
ที่ โรงเรียน
1.คุณภาพของเด็ก 2.กระบวนการบริหารและจัดการ 3.การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเปน็ส าคัญ สรปุผลการประเมนิ

อ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์
1 วัดดอยแก้ว ดี ดี ดี ดี
2 บา้นวังถ  า ดี ดีเลิศ ดี ดี
3 วัดพระฝาง ดี ดี ดี ดี
4 วัดช่องลม ดี ดี ดี ดี
5 บา้นหว้ยฉลอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
6 วัดคุ้งยาง ดี ดี ดี ดี
7 บา้นบอ่พระ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
8 บา้นหาดเสือเต้น ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
9 บา้นคุ้งตะเภา ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
10 ปา่ขนุนเจริญวิทยา ดี ดีเลิศ ดี ดี
11 ปา่กล้วยเสริมวิทยา ดี ดี ดี ดี
12 บา้นหวัหาด ดี ดี ดี ดี
13 บา้นทบัใหม(่ราษฎร์บ ารุง) ยอดเย่ียม ดี ดี ดี
14 วัดวังหม(ูนิมมานโกวิท) ดี ดี ดี ดี
15 บา้นซ่านสามัคคี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
16 ไผ่ใหญ(่เกษตรกรอุปถัมภ์) ดี ดี ดี ดี
17 บา้นดงช้างดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ

มาตราฐานที/่ระดับคุณภาพ
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ที่ โรงเรียน
1.คุณภาพของเด็ก 2.กระบวนการบริหารและจัดการ 3.การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเปน็ส าคัญ สรปุผลการประเมนิ
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18 หนองกลาย(ราษฎร์อุทศิวิทยา) ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
19 สวนหลวงสาธิตสปจ.อตุรดิตถ์ ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ
20 วัดทุ่งเศรษฐี ดี ดี ดี ดี
21 บา้นวังโปง่ ดี ดี ดี ดี
22 วัดวังกะพี (วิเชียรประชานุกลู) ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
23 วัดทา่ทอง(นมิมานโกวิทพิทยา) ดี ดี ดี ดี
24 บา้นปา่เซ่า(ประชานุสรณ์) ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
25 อนุบาลอุตรดิตถ์ ดีเลิศ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม
26 วัดอรัญญิการาม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม
27 วัดดอย ดี ดี ดี ดี
28 ม่อนดินแดงวิทยาคม ดี ดีเลิศ ดี ดี
29 พิชัยดาบหกั 1 ดีเลิศ ดี ดี ดี
30 ชุมชนเมืองปากฝาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
31 บา้นงิ วงาม ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมมาก
32 ชุมชนด่านวิทยา ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม
33 วัดแม่เฉย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
34 ราษฎร์อ านวย ดี ดี ดี ดี
35 ประชาชนอุทศิ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ
36 บา้นน  าไคร้ ดี ดี ดี ดี
37 น  าริดราษฎร์บ ารุง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
38 ชายเขาวิทยา ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม



ที่ โรงเรียน
1.คุณภาพของเด็ก 2.กระบวนการบริหารและจัดการ 3.การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเปน็ส าคัญ สรปุผลการประเมนิ

มาตราฐานที/่ระดับคุณภาพ

39 วัดวังยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
40 วัดคลองนาพง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
41 บา้นเหล่าปา่สา ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
42 บา้นขุนฝาง ดี ดี ดี ดี
43 บา้นเด่นด่าน ดี ดี ดี ดี
44 สามัคยาราม ไม่มีนักเรียน ไม่มีนักเรียน ไม่มีนักเรียน ไมม่นัีกเรยีน
45 สามัคคีวิทยา ดีเลิศ ดี ดี ดี
46 บา้นวังดิน ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ
47 นาน้อยวิทยา ไม่มีนักเรียน ไม่มีนักเรียน ไม่มีนักเรียน ไมม่นัีกเรยีน
48 บา้นหาดงิ ว ดีเลิศ ดีเลิศ ดีศเลิศ ดีเลิศ
49 บา้นวังแดง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
50 วัดสิงหศ์รีสว่าง ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดี

อ าเภอตรอน
51 ชุมชนบา้นวังหนิ ดี ดี ดี ดี
52 บา้นทา่อวน ดี ดี ดีเลิศ ดี
53 บา้นวังแดง(หมู่สองสามัคคี) ดี ดี ดี ดี
54 บา้นแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ดี ดี ดี ดี
55 บา้นแหลมถ่อนสามัคคี ดี ดี ดี ดี
56 บา้นข่อยสูง ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
57 บา้นวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ดีเลิศ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม
58 ชุมชนบา้นแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห)์ ดี ดี ดี ดี



ที่ โรงเรียน
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59 หมู่หา้สามัคคี ดี ดี ดี ดี
60 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) ดี ดี ดี ดี
61 บา้นเด่นส าโรง ดีเลิศ ดี ดี ดี
62 บา้นน  าอา่ง(สนง.สลากกนิแบง่ฯ) ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
63 บา้นไชยมงคล ดีเลิศ ดี ดี ดี
64 บา้นเหล่า ดี ดีเลิศ ดี ดี
65 บ้านใหม(่เยาวชนประชาสงเคราะห์) ดี ดี ดี ดี
66 บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
67 วัดบา้นใหม่ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
68 บา้นช าทอง ดี ดี ดี ดี
69 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) ดี ดี ดี ดี
70 บา้นหาดสองแคว ดีเลิศ ดี ดี ดี

อ าเภอพิชัย
71 บา้นในเมือง ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
72 บา้นดอนโพ ดี ดี ดี ดี
73 บา้นหาดทบัยา ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
74 บา้นหน้าพระธาตุ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม
75 บา้นคลองละวาน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
76 บา้นหวัค่าย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
77 วัดโรงม้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
78 บา้นโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
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79 บา้นคลองกะชี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
80 บา้นคลองกล้วย ดี ดี ดี ดี
81 บา้นปากคลอง ดี ดี ดี ดี
82 บา้นกองโค ดี ดี ดี ดี
83 บา้นทา้ยน  า ดี ดี ดี ดี
84 บา้นทา่เด่ือ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
85 บา้นปา่แต้ว ดี ดี ดี ดี
86 บา้นบงึทา่ยวน ดี ดี ดี ดี
87 วัดบา้นเกาะ ดี ดีเลิศ ดี ดี
88 ไร่อ้อย ยอดเย่ียม ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ
89 วัดวังผักรุง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
90 บา้นดินแดง ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ
91 บา้นเต่าไหเหนือ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
92 ชุมชนบา้นดง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
93 วัดพญาปนัแดน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
94 บา้นปา่กะพี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
95 วัดดอกไม้ ดี ดี ดี ดี
96 บา้นทา่มะปราง ดี ดี ดี ดี
97 บา้นทุ่งปา่กระถิน ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ
98 บา้นขอม ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
99 นาอินวิทยาคม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
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100 ชุมชนบา้นโคน ดีเลิศ ดี ดี ดี
101 บา้นคลองกะพั ว ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
102 แหลมนกแก้ว ดี ดี ดี ดี
103 บา้นคลองเรียงงาม ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ
104 บา้นฟากบงึ ดี ดี ดี ดี
105 บา้นทา่สัก ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม
106 วัดไร่อ้อย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
107 บา้นช าสอง ดีเลิศ ดี ดี ดี
108 บา้นดารา ดี ดี ดี ดี
109 บา้นวังสะโม ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ
110 บา้นช าหนึ่ง ดี ดี ดี ดี
111 บา้นช าตก ดี ดี ดี ดี
112 บา้นนายาง ดี ดี ดี ดีเลิศ
113 บา้นหลักร้อย ดี ดีเลิศ ดี ดี
114 บา้นนาอิซาง ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม
115 บา้นหนองกวาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ

อ าเภอลับแล
116 อนุบาลชุมชนหวัดง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
117 บา้นหว้ยใต้ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
118 นานกกก ดีเลิศ ดี ดี ดี
119 วัดใหม่ ดี ดี ดี ดี
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120 วัดดอนสัก ดี ดี ดี ดี
121 วัดน  าใส ดี ดี ดี ดี
122 วัดนาทะเล ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ
123 วัดหอ้งสูง ดี ดี ดี ดี
124 ไทยรัฐวิทยา ๕(วัดตล่ิงต่ า) ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ
125 บา้นหว้ยทราย ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ
126 ด่านแม่ค ามัน ดีเลิศ ดี ดี ดี
127 ชุมชนวัดบรมธาตุ ดี ดี ดี ดี
128 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ดีเลิศ ดี ดี ดี
129 วัดดงสระแก้ว ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ

อ าเภอทองแสนขัน
130 บา้นแสนขัน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
131 บา้นแพะ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
132 บา้นน  าลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ยอดเย่ียม ดีเลิศ ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม
133 บา้นทา่ช้าง ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
134 บา้นวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
135 บา้นน  าหมีใหญ่ (ประชาชนอทุิศ) ดี ดี ดี ดี
136 วังโปง่ด ารงวิทย์ ดีเลิศ ดี ดี ดี
137 บา้นร้องลึก ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
138 บา้นปางวุ้น ดีเลิศ ดี ดี ดี
139 บา้นผักขวง ดี ดี ดี ดี
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140 บา้นน  าพี มิตรภาพที่ 214 ดี ดี ดี ดี
141 บา้นนาปา่คาย ดี ดี ดี ดี
142 บา้นวังปรากฏ(ประชานุกูล) ดี ดี ดี ดี

140 โรงเรยีน 140 โรงเรยีน 140 โรงเรยีน 140 โรงเรยีน

ได้แก่ ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์  วัดอรัญญิการาม  ชุมชนด่านวิทยา ชายเขาวิทยา บา้นเหล่าปา่สา บา้นวังแดง(สหจิตฯ)   บา้นหน้าพระธาตุ 
บา้นทา่สัก บา้นนาอิซาง และบา้นน  าลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

                 ระดับคุณภาพก าลังพัฒนา    -    ปานกลาง -
                  ระดับ ดี  จ านวน 70 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 50.00    ระดับดีเลิศ  จ านวน 60 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 42.86
                 ระดับยอดเย่ียม  จ านวน 10 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 7.14
สรุปผลการประเมินทั ง 3 มาตรฐาน  ระดับคุณภาพก าลังพัฒนา    -    ปานกลาง -  ระดับ ดี จ านวน 71 โรงเรียน คิดเปน็ร้อยละ 50.72
      ระดับดีเลิศ  จ านวน 59 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 42.14 ระดับยอดเย่ียม  จ านวน 10 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 7.14           

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
                 ระดับคุณภาพก าลังพัฒนา    -    ปานกลาง -
                  ระดับ ดี  จ านวน 70 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 50.00    ระดับดีเลิศ  จ านวน 56 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 40.00
                 ระดับยอดเย่ียม  จ านวน 14 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 10.00
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ

สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน 140 โรงเรียน จ านวน 3  มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดังนี 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
                  ระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา    -    ปานกลาง -
                  ระดับ ดี  จ านวน 63 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 45    ระดับดีเลิศ  จ านวน 66 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 47.14
                 ระดับยอดเย่ียม  จ านวน 11 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 7.86

รวมทั้งสิ้น



ที่ โรงเรียน
1.คุณภาพนักเรียน 2.กระบวนการบริหารและจัดการ 3.กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สรุปผลการประเมิน

อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์
1 วัดดอยแกว้ ดี ดี ดี ดี
2 บา้นวังถ  า ดี ดีเลิศ ดี ดี
3 วัดพระฝาง ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
4 วัดช่องลม ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ
5 บา้นหว้ยฉลอง ดี ดี ดี ดี
6 วัดคุ้งยาง ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
7 บา้นบอ่พระ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
8 บา้นหาดเสือเต้น ดี ดี ดี ดี
9 บา้นคุ้งตะเภา ดี ดี ดี ดี
10 ปา่ขนุนเจริญวิทยา ดี ดีเลิศ ดี ดี
11 ปา่กล้วยเสริมวิทยา ดีเลิศ ดี ดี ดี
12 บา้นหวัหาด ดี ดี ดี ดี
13 บา้นทับใหม(่ราษฎร์บ ารุง) ดี ดี ดี ดี
14 วัดวังหม(ูนิมมานโกวิท) ดี ดี ดี ดี
15 บา้นซ่านสามัคคี ดี ดีเลิศ ดี ดี
16 ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอปุถัมภ์) ดี ดี ดี ดี
17 บา้นดงช้างดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดี

สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report)
ประจ าปีการศึกษา 2561  ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มาตราฐานที/่ระดับคุณภาพ



ที่ โรงเรียน
1.คุณภาพนักเรียน 2.กระบวนการบริหารและจัดการ 3.กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สรุปผลการประเมิน

มาตราฐานที/่ระดับคุณภาพ

18 หนองกลาย(ราษฎร์อทุิศวิทยา) ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
19 สวนหลวงสาธิตสปจ.อตุรดิตถ์ ดี ดี ดี ดี
20 วัดทุง่เศรษฐี ดี ดี ดี ดี
21 บา้นวังโปง่ ดี ดี ดี ดี
22 วัดวังกะพี (วิเชียรประชานุกูล) ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
23 วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ดี ดี ดี ดี
24 บา้นปา่เซ่า(ประชานุสรณ์) ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
25 อนุบาลอตุรดิตถ์ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม
26 วัดอรัญญิการาม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
27 วัดดอย ดี ดี ดี ดี
28 ม่อนดินแดงวิทยาคม ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ
29 พิชัยดาบหกั 1 ดี ดี ดี ดี
30 ชุมชนเมืองปากฝาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
31 บา้นงิ วงาม ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดี
32 ชุมชนด่านวิทยา ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
33 วัดแม่เฉย ดี ดี ดี ดี
34 ราษฎร์อ านวย ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ
35 ประชาชนอทุิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ
36 บา้นน  าไคร้ ดี ดี ดี ดี
37 น  าริดราษฎร์บ ารุง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
38 ชายเขาวิทยา ดีเลิศ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม



ที่ โรงเรียน
1.คุณภาพนักเรียน 2.กระบวนการบริหารและจัดการ 3.กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สรุปผลการประเมิน

มาตราฐานที/่ระดับคุณภาพ

39 วัดวังยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
40 วัดคลองนาพง ดี ดีเลิศ ดี ดี
41 บา้นเหล่าปา่สา ดี ดี ดี ดี
42 บา้นขุนฝาง ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
43 บา้นเด่นด่าน ดี ดี ดี ดี
44 สามัคยาราม ดี ดี ดี ดี
45 สามัคคีวิทยา ดีเลิศ ดี ดี ดี
46 บา้นวังดิน ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ
47 นาน้อยวิทยา ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดี
48 บา้นหาดงิ ว ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ
49 บา้นวังแดง ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดี
50 วัดสิงหศ์รีสว่าง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ

อ าเภอตรอน
51 ชุมชนบา้นวังหนิ ดี ดี ดี ดี
52 บา้นท่าอวน ยอดเย่ียม ดีเลิศ ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม
53 บา้นวังแดง(หมู่สองสามัคคี) ดี ดีเลิศ ดี ดี
54 บา้นแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ดี ดี ดี ดี
55 บา้นแหลมถ่อนสามัคคี ดี ดี ดี ดี
56 บา้นข่อยสูง ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
57 บา้นวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
58 ชุมชนบา้นแก่ง(ไกรสรพงษส์งเคราะห)์ ดี ดี ดีเลิศ ดี



ที่ โรงเรียน
1.คุณภาพนักเรียน 2.กระบวนการบริหารและจัดการ 3.กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สรุปผลการประเมิน

มาตราฐานที/่ระดับคุณภาพ

59 หมู่หา้สามัคคี ดี ดี ดี ดี
60 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) ดี ดี ดี ดี
61 บา้นเด่นส าโรง ดี ดีเลิศ ดี ดี
62 บ้านน  าอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งฯ) ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
63 บา้นไชยมงคล ดี ดี ดี ดี
64 บา้นเหล่า ดี ดีเลิศ ดี ดี ร
65 บ้านใหม(่เยาวชนประชาสงเคราะห์) ดี ดี ดี ดี
66 บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
67 วัดบา้นใหม่ ดี ดี ดี ดี
68 บา้นช าทอง ดี ดี ดี ดี
69 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห)์ ดี ดี ดี ดี
70 บา้นหาดสองแคว ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ

อ าเภอพิชัย
71 บา้นในเมือง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
72 บา้นดอนโพ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
73 บา้นหาดทับยา ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ
74 บา้นหน้าพระธาตุ ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ
75 บา้นคลองละวาน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
76 บา้นหวัค่าย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
77 วัดโรงม้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
78 บา้นโรงหม้อมิตรภาพที ่75 ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ



ที่ โรงเรียน
1.คุณภาพนักเรียน 2.กระบวนการบริหารและจัดการ 3.กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สรุปผลการประเมิน

มาตราฐานที/่ระดับคุณภาพ

79 บา้นคลองกะชี ดี ดี ดี ดี
80 บา้นคลองกล้วย ดี ดี ดี ดี
81 บา้นปากคลอง ดี ดี ดี ดี
82 บา้นกองโค ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ
83 บา้นท้ายน  า ดี ดี ดี ดี
84 บา้นท่าเด่ือ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
85 บา้นปา่แต้ว ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
86 บา้นบงึท่ายวน ดี ดี ดี ดี
87 วัดบา้นเกาะ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
88 ไร่ออ้ย ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ
89 วัดวังผักรุง ดี ดี ดี ดี
90 บา้นดินแดง ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดี
91 บา้นเต่าไหเหนือ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
92 ชุมชนบา้นดง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
93 วัดพญาปนัแดน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
94 บา้นปา่กะพี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
95 วัดดอกไม้ ดี ดี ดี ดี
96 บา้นท่ามะปราง ดี ดี ดี ดี
97 บา้นทุง่ปา่กระถิน ดี ดี ดีเลิศ ดี
98 บา้นขอม ดี ดีเลิศ ดี ดี
99 นาอนิวิทยาคม ดี ดีเลิศ ดี ดี



ที่ โรงเรียน
1.คุณภาพนักเรียน 2.กระบวนการบริหารและจัดการ 3.กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สรุปผลการประเมิน

มาตราฐานที/่ระดับคุณภาพ

100 ชุมชนบา้นโคน ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ
101 บา้นคลองกะพั ว ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
102 แหลมนกแกว้ ดี ดี ดี ดี
103 บา้นคลองเรียงงาม ดี ดีเลิศ ดี ดี
104 บา้นฟากบงึ ดี ดี ดี ดี
105 บา้นท่าสัก ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ
106 วัดไร่ออ้ย ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ
107 บา้นช าสอง ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ
108 บา้นดารา ดี ดี ดี ดี
109 บา้นวังสะโม ปานกลาง ดี ดี ปานกลาง
110 บา้นช าหนึ่ง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
111 บา้นช าตก ดี ดี ดี ดี
112 บา้นนายาง ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
113 บา้นหลักร้อย ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ
114 บา้นนาอซิาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
115 บา้นหนองกวาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ

อ าเภอลับแล
116 อนุบาลชุมชนหวัดง ดี ดี ดี ดี
117 บา้นหว้ยใต้ ดี ดี ดี ดี
118 นานกกก ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
119 วัดใหม่ ดี ดี ดี ดี



ที่ โรงเรียน
1.คุณภาพนักเรียน 2.กระบวนการบริหารและจัดการ 3.กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สรุปผลการประเมิน

มาตราฐานที/่ระดับคุณภาพ

120 วัดดอนสัก ดี ดี ดี ดี
121 วัดน  าใส ดี ดี ดี ดี
122 วัดนาทะเล ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
123 วัดหอ้งสูง ดีเลิศ ดี ดี ดี
124 ไทยรัฐวิทยา ๕(วัดตล่ิงต่ า) ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ
125 บา้นหว้ยทราย ดี ดี ดี ดี
126 ด่านแม่ค ามัน ดี ดี ดี ดี
127 ชุมชนวัดบรมธาตุ ดี ดี ดี ดี
128 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ดี ดี ดี ดี
129 วัดดงสระแกว้ ดี ดี ดี ดี

อ าเภอทองแสนขัน
130 บา้นแสนขัน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
131 บา้นแพะ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
132 บา้นน  าลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
133 บา้นท่าช้าง ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
134 บา้นวังเบน(ภูธรอปุถัมภ์) ดี ดี ดี ดี
135 บ้านน  าหมีใหญ่ (ประชาชนอุทิศ) ดี ดี ดี ดี
136 วังโปง่ด ารงวิทย์ ดี ดี ดี ดี
137 บา้นร้องลึก ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ
138 บา้นปางวุ้น ดี ดี ดี ดี
139 บา้นผักขวง ดีเลิศ ดี ดี ดี



ที่ โรงเรียน
1.คุณภาพนักเรียน 2.กระบวนการบริหารและจัดการ 3.กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สรุปผลการประเมิน

มาตราฐานที/่ระดับคุณภาพ

140 บา้นน  าพี มิตรภาพที ่214 ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดี
141 บา้นนาปา่คาย ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดี
142 บา้นวังปรากฏ(ประชานุกลู) ดี ดี ดี ดี

142โรงเรียน 142 โรงเรียน 142 โรงเรียน 142โรงเรียน

ได้แก ่โรงเรียนอนุบาลอตุรดิตถ์   โรงเรียนชายเขาวิทยา   โรงเรียนบา้นท่าอวน

                   ระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา    -                            ระดับปานกลาง -
                   ระดับ ดี  จ านวน 76 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 53.52   ระดับดีเลิศ  จ าวน 61 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 42.96
                   ระดับยอดเย่ียม  จ านวน 5 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 3.52
สรุปผลการประเมินทั ง 3 มาตรฐาน ระดับคุณภาพก าลังพัฒนา     ระดับปานกลาง  1  โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 0.70   ระดับ ดี จ านวน 79 โรงเรียน
คิดเปน็ร้อยละ 55.64 ระดับดีเลิศ  จ าวน 59 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 41.55   ระดับยอดเย่ียม  จ านวน 3 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 2.11

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
                   ระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา    -                            ระดับปานกลาง -
                   ระดับ ดี  จ านวน 64 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 45.07   ระดับดีเลิศ  จ าวน 67 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 47.18
                  ระดับยอดเย่ียม  จ านวน 11 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 7.75
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ

ระดับคุณภาพ  ดังนี 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน
                   ระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา    -                            ระดับปานกลาง จ านวน 1 โรงเรียน คิดเปน็ร้อยละ 0.70
                   ระดับ ดี  จ านวน 86 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 60.56   ระดับดีเลิศ  จ านวน 53 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 37.32
                  ระดับยอดเย่ียม  จ านวน 2 โรงเรียน  คิดเปน็ร้อยละ 1.41

  สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน จ านวน 142 โรงเรียน จ านวน 3  มาตรฐาน 
รวมทัง้สิ้น


