนครู 30 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานธุรการ 1 คน 

 



ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
 ชื่อ – สกุล ผู้บรหิารสถานศกึษา   นายวิเชียร  ปั้นม่วง 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับ ปริญญาโท   สังคมสงเคราะห์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (สส.ม.)   
สาขา พัฒนาชุมชน  อายุ  56  ปี  
 
สภาพชุมชน 
  ต าบลน  าริดเป็นอีกต าบลหนึ่ง ที่อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งตั งอยู่ทางทิศเหนือของ
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอประมาณ 7 - 14 กิโลเมตร มีพื นที่ทั งหมดประมาณ 15.30
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,562.50 แยกเป็นที่นา 3,585.50 ไร่ ที่สวน 3,520 ไร่ ที่ไร่ 560 ไร่ ที่อยู่อาศัย 
750 ไร่ และพื นที่อ่ืน ๆ 1,147 ไร่ พื นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบ สลับพื นท่ีเชิงเขา และพื นที่ภูเขา 
  1)  สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะครัวเรือนใหญ่ มีประชากรประมาณ 7,320 คน และจ านวน
หลังคาเรือน 2,075 หลังคาเรือน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนวัดน  าริดและบ้านด่านนาขาม 
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม รองลงมา คือ ท าสวน ค้าขาย และอาชีพอิสระ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
   1.1  วัฒนธรรมด้านประเพณีสังคม ได้แก่ บทเพลงนวดข้าว งานทอดผ้าป่า งานบวชนาค งาน
สงกรานต์ งานรดน  าด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ 
   1.2  วัฒนธรรมด้านโบราณสถาน ได้แก่ พระบรมธาตุศรีสองเมือง และวัดภายในต าลน  าริด 4 วัด คือ 
วัดน  าริดใต้ วัดน  าริดเหนือ วัดชายเขาเหนือ และวัดจอมคีรี 
   1.3  วัฒนธรรมด้ายโบราณวัตถุ ได้แก่ เครื่องท ามาหากินโบราณ ที่ศูนย์วัฒนธรรมพื นบ้านหมู่ 5 บ้าน
ชายเขา ต าบลน  าริด 
  2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  อาชีพหลักของ
ผู้ปกครองคือ เกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ปลูกถั่วลิสง ปลูกหอม และรับจ้างทั่วไป ส่วนอาชีพรอง ได้แก่ ท าสวน  
เลี ยงสัตว์ ค้าขาย สานเสื่อร าแพน ถักไม้กวาด ทอผ้า และตีมีด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  20,000 – 30,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน การคมนาคม
ของต าบลน  าริด มีเส้นทางคมนาคม ที่ส าคัญคือ ทางรถยนต์ มีถนนสายหลัก คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 
ถนน รพช. และถนนราดยาง เป็นถนนสายหลักใช้ในการคมนาคมติดต่อ สามารถเชื่อมกับอ าเภอลับแล และ
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ และใช้ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ทางหลวงหมายเลข 11 และถนน รพช. ที่เชื่อมระหว่างต าบล
บ้านด่านนาขาม ต าบลงิ วงาม ต าบลนานกกก และต าบลท่าเสา 
 
 
 
 



  3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   โอกาสของโรงเรียน คือได้รับการช่วยเหลือ ความร่วมมือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และอาชีพ  มีวิทยากรภายนอก และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติที่ดี  การคมนาคมสะดวก ในการติดต่อประสานงาน   
มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค 

   ข้อจ ากัด คือ งบประมาณจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอ ล่าช้า และไม่สอดคล้องต่อความต้องการ
ของโรงเรียน  พื นฐานความรู้ของนักเรียนค่อนข้างต่ า  สภาพครอบครัวของนักเรียนค่อนข้างมีปัญหา หลาย
ด้าน เช่นความยากจน ครอบครัวแตกแยก สภาพชุมชนมีปัญหาด้านการพนัน และยาเสพติด เช่น บุหรี่ สุรา  
เป็นต้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ชุมชนและองค์กรภายนอกขาดความต่อเนื่องเป็นบางครั ง มีความเสี่ยง
จากอุบัติเหตุในการเดินทางมาโรงเรียน  
 
แผนที่ตั งสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่ตั งของโรงเรียนน  าริดวิทยา 
 
 
 

 

 



ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรยีน ปีการศึกษา 2560 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) 

ระดับชั นเรียน จ้านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 43 39 82 41 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 47 27 74 37 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 35 32 67 34 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 13 25 38 19 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 35 37 72 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 25 20 45 23 

รวมทั งหมด 12 198 180 378  
 
 

เปรียบเทียบจ้านวนนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 
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ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
ข้อมูลบุคลากรของศึกษา  ปีการศึกษา 2560 
1. จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
จ้านวน (คน) 1 27   3 

2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

ต้าแหน่ง 
 

เพศ รวม วุฒิการศึกษา รวม 

ชาย หญิง ต่้ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1  1   1  1 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา         
ครู คศ.3 4 17 21  12 7  19 
ครู คศ.2 1 5 8  6 2  8 
ครู คศ.1         
ครูผู้ช่วย         
พนักงานราชการ         
เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการ
คืนครูสู่ห้องเรียน) 

        

พนักงานบริการ 3  3 2 1   3 
อัตราจ้างอ่ืนๆ (ระบุ)         

รวม 9 22 31 2 19 10  31 
 

 

7%

61%

32% ต่ ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท



3. สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ้านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. คณิตศาสตร์ 4 22 
3. วิทยาศาสตร์ 3 30 
4. ภาษาไทย 2 25 
5. ภาษาต่างประเทศ 4 29 
6. ศิลปะ 2 19 
7. สุขศึกษา พละศึกษา 2 24 
8. สังคมศึกษา 2 38 
9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 16 
10. อ่ืน ๆ (แนะแนว) 1 25 

รวม 30 228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลด้านทรัพยากรของสถานศึกษา  (ข้อมูล ณ วันที่ 30  เมษายน 2561) 
   1)  ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 

ล้าดับที่ สถานที ่ จ้านวน 
1 สถานศึกษามีพื นที่ 48  ไร่   41  ตารางวา 
2 อาคารเรียน 4  หลัง 
3 อาคารประกอบ 4  หลัง 
4 ห้องเรียน 12  ห้อง 
5 ห้องประกอบการเรียน 15  ห้อง 
6 ห้องประชุม 1  ห้อง 
7 โรงอาหาร 1  หลัง 
8 บ้านพักครู 1 หลัง 
9 หอพักนักเรียน - หลัง 
10 ห้องน  า 24 ห้อง 
11 ห้องพยาบาล 1 ห้อง 
12 ห้องสมุด 1 ห้อง 
13 สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม 
14 สนามแบดมินตัน 1 สนาม 
15 สระว่ายน  า - สนาม 
16 สนามฟุตบอล 1 สนาม 
17 สนามฟุตซอล 1 สนาม 
18 สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
19 สนามตะกร้อ 1 สนาม 
20 สนามเปตอง 1 สนาม 
21 สนามเด็กเล่น - จุด 
22 ลานเอนกประสงค์ 1 แห่ง 
23 อ่ืน ๆ  (ระบุ)                    

 
 
 
 
 
 



2)  ข้อมูลคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561)    
 จ านวนคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทั งหมด ในปีการศึกษา 2560 
 

ฝ่าย 
จ้านวนคอมพิวเตอร์ 

(เครื่อง) 
จ้านวนเครื่องพิมพ์ 

(เครื่อง) 
ปฐมวัย   
ประถมศึกษา   
มัธยมศึกษาตอนต้น 13  
มัธยมศึกษาตอนปลาย 10  
สนับสนุนการสอน 7 5 

รวม 30 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนน  าริดวิทยา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งบประมาณและงานบุคคล 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการบริหาร 

รองผู้อ้านวยการโรงเรียน 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่น 
- งานการจัดการเรียนการสอน 
- งานทะเบียน 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาในสถานศึกษา 
- งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่ง 
เรียนรู ้
- งานแนะแนว 
- งานการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในและ 
มาตรฐานการศึกษา 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
- งานโครงการสถานศึกษา 
พอเพียง 
- งานเครือข่ายอาเซียนศึกษา 
- งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

- งานอาคาร สถานท่ี 
สาธารณูปโภค และ นักการ 
ภารโรง 
- งานโรงเรียนกับชุมชน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานสหกรณโ์รงเรยีน 
- งานธุรการโรงเรียน/งานปฏิคม/
งานเวรยาม 
- งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- งานโสตทัศนูปกรณ์และ
เทคโนโลยีการศึกษา 
- งานพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 
- งานยานพาหนะและคมนาคม 
- งานสวัสดิการโรงเรียน 
- งานสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการของ
โรงเรียน 
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- งานการเงินและบัญช ี
- งานสวัสดิการคา่
รักษาพยาบาล การศึกษาบุตร 
ค่าเช่าบ้าน 
- งานพัสดุ 
- งานบุคลากร 
- งานนโยบายแผนงานและ
สารสนเทศ 
- งานครุภัณฑ ์
- งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
และความปลอดภัยของนักเรียน 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด/โรงพักจ าลอง 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ 
งานส่งเสรมิการมีรายไดร้ะหว่าง
เรียน 
- งานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม/ 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
- งานคณะกรรมการสภานักเรียนและ
ส่งเสริมประชาธิปไตย 
- งาน To be number/Friend 
corner 
- งานหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา 
- งานครูเวรประจ าวัน/งานรักษา
ความปลอดภัย 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    

ผู้อ้านวยการโรงเรียน 

ชมรมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนน ้าริดวิทยา 



สัญลักษณ์ของโรงเรียนน ้าริดวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

วิสัยทัศน์ ( Vision) 
โรงเรียนน  าริดวิทยา เป็นโรงเรียนดี นักเรียนมีคุณธรรมเด่น มุ่งเน้นกิจกรรมสนองพระราชด าริ 

 
พันธกิจ  (Mission) 

 
1.  พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา 

2.  พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

4.  ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดสารเสพติดและอบายมุขด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5.  ส่งเสริมกิจกรรมสนองพระราชด าริ และการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่งโอกาส และทางเลือก เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน 

7.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

  



เป้าประสงค์  (Goal) 
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา 

2.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

3.  นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

4.  นักเรียนปลอดสารเสพติดและอบายมุขด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5.  นักเรียนสามารถน ากิจกรรมสนองพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6.  เป็นสถานศึกษาแห่งโอกาส และทางเลือก เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน 

7.  สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

  
นโยบาย (Policy) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ เพ่ิมขึ นอย่างน้อยร้อยละ 3 
  2. นักเรียนมีสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  3. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่ STEM 
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  5. สร้างโอกาสและทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
  6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมสนองพระราชด าริ 
  7. นักเรียน ครู และสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 
 8. สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ 
 

กลยุทธ์ (Strategic) 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3  เพ่ิมโอกาสและทางเลือกด้านการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการดูแล 
                ช่วยเหลือและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ ให้สามารถใช้การวิจัย เทคโนโลยีเพ่ือเป็น 
                เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 



 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6    ปีการศึกษา 2560 

ชั น ม.1/1-2   ปีการศึกษา  2560 
ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน 

กลุ่มสาระพื นฐาน กลุ่มสาระพื นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1 60 1.5 ขันทอง ท21102 ภาษาไทย 2 60 1.5 ขันทอง 
ค21101 คณิตศาสตร ์1 60 1.5 ทัดดาว ค21102 คณิตศาสตร ์2 60 1.5 ทัดดาว 

ว21101 วิทยาศาสตร ์1 60 1.5 อรรถกร ว21102 วิทยาศาสตร ์2 60 1.5 ปราน ี
ส21101 สังคมศึกษา 1 60 1.5 ชนากานต์ ส21102 สังคมศึกษา 2 60 1.5 ชนากานต์ 
ส21103 ประวัติศาสตร ์1 20 0.5 พัลลภ ส21104 ประวัติศาสตร ์2 20 0.5 พัลลภ 

ศ21101 ศิลปะ 1 40 1.0 วีรเดช ศ21102 ศิลปะ 2 40 1.0 วีรเดช 
พ21101 สุขศึกษา 1 20 0.5 จิตติมา พ21102 สุขศึกษา 2 20 0.5 จิตติมา 

พ21103 พลานามัย 1 20 0.5 ชัชวาลย์ พ21104 พลานามัย 2 20 0.5 ชัชวาล 
ง21101 การงาน 1(งานบ้าน) 40 1.0 ณัฐวรรณ ง21102 การงาน 2 40 1.0 อุทัยวรรณ 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 สุจินต ์ อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 60 1.5 ส าเภา 
  รวม 440 11.0     รวม 440 11.0   

กลุ่มสาระเพ่ิมเติม กลุ่มสาระเพ่ิมเติม  
ส20201 หน้าท่ีพลเมือง 0 0.5 ชนากานต์ ส20202 หน้าท่ีพลเมือง 2 0 0.5 ชนากานต์ 
จ21201 ภาษาจีน 40 1.0 กชกร จ21202 ภาษาจีน 40 1.0 กชกร 

พ21201 พลศึกษา 40 1.0 วีรเดช อ21202 
เสรมิทักษะ
อังกฤษ 2 

40 1.0 
ส าเภา/รัช
ชานนท์ 

ง21211 คอมพิวเตอร ์1 40 1.0 น  าฝน พ21202 พลศึกษา 20 0.5 วิชิตย์ 

  
รวม 120 3.5 

  
รวม 100 3.0 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก21901 แนะแนว 1 20 0.0 อินทุกร ก21902 แนะแนว 2 20 0.0 อินทุกร 

ก21903-4 ลูกเสือ ยุวกาชาด 20 0.0 
 

ก21905-6 ลูกเสือ ยุวกาชาด 10 0.0 
 

ก… ชุมนุม… 20 0.0 
 

ก… ชุมนุม… 20 0.0 
 

ก… 
ชุมนุมพัฒนาสังคม

และ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

ก… 
ชุมนุมพัฒนาสังคม

และ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 630 14.5 
 

รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 600 14.0 
 
 



 
 

 
 

ชั น ม.2/1-2    ปีการศึกษา  2560 

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน 

กลุ่มสาระพื นฐาน กลุ่มสาระพื นฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 3 60 1.5 เกรียงศักดิ ์ ท22102 ภาษาไทย 4 60 1.5 เกรียงศักดิ ์

ค22101 คณิตศาสตร ์3 60 1.5 อ าพรรณ ค22102 คณิตศาสตร ์4 60 1.5 อ าพรรณ 
ว22101 วิทยาศาสตร ์3 60 1.5 ทรงพร ว22102 วิทยาศาสตร ์4 60 1.5 ทรงพร 

ส22101 สังคมศึกษา 3 60 1.5 ชนากานต์ ส22102 สังคมศึกษา 4 60 1.5 ชนากานต์ 
ส22103 ประวัติศาสตร ์3 20 0.5 ชนิดาภา ส22104 ประวัติศาสตร ์4 20 0.5 ชนิดาภา 
ศ22101 ศิลปะ 3 40 1.0 วีรเดช ศ22102 ศิลปะ 4 40 1.0 วีรเดช 

พ22101 สุขศึกษา 3 20 0.5 จิตติมา พ22102 สุขศึกษา 4 20 0.5 จิตติมา 
พ22103 พลานามัย 3 20 0.5 ชัชวาลย์ พ22104 พลานามัย 4 20 0.5 ชัชวาล 

ง22101 
การงาน 3 

(คอมพิวเตอร์) 
40 1.0 อลิษา ง22102 การงาน 4 40 1.0 พัลลภ 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60 1.5 สุจินดา อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 1.5 สุจินดา 
  รวม 440 11.0     รวม 440 11.0   

กลุ่มสาระเพ่ิมเติม กลุ่มสาระเพ่ิมเติม 

ส20203 หน้าท่ีพลเมือง 0 0.5 
สุจินดา/
กชกร 

ส20203 หน้าท่ีพลเมือง 4 0 0.5 
สุจินดา/
กชกร 

จ22201 ภาษาจีน 40 1.0 กชกร จ22202 ภาษาจีน 20 0.5 กชกร 

ง20227/ง
20232 

ร้อยมาลัย/งาน
ประดิษฐ ์

40 1.0 
สายทอง/สจุิ
ตรา 

ง20223/ง
20237 

งานใบตอง/
สิ่งประดิษฐ ์

40 1.0 
สายทอง/
สุจิตรา 

ง20243 
ปลูกไมด้อกไม้
ประดับ 

40 1.0 อุทัยวรรณ อ22202 
เสรมิทักษะอังกฤษ 
4 

40 1.0 สุจินดา 

  รวม 120 3.5     รวม 100 3.0   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก22901 แนะแนว 3 20 0.0 อินทุกร ก22902 แนะแนว 4 20 0.0 อินทุกร 
ก22903-4 ลูกเสือ ยุวกาชาด 20 0.0 

 
ก22905-6 ลูกเสือ ยุวกาชาด 10 0.0 

 
ก… ชุมนุม… 20 0.0 

 
ก… ชุมนุม… 20 0.0 

 

ก… 
ชุมนุมพัฒนาสังคม
และ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

ก… 
ชุมนุมพัฒนาสังคม
และ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 630 14.5   รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 600 14.0   



 
 

 
 

ชั น ม.3/1-2    ปีการศึกษา  2560 

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน 

กลุ่มสาระพื นฐาน กลุ่มสาระพื นฐาน 
ท23101 ภาษาไทย 5 60 1.5 โสภติ ท23102 ภาษาไทย 6 60 1.5 โสภติ 

ค23101 คณิตศาสตร ์5 60 1.5 ปภศร ค23102 คณิตศาสตร ์6 60 1.5 ปภศร 
ว23101 วิทยาศาสตร ์5 60 1.5 กัลญา ว23102 วิทยาศาสตร ์6 60 1.5 กัลญา 

ส23101 สังคมศึกษา 5 60 1.5 ชนิดาภา ส23102 สังคมศึกษา 6 60 1.5 ชนิดาภา 
ส23103 ประวัติศาสตร5์ 20 0.5 ชนากานต์ ส23104 ประวัติศาสตร ์6 20 0.5 ชนากานต์ 
ศ23101 ศิลปะ 5 40 1.0 วีรเดช ศ23102 ศิลปะ 6 40 1.0 วีรเดช 

พ23101 สุขศึกษา 5 20 0.5 จิตติมา พ23102 สุขศึกษา 6 20 0.5 จิตติมา 
พ23103 พลานามัย 5 20 0.5 ชัชวาลย์ พ23104 พลานามัย 6 20 0.5 ชัชวาล 

ง23101 การงานธุรกิจ 40 1.0 วิชิตย์ ง23102 การงาน 6 40 1.0 สุจิตรา 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60 1.5 ชลอ อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 1.5 ชลอ 

  รวม 440 11.0     รวม 440 11.0   

กลุ่มสาระเพ่ิมเติม กลุ่มสาระเพ่ิมเติม 

ส20205 หน้าท่ีพลเมือง 6 0 0.5 น  าฝน/อลิษา ส20206 หน้าท่ีพลเมือง 6 0 0.5 
น  าฝน/
อลิษา 

พ23201 พลศึกษา 20 0.5 ชัชวาลย์ ส20202 อาเซียนศึกษา 20 0.5 น  าฝน 
ส20201 อาเซียนศึกษา 20 0.5 น  าฝน จ23202 ภาษาจีน 20 0.5 กชกร 

ง20204 คอมพิงเตอร ์ 40 1.0 อลิษา อ23202 
เสรมิทักษะอังกฤษ 
6 

40 1.0 
ชลอ/รัช
ชานนท์ 

ง20229/ง
20263 

งานตัดเย็บ/งานไม ้ 40 1.0 
สายทอง/
พัลลภ 

ง212… 
โครงงานตัดเย็บ/
เขียนแบบ 

40 1.0 
สายทอง/
พัลลภ 

  รวม 120 3.5     รวม 120 3.5   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก23901 แนะแนว 5 20 0.0 อินทุกร ก23902 แนะแนว 6 20 0.0 อินทุกร 
ก23903-4 ลูกเสือ ยุวกาชาด 20 0.0 

 
ก23905-6 ลูกเสือ ยุวกาชาด 10 0.0 

 
ก… ชุมนุม… 20 0.0 

 
ก… ชุมนุม… 20 0.0 

 

ก… 
ชุมนุมพัฒนาสังคม
และ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

ก… 
ชุมนุมพัฒนาสังคม
และ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 630 14.5   รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 620 14.5   

 



 
 

 
 

ชั น ม.4/1    ปีการศึกษา  2560    ประเภท  วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน 

กลุ่มสาระพื นฐาน กลุ่มสาระพื นฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 เกรียงศักดิ ์ ท31102 ภาษาไทย 40 1.0 เกรียงศักดิ ์
ค31101 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 อ าพรรณ ค31102 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 อ าพรรณ 

ส31101 
สังคมศึกษา
(หน้าท่ีพลเมือง) 

40 1.0 ชนากานต์ ส31102 สังคมศึกษา 40 1.0 ณัฐวรรณ 

ส31102 ประวัติศาสตร ์1 20 0.5 วิชิตย์ ส31104 ประวัติศาสตร ์2 20 0.5 ชนากานต์ 

พ31101 สุขศึกษา 20 0.5 จิตติมา พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 จิตติมา 
ศ31101 ศิลปะ 20 0.5 อังสุดา ศ31102 ศิลปะ 20 0.5 อังสุดา 

ง31101 การงาน(คอมฯ) 20 0.5 อลิษา ง31102 การงาน 20 0.5 อุทัยวรรณ 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 สุจินต ์ อ31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 สุจินต ์

ว31101 ฟิสิกส์พื นฐาน 60 1.5 ปราน ี   รวมพื นฐาน 240 6.0   

ว31121 เคมีพื นฐาน 60 1.5 อรรถกร กลุ่มสาระเพ่ิมเติม 

ว31141 ชีววิทยาพื นฐาน 60 1.5 กัลญา ค31202 
เสรมิทักษะ
คณิตศาสตร ์

60 1.5 กฤตติกา 

 
รวมพื นฐาน 420 10.5 

 
อ31202 เสรมิทักษะอังกฤษ 60 1.5 ชลอ 

กลุ่มสาระเพ่ิมเติม ส30202 หน้าท่ีพลเมือง 2 0 0.5 ชนิดาภา 
ส30201 หน้าท่ีพลเมือง 1 0 0.5 กฤตติกา ว30201 ฟิสิกส ์ 80 2.0 ปราน ี

ค31201 
เสรมิทักษะ
คณิตศาสตร ์

60 1.5 กฤตติกา ว30221 เคม ี 60 1.5 กัลญา 

อ31201 
เสรมิทักษะ
อังกฤษ 

40 1.0 ชลอ ว30241 ชีววิทยา 60 1.5 กัลญา 

จ31201 ภาษาจีน 40 1.0 กชกร 
     

 
รวมเพิ่มเติม 140 4.0 

  
รวมเพิ่มเติม 320 8.5 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก31901 แนะแนว 20 0.0 อินทุกร ก31902 แนะแนว 20 0.0 อินทุกร 

ก…....... ชุมนุม… 40 0.0 
 

ก…....... ชุมนุม… 30 0.0 
 

ก31903 

ชุมนุมพัฒนา
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 

10 0.0 
 

ก31903 
ชุมนุมพัฒนาสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

 รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 630 14.5   รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 620 14.5   



 
 

 
 

ชั น ม.4/2    ปีการศึกษา  2560    ประเภท  ทั่วไป 

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน 

กลุ่มสาระพื นฐาน กลุ่มสาระพื นฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 เกรียงศักดิ ์ ท31102 ภาษาไทย 40 1.0 เกรียงศักดิ ์

ค31101 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 อ าพรรณ ค31102 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 อ าพรรณ 
ส31101 สังคมศึกษา 40 1.0 ชนากานต์ ส31102 สังคมศึกษา 40 1.0 ณัฐวรรณ 

ส31103 ประวัติศาสตร ์1 20 0.5 วิชิตย์ ส31104 ประวัติศาสตร ์2 20 0.5 ชนากานต์ 
พ31101 สุขศึกษา 20 0.5 จิตติมา พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 จิตติมา 
ศ31101 ศิลปะ 20 0.5 อังสุดา ศ31102 ศิลปะ 20 0.5 อังสุดา 

ง31101 การงาน(คอมฯ) 20 0.5 อลิษา ง31102 การงาน 20 0.5 อุทัยวรรณ 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 สุจินต ์ อ31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 สุจินต ์

ว30142 
ดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต 

40 1.0 กัลญา ว31122 สารและสมบัติของสาร 40 1.0 กัลญา 

  รวมพื นฐาน 280 7.0     รวมพื นฐาน 280 7.0   
กลุ่มสาระเพ่ิมเติม กลุ่มสาระเพ่ิมเติม 

ส30203 หน้าท่ีพลเมือง 2 0 0.5 โสภติ ส30204 หน้าท่ีพลเมือง 2 0 0.5 อรรถกร 
พ30201 พลศึกษา 40 1.0 วิชิตย์ อ31202 เสรมิทักษะอังกฤษ 60 1.5 ชลอ 

อ31201 
เสรมิทักษะ
อังกฤษ 

40 1.0 ชลอ พ30202 พลศึกษา 40 1.0 วิชิตย์ 

จ31201 ภาษาจีน 40 1.0 กชกร จ31202 ภาษาจีน 40 1.0 กชกร 

ศ30201 ดนตร ี 40 1.0 วีรเดช ศ30202 ดนตร ี 40 1.0 วีรเดช 

ง302232 
ประดิษฐ์ของ
ช าร่วย 

40 1.0 สุจิตรา ง30205 คอมพิวเตอร์ฯ 40 1.0 น  าฝน 

ง30247 โครงงานเกษตร 40 1.0 ณัฐวรรณ ง30241 การเพาะเห็ด 40 1.0 ณัฐวรรณ 
ง30248 สวนพฤกษศาสตร ์ 40 1.0 อุทัยวรรณ   

   
  รวมเพิ่มเติม 280 7.5     รวมเพิ่มเติม 260 7.0   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก31901 แนะแนว 20 0.0 อินทุกร ก31902 แนะแนว 20 0.0 อินทุกร 

ก…....... ชุมนุม… 40 0.0 
 

ก…....... ชุมนุม… 30 0.0 
 

ก31903 
ชุมนุมพัฒนา
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

ก31903 
ชุมนุมพัฒนาสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

 รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 630 14.5   รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 600 14.0   



 
 

 
 

ชั น ม.5/1    ปีการศึกษา  2560     ประเภท  วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน 

กลุ่มสาระพื นฐาน กลุ่มสาระพื นฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 โสภติ ท32102 ภาษาไทย 40 1.0 โสภติ 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 ทัดดาว ค32102 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 ทัดดาว 

ส32101 
สังคมศึกษา
(เศรษฐศาสตร์) 

40 1.0 น  าฝน ส32102 สังคมศึกษา 40 1.0 ชนิดาภา 

ส32101 ประวัติศาสตร ์1 20 0.5 ชนิดาภา ส32104 ประวัติศาสตร ์4 20 0.5 ชนิดาภา 

พ32101 สุขศึกษา 20 0.5 จิตติมา พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 จิตติมา 
ศ32101 ศิลปะ 20 0.5 อังสุดา ศ32102 ศิลปะ 20 0.5 อังสุดา 

ง32101 การงาน(งานบ้าน) 20 0.5 สายทอง ง32102 การงานธุรกิจ 20 0.5 น  าฝน 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 ส าเภา อ32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 ส าเภา 

  รวมพื นฐาน 240 6.0     รวมพื นฐาน 240 6.0   

กลุ่มสาระเพ่ิมเติม กลุ่มสาระเพ่ิมเติม 
ส30203 หน้าท่ีพลเมือง 4 0 0.5 วิชิตย์ ค32202 เสรมิทักษะคณติศาสตร ์ 60 1.5 กฤตติกา 

ค32201 
เสรมิทักษะ
คณิตศาสตร ์

60 1.5 กฤตติกา อ32202 เสรมิทักษะอังกฤษ 60 1.5 ส าเภา 

จ32201 ภาษาจีน 20 0.5 กชกร ส30204 หน้าท่ีพลเมือง 4 0 0.5 วิชิตย์ 

อ32201 
เสรมิทักษะ
อังกฤษ 

40 1.0 ส าเภา ว30204 ฟิสิกส์ 4 80 2.0 ปราน ี

ว30202 ฟิสิกส ์ 80 2.0 ปราน ี ว30224 เคมี 4 60 1.5 ทรงพร 
ว30222 เคม ี 60 1.5 อรรถกร ว30244 ชีววิทยา 4 60 1.5 ทรงพร 

ว30242 ชีววิทยา 60 1.5 ทรงพร ง30203 การตัดต่อภาพยนตร์ก 40 1.0 อลิษา 

 
รวมเพิ่มเติม 320 8.5 

  
รวมเพิ่มเติม 360 9.5 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก32901 แนะแนว 20 0.0 อินทุกร ก32902 แนะแนว 20 0.0 อินทุกร 
ก…....... ชุมนุม… 40 0.0 

 
ก…....... ชุมนุม… 30 0.0 

 

ก31903 
ชุมนุมพัฒนา
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

ก31903 
ชุมนุมพัฒนาสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

 รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 630 14.5   รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 660 15.5   

 
 



 
 

 
 

ชั น ม.5/2    ปีการศึกษา  2560   ประเภท  ทั่วไป 

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน 

กลุ่มสาระพื นฐาน กลุ่มสาระพื นฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 โสภติ ท32102 ภาษาไทย 40 1.0 โสภติ 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 ทัดดาว ค32102 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 ทัดดาว 

ส32101 สังคมศึกษา 40 1.0 น  าฝน ส32102 สังคมศึกษา 40 1.0 ชนิดาภา 
ส32101 ประวัติศาสตร ์1 20 0.5 ชนิดาภา ส32104 ประวัติศาสตร ์4 20 0.5 ชนิดาภา 
พ32101 สุขศึกษา 20 0.5 จิตติมา พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 จิตติมา 

ศ32101 ศิลปะ 20 0.5 อังสุดา ศ32102 ศิลปะ 20 0.5 อังสุดา 
ง32101 การงาน(งานบ้าน) 20 0.5 สายทอง ง32102 การงานธุรกิจ 20 0.5 น  าฝน 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 ส าเภา อ32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 ส าเภา 

ว30162 
ดวงดาวและโลก
ของเรา 

40 1.0 ปราน ี ว32102 
การเคลื่อนที่และแรงใน
ธรรมชาต ิ

40 1.0 ปราน ี

 
รวมพื นฐาน 280 7.0 

  
รวมพื นฐาน 280 7.0 

 
กลุ่มสาระเพ่ิมเติม กลุ่มสาระเพ่ิมเติม 

ส30203 หน้าท่ีพลเมือง 0 0.5 
กัลญา/
อรรถกร 

ส30204 หน้าท่ีพลเมือง 2 0 0.5 
ส าเภา/
ทรงพร 

     
อ32202 เสรมิทักษะอังกฤษ 60 1.5 ส าเภา 

     
ง3220... การตัดต่อภาพยนต ์ 40 1.0 อลิษา 

  รวมเพิ่มเติม 0 0.5     รวมเพิ่มเติม 100 3.0   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก32901 แนะแนว 20 0.0 อินทุกร ก32902 แนะแนว 20 0.0 อินทุกร 

ก…....... ชุมนุม… 40 0.0 
 

ก…....... ชุมนุม… 30 0.0 
 

ก31903 
ชุมนุมพัฒนา
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

ก31903 
ชุมนุมพัฒนาสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 350 7.5   รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 440 10.0   

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ชั น ม.6/1    ปีการศึกษา  2560   ประเภท  วิทยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน 

กลุ่มสาระพื นฐาน กลุ่มสาระพื นฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 โสภติ ท33102 ภาษาไทย 40 1.0 โสภติ 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 กฤตติกา ค33102 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 กฤตติกา 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 40 1.0 ชนิดาภา ส33102 สังคมศึกษา 40 1.0 ชนิดาภา 
พ33101 สุขศึกษา 20 0.5 จิตติมา พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 จิตติมา 
ศ33101 ศิลปะ 20 0.5 อังสุดา ศ33102 ศิลปะ 20 0.5 อังสุดา 

ง33101 การงานช่าง 20 0.5 พัลลภ ง33102 การงานอาชีพ 20 0.5 สายทอง 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 ส าเภา อ33102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 สุจินดา 

ว30161 
โลกดาราฯและ
อวกาศ 

60 1.5 กัลญา 
     

  รวมพื นฐาน 280 7.0     รวมพื นฐาน 220 5.5   

กลุ่มสาระเพ่ิมเติม กลุ่มสาระเพ่ิมเติม 

ส30205 หน้าท่ีพลเมือง 4 0 0.5 
สายทอง/
พัลลภ 

ง30206 การใช้โปรแกรมขั นสูง 40 1.0 อลิษา 

ส30201 อาเซียนศึกษา 20 0.5 อินทุกร ส30206 หน้าท่ีพลเมือง 4 0 0.5 พัลลภ 

ค33201 
เสรมิทักษะ
คณิตศาสตร ์

60 1.5 ปภศร ค33202 เสรมิทักษะคณติศาสตร ์ 60 1.5 ปภศร 

อ33201 
เสรมิทักษะ
อังกฤษ 

40 1.0 สุจินดา อ33202 เสรมิทักษะอังกฤษ 60 1.5 สุจินดา 

ว30204 ฟิสิกส ์ 80 2.0 ปราน ี ส30202 อาเซียน 20 0.5 อินทุกร 

ว30224 เคม ี 60 1.5 อรรถกร ว30205 ฟิสิกส ์ 80 2.0 ปราน ี
ว30244 ชีววิทยา 60 1.5 ทรงพร ว30225 เคมี 5 60 1.5 กัลญา 

     
ว30245 ชีววิทยา 5 60 1.5 ทรงพร 

 
รวมเพิ่มเติม 320 8.5 

  
รวมเพิ่มเติม 280 10.0 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก33901 แนะแนว 20 0.0 วิชิตย์ ก33902 แนะแนว 20 0.0 วิชิตย์ 
ก…....... ชุมนุม… 20 0.0 

 
ก…....... ชุมนุม… 20 0.0 

 

ก33905 
ชุมนุมพัฒนา
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

ก33906 
ชุมนุมพัฒนาสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 650 15.5 
 

รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 370 11.0 
 



 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2560 

ชั น ม.6/2    ปีการศึกษา  2560    ประเภท  ทั่วไป 
ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน รายวิชา 

จ า
นว

น
ชั่ว

โม
ง 

น  า
หน

ัก 

ผู้สอน 

กลุ่มสาระพื นฐาน กลุ่มสาระพื นฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 โสภติ ท33102 ภาษาไทย 40 1.0 โสภติ 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 กฤตติกา ค33102 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 กฤตติกา 
ส33101 ศาสนาเปรีบเทียบ 40 1.0 ชนิดาภา ส33102 สังคมศึกษา 40 1.0 ชนิดาภา 

พ33101 สุขศึกษา 20 0.5 จิตติมา พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 จิตติมา 
ศ33101 ศิลปะ 20 0.5 อังสุดา ศ33102 ศิลปะ 20 0.5 อังสุดา 

ง33101 การงานช่าง 20 0.5 พัลลภ ง33102 การงาน 20 0.5 สายทอง 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 ส าเภา อ33102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 ส าเภา 

ว30143 
พันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

40 1.0 ทรงพร ว30103 พลังงาน 40 1.0 ทรงพร 

  รวมพื นฐาน 260 6.5     รวมพื นฐาน 260 6.5   
กลุ่มสาระเพ่ิมเติม กลุ่มสาระเพ่ิมเติม 

ส30205 หน้าท่ีพลเมือง 4 0 0.5 ทรงพร ส30202 อาเซียน 20 0.5 อินทุกร 

ส30201 อาเซียนศึกษา 20 0.5 อินทุกร ส30206 หน้าท่ีพลเมือง 0 0.5 ส าเภา 
พ20205 พลศึกษา 40 1.0 วิชิตย์ อ33202 เสรมิทักษะอังกฤษ 60 1.5 ส าเภา 

อ33201 
เสรมิทักษะ
อังกฤษ 

40 1.0 สุจินดา จ33202 ภาษาจีน 40 1.0 กชกร 

จ33201 ภาษาจีน 40 1.0 กชกร ง33206 การใช้โปรแกรมขั นสูง 40 1.0 อลิษา 

ศ30205 ดนตร ี 40 1.0 วีรเดช ง30223 อาหารพื นเมือง 40 1.0 ขันทอง 
ง30222 อาหารพื นเมือง 40 1.0 ขันทอง ง30283 งานบัญชี 40 1.0 น  าฝน 

ง30232 
ประดิษฐ์ของ
ช าร่วย 

40 1.0 สุจิตรา ง30245 ปลูกพืชสมุนไพร 2 40 1.0 ณัฐวรรณ 

ง30243 พืชสมุนไพร 40 1.0 ณัฐวรรณ 
     

 
รวมเพิ่มเติม 300 8.0 

  
รวมเพิ่มเติม 280 7.5 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก33901 แนะแนว 20 0.0 วิชิตย์ ก33902 แนะแนว 20 0.0 วิชิตย์ 
ก…....... ชุมนุม… 20 0.0 

 
ก…....... ชุมนุม… 30 0.0 

 

ก33903 
ชุมนุมพัฒนา
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

ก33904 
ชุมนุมพัฒนาสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 0.0 
 

รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 610 14.5   รวม เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.) 600 14.0   



 
 

 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ้านวนที่
เข้าสอบ 

ชั นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 

จ้านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ นไป 0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4 

ภาษาไทย 352 11 56 56 77 61 51 30 10 91 25.85 
สังคมศึกษา 352 13 15 25 44 41 34 53 128 215 61.11 
วิทยาศาสตร์ 352 9 3 14 72 64 72 50 66 188 53.69 
คณิตศาสตร์ 352 13 37 50 84 57 36 29 46 111 31.47 
ภาษาอังกฤษ 352 15 50 35 80 45 42 33 52 127 36.17 
ศิลปะ 352 10 13 17 52 50 86 72 52 210 59.90 
สุขศึกษา 352 7 3 13 14 14 58 62 182 302 85.80 
การงานฯ 352 19 21 27 56 55 83 42 50 175 49.63 

ร้อยละเฉลี่ย 1,419 50.45        1419 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ้านวนที่
เข้าสอบ 

ชั นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 

จ้านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ นไป 0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4 

ภาษาไทย 347 7 18 11 46 61 66 65 73 204 58.79 
สังคมศึกษา 347 6 9 9 50 41 61 49 121 231 66.57 
วิทยาศาสตร์ 347 6 44 27 82 51 70 37 29 136 39.04 
คณิตศาสตร์ 347 17 77 41 61 65 41 21 24 86 24.87 
ภาษาอังกฤษ 347 8 68 22 73 53 37 31 55 123 35.37 
ศิลปะ 347 7 25 18 42 46 59 53 97 209 60.21 
สุขศึกษา 347 3 10 12 19 29 29 83 164 276 79.39 
การงานฯ 347 14 23 23 62 56 64 44 59 167 48.39 

ร้อยละเฉลี่ย 1,432 51.57        204 

 



 
 

 
 

 

ร้อยละของนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ นไป 
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 
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- ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยของจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยของเขตพื นท่ี

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ้านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 
ปี 2559 ปี 2560 ผลต่าง ล้าดับการพัฒนา 

ภาษาไทย 60 100 41.73 42.40 0.67  

คณิตศาสตร ์ 60 100 23.74 19.72 -4.02  

วิทยาศาสตร ์ 60 100 32.42 29.96 -2.46  

ภาษาอังกฤษ 60 100 26.58 25.00 -1.58  

เฉลี่ยทั งหมด 60 100 31.11 29.27 -1.84  



 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2560  ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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- ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

0 10 20 30 40 50 60

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ภาษาต่างประเทศ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยของเขตพื นท่ี

คะแนนเฉลี่ยของจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ้านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 
ปี 2559 ปี 2560 ผลต่าง ล้าดับการพัฒนา 

ภาษาไทย 32 100 39.66 37.86 -4.20  

คณิตศาสตร ์ 32 100 19.24 16.00 -2.16  

วิทยาศาสตร ์ 32 100 27.51 21.61 -3.15  

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 32 100 31.05 28.83 -6.10  

ภาษาอังกฤษ 32 100 21.89 19.35 1.81  

เฉลี่ยทั งหมด 32 100 27.87 24.73 -2.76  



 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2560  ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ผลงานที่ประสบผลส้าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
     1) ........................................................................................................................... ....................................... 
     2) ............................................................................................................................. ..................................... 
     3) ..................................................................................... ............................................................................. 
     4) .......................................................................................................................... ........................................ 
     5) ............................................................................................................................. ..................................... 
     6) .................................................................................... .............................................................................. 
     7) .......................................................................................................................... ........................................ 
     8) ........................................................................................................................... ....................................... 
     9) ................................................................................... ............................................................................... 
     10) ......................................................................................................................... ....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 โรงเรียนน  าริดวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่  11  ธันวาคม 
2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งชี  คือ กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน 
กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ์ ลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี  
  

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผล ดังนี  
การศึกษาขั นพื นฐาน  :  ระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
 

ล้าดับที่ ตัวบ่งชี ท่ี ชื่อตัวบ่งชี  ระดับคุณภาพ 
1 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 

3 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 

4 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 

5 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ต้องปรับปรุง 
6 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
ดีมาก 

7 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีมาก 

8 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

ดีมาก 

9 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั งสถานศึกษา 

ดีมาก 

10 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

11 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

12 12 ผลการส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่

ดีมาก 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
จากส้านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 



 
 

 
 

สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
จุดเด่น 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ มี
นิสัยรักการอ่าน มุ่งมั่นในการท างาน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี กล้าแสดงออก เป็นผู้มีน  าใจ
เสียสละ ช่วยเหลือสังคม 
 ด้านการจัดการศึกษา 
 1.  ครูส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าด้านวิชาการ มีความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.  มีการจัดกิจกรรมนักเรียนที่หลากหลายสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียนเป็นอย่างดี 
 4.  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดี เป็นระบบและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร้านค้าเอกชนให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณเป็นอย่างดี 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 มีเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ภูมิทัศน์สวยงาม มีเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะเด่นประจ าตัวของนักเรียน 
คือ กีฬาเด่น 
 ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จัดโครงการส านึกพลเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ
จนได้เผยแพร่ออกทางรายการโทรทัศน์ Thai PBS รายการพลเมืองเด็ก เกี่ยวกับการรักบ้านเกิด 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ น 
 ด้านการจัดการศึกษา 
 1.  การหาแนวทางกระตุ้นให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
โรงเรียนให้มากขึ น 
 2.  ควรพัฒนาหลักสูตรที่เน้นด้านอาชีพระยะสั น 
 3.  ควรปรับปรุงระบบการนิเทศภายในให้เป็นรูปธรรม 
 ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ควรสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภายนอก มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของโรงเรียน ที่จะต้องดูและ
รักษา พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 



 
 

 
 

 
 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 พัฒนาโรงเรียนให้เข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนานักเรียนบางส่วนให้มีลักษณะเด่นตามอัต
ลักษณ์นักเรียนที่พบ 
 ด้านมาตรการส่งเสริม 
 ควรให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย แก้ปัญหาภายในโรงเรียน เช่น ปัญหาขยะ เป็นต้น 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
      1)  สถานศึกษาควรจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นให้ชัดเจน เช่น เพาะพันธุ์กล้าไม้ คือ ทุเรียนลับแล ให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิษย์เก่า ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีจิต
อาสามาช่วยในการด าเนินงานตามความสามารถ หรือถนัด 
     2)  ผู้เรียนควรได้รับการติวจากครูโดยน าแนวข้อสอบมาวิเคราะห์ร่วมกัน และจัดกิจกรรมเข้า 
ค่ายติวเข้มเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนสอบ O-NET 

2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     1)  สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิผลของการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยน าผลการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผล แบบทดสอบไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
     2)  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     1)  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีการใช้และพัฒนาสื่อ โดยการท าวิจัยสื่อหรือแหล่งเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกคน 
     2)  สถานศึกษาควรจัดศูนย์การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม ทั งระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย มีการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาจีน โดยครูเจ้าของภาษา ตลอดจนการใช้แหล่งเรียนรู้ทั ง
ในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครูทุกคนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
       สถานศึกษาควรก าหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการให้มีความชัดเจน โดยการ
น าเป้าหมายตัวบ่งชี ความส าเร็จของโครงการ มาจัดท าเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในทุกโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี แล้วสรุปสู่รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
 



 
 

 
 

 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสถานศึกษาได้ให้ผู้เรียนได้ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับใน
โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้ผ่านการประเมินจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เป็นที่ยอมรับว่าเป็นต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โดยจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  
ขั นพื นฐาน และน าไปสู่การพัฒนาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ้าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี  
 การศึกษาขั นพื นฐาน : ประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั นพื นฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา น ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน    
ตัวบ่งชี ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 10.00 9.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 10.00 9.81 ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.47 ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ 5 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน 20.00 5.36 ต้อง
ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5.00 4.90 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชี ที่ 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี ที่ 11 ผลการด าเนนิงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ 12 ผลการส่งเสริม พฒันาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเปน็เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 82.64 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี   ตั งแต่ 80  คะแนนขึ นไป                              ใช่      ไม่ใช ่

 มีตัวบ่งชี ที่ได้รับดบั ดี ขึ นไป อย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี  จาก 12 ตัวบ่งชี            ใช่      ไม่ใช ่

 ไม่มีตัวบ่งชี ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรงุเร่งด่วน          ใช่      ไม่ใช่ 
                    สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขั นพื นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   



 
 

 
 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ้าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎหระทรวงฯ 
การศึกษาขั นพื นฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั นพื นฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา น ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าดว้ยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน    
ตัวบ่งชี ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 10.00 9.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 10.00 9.81 ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.47 ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ 5 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน 20.00 5.36 ต้องปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชี ที่ 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี ที่ 11 ผลการด าเนนิงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่วา่ด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน    
ตัวบ่งชี ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 4.50 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี ที่ 12 ผลการส่งเสริม พฒันาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเปน็เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่วา่ดว้ยการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน    
ตัวบ่งชี ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่วา่ด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน    
ตัวบ่งชี ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศกึษาและตน้สังกัด 5.00 4.90 ดีมาก 



 
 

 
 

ผลรวมคะแนนทั งหมด 100.00 82.64 ดี 

การน้าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 
  การน าผลการประเมินภายนอกไปใชในการพัฒนาโรงเรียนของโรงเรียน  าริดวิทยาในแตละมาตรฐาน
ดังนี  มาตรฐานดานผูเรียน พัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู เรียนใหมี
คุณลักษณะตามที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรฐานที่ 4 และ 5 เนนกิจกรรมการ
คิดวิเคราะหสังเคราะหและก าหนดนโยบายปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานครูพัฒนาโดยสนับสนุนใหครู
ไดรับการศึกษา อบรมเพ่ิมเติม เนนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ จัดครูเขาสอน
ตามความรูความสามารถ ความถนัดและสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ด านผูบริหาร พัฒนาโดยจัด 
โครงสรางองคกรการบริหารงานอยางเปนระบบ สงเสริมใหครูใชวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน ใชศักยภาพ 
ดานวิชาการท่ีเปนจุดเดนของสถานศึกษามาใหบริการดานการศึกษาแกชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสาร และการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั น 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย และเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงาน หรือการท างาน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
2.4 การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

      3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
     4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส้าคัญ 

1. การมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (การศึกษาขั นพื นฐาน) 



 
 

 
 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ น 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  (ดีเยี่ยม   ดี   พอใช้   ปรับปรุง) 

1. กระบวนการพัฒนา 
    สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  มีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาโดยครูจัดการศึกษาให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี วัดของหลักสูตรออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ทั งแบบการ
ระดมสมองการลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็น
หลัก  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน  ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ห้องคอมพิวเตอร์  ศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน  มีการวัดและประเมินผลแบบ  
บูรณาการ  ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
  นอกจากนี   สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  เพ่ือให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยจัดกิจกรรม
เข้าวัดปฏิบัติธรรมน านักเรียนไปปฏิบัติธรรมที่วัดอุตรดิตถ์ธรรมมารามทุกวันศุกร์  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้
เหมาะสมกับวัย  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  และมิจิตสาธารณะ  มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ได้รับการช่วยเหลือในทุก ๆ  ด้าน  เป็นโรงเรียนแห่งการให้โอกาส  โดยได้จัดการศึกษาทางเลือก
ให้กับนักเรียนที่ชาดโอกาส  ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนภาคปกติ  อาจเกิดจากฐานะยากจน  ปัญหา
พฤติกรรม  ปัญหาการตั งครรภ์ไม่พร้อม  เป็นต้น  และทางโรงเรียนยังจัดการศึกษาทวิศึกษา  ร่วมกับวิทยาลัย
สารพัดช่าง  เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาทั งสายสามัญและสายอาชีพควบคู่กันไป  มีระบบการแนะแนว
และการดูแลสุขภาวะจิตน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน  และมีการเรียนรู้ใน
โลกกว้าง  น านักเรียนไปทัศนศึกษา  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ  สถานศึกษา  จัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

2.  ผลการด้าเนินงาน 

 ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนรู้จักการวางแผน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูล
หรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั งสามารถวิเคราะห์  จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี   
ส าคัญ  จ าเป็น  รวมทั งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและ  
พิษภัยของยาเสพติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด  และมีประโยชน์  รักการออกก าลังกาย นักเรียน
ทุกคนยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม  ของสถานศึกษา  ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึงมีความ 
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  ทั งนี   มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินใน
ด้านต่าง ๆ  ดังนี  
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
(ม. 1 – ม. 6) 
(ระดับดเียี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่าน ชั นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6  จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
คิดค านวณ  
และคิด
วิเคราะห์ 
(ระดับดเียี่ยม) 

ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร 
คิดค้านวณ  และคิดสร้างสรรค์  ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 

จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
(ระดับดเียี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6  จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน 
(ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2560) 

จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน 
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(ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2560) 
จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 

ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6  จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

 
 ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6  จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6 
จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

 
 ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจ 

ในความเป็นไทย  ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6 
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จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

สุขภาวะทางจิต  ภูมิคุ้มกัน  และความเป็นธรรมต่อสังคม   
ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม    
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6 
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3.  จุดเด่น 

   โรงเรียนจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่หลากหลาย  ผู้เรียนได้รับการศึกษาพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีสมรรถภาพทางกายและน  าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎกติกา  มารยาทของสังคม 
  ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น จากส านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี กระทรวงแรงงาน รางวัล
สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
ดนตรีสากล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับ
การคัดเลือกหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

4.  จุดควรพัฒนา 
   นักเรียนควรได้รับการพัฒนาการศึกษาให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ น  เนื่องจากผลคะแนน O-NET 
อยู่ในเกณฑ์ต่ า  และนักเรียนบางส่วนควรได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  โดยจัด
กิจกรรมเสริมให้มีความหลากหลาย  และควรจัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนบางส่วนเพ่ือปรับพฤติกรรมให้ได้รับ
การพัฒนาที่ดียิ่งขึ นไป 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 

1.  วิธีด้าเนินการและผลการพัฒนา  
มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษา
ที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษา
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือ
วางแผนร่วมกัน ในการก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี

1. สถานศึกษามีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความ



 
 

 
 

ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา 
 
 

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
3. สถานศึกษามีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วน
ได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

5. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

6. สถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารและการจัดการเชิงระบบ
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรร
มาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป



 
 

 
 

การศึกษา 

7. สถานศึกษามีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
องค์กรภายนอก หน่วยงานองค์กร
ภาครัฐ และเอกชน ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 

2.  จุดเด่น 

      โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย เช่น 

การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมแบบระดมสมอง การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วม  ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ

จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  
3.  จุดควรพัฒนา 

      1.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

      2.  สร้างเครือข่ายคามร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส้าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 

1. วิธีด้าเนินการและผลการพัฒนา 
  

มาตรฐาน วิธีด้าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส้าคัญ 

โรงเรียนด าเนินการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลายเพื่อเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญดังนี  
1.  งานจัดการเรียนการสอนเน้น
การเพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้าน
ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่STEM 
2.  งานหลักสูตรมีการประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาพัฒนาสู่การมีอาชีพ  
เศรษฐกิจพอเพียง สวน
พฤกษศาตร์โรงเรียน มีการบูรณา
การภาระชิ นงานโดยทุกระดับชั น

 
 
 
 
 
1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาดังนี  
- หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาสู่อาชีพและการมี
งานท า  
- หลักสูตรโครงสร้างกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ บูรณาการ
กับกิจกรรมชุมนุม 
- หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา



 
 

 
 

จัดท าแผนบูรณาการสวน
พฤกษศาตร์    บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับปรุง 
ก าหนดหลักสูตรให้ตรงตาม
หลักสูตรสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
และสภาพบริบทของสถานศึกษา 
โดยจัดการเรียนการสอน ทวิศึกษา  
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ การ
จัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือให้
โอกาสแก่เยาวชนทางการศึกษา 
 

ทางเลือกท่ีให้โอกาสแก่ 
เยาวชนที่ด าเนินชีวิตที่ผิดพลาด 
2.  ครูมีแผนบูรณาการเพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
สวนพฤกษศาสตร์ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีสื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
นวัตกรรมเทคโนโลยี 
 
 

มาตรฐาน วิธีด้าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส้าคัญ 

3.  ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วย 
การเรียน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียน 
มีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริง  
เน้นทักษะกระบวนการคิด 
การเรียนรู้โดยการจัดท าโครงงาน    
การมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเองทั งจากห้องสมุด  
อินเทอร์เน็ตและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ
เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ตามสถานที่ต่างๆทั งในและนอก
ห้องเรียนเช่นการจัดป้ายนิเทศ 

 4.  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน
นวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  รวมทั งเชิญวิทยากร
ท้องถิ่นมาร่วมสอนและให้ความรู้
กับนักเรียน ตามบริบทของขุมขน

4.  ครูมีวิจัยในชั นเรียนเพื่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาผู้เรียน 



 
 

 
 

และท้องถิ่น 
5.  ครูทุกคนท าวิจัยในชั นเรียน
ภาคเรียนละ  1 เรื่อง และได้รับ
การนิเทศติดตามให้ค าแนะน าจาก
คณะศึกษานิเทศก์จากเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39  
ภาคเรียนละ 2 ครั ง 

 
 
 
 
 
 

2.  จุดเด่น 

  1. ครูมีความมุ่งมั่นตั งใจ ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
  4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงที่หลากหลาย 
   5. ได้รับการตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าจาก คณะศึกษานิเทศก์เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต39 ภาคเรียนละ 2 ครั ง 
 
 3.  จุดควรพัฒนา 
  1. ควรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้
STEM 
  2. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้
มากกว่านี  
  3. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
  4. ควรมีคณะกรรมการวิจัยตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั ง 
ให้ค าแนะน าที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 

1.  กระบวนการและผลการด้าเนินงาน 

 มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 4 
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 

โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 8 ประการได้แก่ 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  
3. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดย
ใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลเป็น
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  
4. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
5. ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลประเมินคุณภาพ
ภายใน 
8. โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดย

- โรงเรียนมีการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ  
- ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมีระดับคุณภาพดี 
- ผลการประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง  
ชุมชนในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับดี 
 



 
 

 
 

จัดประชุมคณะครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปี
ของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปี ของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา  
ประกอบด้วยโครงการ/ กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา  โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน
เพ่ือให้คณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจ
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน   

 มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 แต่งตั งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั ง 
จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ 
ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษาติดตามการประเมิน
โครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานปรับปรุงการ
ท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจ  และประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนจากนักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

 
2.  จุดเด่น 

   โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้น 
การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้น



 
 

 
 

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ทั งครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
  

3.  จุดควรพัฒนา 

   โรงเรียนควรพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาโดยน ามาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั น
พื นฐาน ทั ง 4 มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดมาเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายใน และน า
วัตถุประสงค์ จุดเน้นของสถานศึกษา มาปรับปรุงระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอย่างครบถ้วนและ
น าไปปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4  ดีเยี่ยม 
  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้ว่าระดับดี ทั งนี 
เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทั งนี  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายตามปัญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียน โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูจัดการศึกษาให้เกิดการพัฒนาตาม
ศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี วัดของหลักสูตรออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ทั งแบบการระดมสมองการลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกันเรียนรู้  
แบบใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิค
วิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูล  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้  ห้องคอมพิวเตอร์  ศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายในชุมชน  มีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ  ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน 
  นอกจากนี   สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  เน้นพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยจัดกิจกรรมเข้าวัด



 
 

 
 

ปฏิบัติธรรมน านักเรียนไปปฏิบัติธรรมที่วัดอุตรดิตถ์ธรรมมารามทุกวันศุกร์  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสม
กับวัย  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  และมิจิตสาธารณะ  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับ
การช่วยเหลือในทุก ๆ  ด้าน  เป็นโรงเรียนแห่งการให้โอกาส  โดยได้จัดการศึกษาทางเลือกให้กับนักเรียนที่
ชาดโอกาส  ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนภาคปกติ  อาจเกิดจากฐานะยากจน  ปัญหาพฤติกรรม  ปัญหา
การตั งครรภ์ไม่พร้อม  เป็นต้น  และทางโรงเรียนยังจัดการศึกษาทวิศึกษา  ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่าง  
เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาทั งสายสามัญและสายอาชีพควบคู่กันไป  มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุข
ภาวะจิตน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน  และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง  น า
นักเรียนไปทัศนศึกษา  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ  สถานศึกษา  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 

 
ที ่ มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ดี 
2 มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ดีเยี่ยม 

3 มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเยี่ยม 

4 มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
 สรุปผลการประเมิน ดีเยี่ยม 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
           โรงเรียนจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่
หลากหลาย  ผู้เรียนได้รับการศึกษาพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ  สามารถใช้ เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง  ผู้ เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน  าหนัก

 
นักเรียนควรได้รับการพัฒนาการศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ น  เนื่องจากผลคะแนน O-NET 
อยู่ในเกณฑ์ต่ า  และนักเรียนบางส่วนควรได้รับการ
พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม โดยจัด
กิจกรรมเสริมให้มีความหลากหลาย  และควรจัด



 
 

 
 

ส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎกติกา  
มารยาทของสังคม 
          ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น จากส านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รางวัล
สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี กระทรวง
แรงงาน รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้รับการคัดเลือก
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค จาก
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 
 

กิจกรรมเสริมให้นักเรียนบางส่วนเพ่ือปรับพฤติกรรม
ให้ได้รับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ นไป 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านการบริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

           โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ
จัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
 
 
1.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2.  สร้างเครือข่ายคามร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน             

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

1. ครูมีความมุ่งมั่นตั งใจ ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม

 
 
 
1. ควรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ



 
 

 
 

การเรียนการสอนโดยยึดแนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริงทีห่ลากหลาย 
5. ได้รับการตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าจาก คณะ
ศึกษานิเทศก์เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39 
ภาคเรียนละ 2 ครั ง 
 

คณิตศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้STEM 
2. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้มากกว่านี  
3. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
4. ควรมีคณะกรรมการวิจัยตรวจประเมินผลงานวิจัย
ในชั นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั ง 
ให้ค าแนะน าที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

           โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้น 
การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  ที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน  ทั งครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
              โรงเรียนควรพัฒนามาตรฐานคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยน ามาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั น
พื นฐาน ทั ง 4 มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดมา
เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายใน และน า
วัตถุประสงค์ จุดเน้นของสถานศึกษา มาปรับปรุง
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน
และน าไปปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
           1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
           2.  พัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพ่ือส่วนรวมของนักเรียนมากขึ น
เพ่ือส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 
           3.  บูรณาการกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์   มีความคิดสร้างสรรค์                      
สู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          4. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 



 
 

 
 

          5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์
และการประเมินค่า  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได ้
          6.  น านักเรียนสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้วิถีชุมชนมาเสริมใน
การจัดการเรียนการสอน 
          7.  สร้างผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกับตนเองและผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทันสมัยแบบใหม ่ๆ มาใช้       
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1.  โรงเรียนน  าริดวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายหัว 
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาสถานศึกษา จึงมีความต้องการงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนากิจกรรม
นักเรียนและพัฒนาสถานศึกษา โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภค 
 2.  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ้าปีของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน โรงเรียนน ้าริดวิทยา 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน โรงเรียนน  าริดวิทยา ไดป้ระชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนน  าริดวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2560   และได้ตรวจสอบรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนน  าริดวิทยา โดยตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของ
รายงานในประเด็นต่อไปนี เรียบร้อยแล้ว 

  ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 
  ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สพฐ. ก าหนด 
  ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินคุณภาพในแต่ละมาตรฐาน 
  ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื อหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและทิศทาง  การ

พัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต 
 
ผลการพิจารณา 
       เห็นชอบ รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
       ไม่เห็นชอบ เพราะ..............................................................................................  
 
 

 
         (นายเล  ซาซง) 



 
 

 
 

       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนน  าริดวิทยา 
 
 

         (นายวิเชียร  ปั้นม่วง) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนน  าริดวิทยา 

                            กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนน  าริดวิทยา 
 


