
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report)                                     
โรงเรียนอตุรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ก 

 

ค ำน ำ 
 
              เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพ่ือให้คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ
ที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  จึงระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพ่ือรองรับ     
การประกันคุณภาพภายนอก นอกจากนี้เพ่ือให้เกิดการน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

             โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา 256๒  โดยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญเพื่อให้โรงเรียนสามารถ
ใช้เป็นสารสนเทศในการวางแผนการพัฒนาการศึกษา  และได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจ
และตระหนักถึงประโยชน์ของการประกันคุณภาพได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และร่วมพัฒนาระบบ      
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา และหวังว่าเอกสารที่จัดท าขึ้นนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้ยั่งยืนและก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมาย
และคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 

                                                                   (นายบัญชร  จันทร์ดา) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
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ข 

 

สำรบัญ 
 
 หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ๑ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐ่น ๔ 
            วิสัยทัศน์ ๔ 
            พันธกิจ ๔ 
            เป้าประสงค ์ ๕ 
            กลยุทธ ์ ๕ 
            ค่านิยม ๕ 
            สมรรถนะหลักของโรงเรียน ๕ 
            อัตลักษณ์ของนักเรียน ๕ 
           อัตลักษณ์ของโรงเรียน ๕ 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
           ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖ 

            มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๖ 
            มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๑๐ 
            มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๔ 
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  ๑๗ 
            สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑๗ 

            จุดเด่น ๑๗ 
            จุดควรพัฒนา ๑๘ 
            แนวทางการพัฒนาในอนาคต ๑๙ 
            ความต้องการและการช่วยเหลือจากต้นสังกัด ๑๙ 
บรรณานุกรม ๒๐ 
ภาคผนวก ๒๑ 
 



 
 

 
 

 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนอุตรดิตถ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕  ถนนอินใจมี/ถนนประชานิมิต  ต าบลท่าอิฐ  อ าเภอเมือง   
จังหวัดอุตรดิตถ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จัดการศึกษาในระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(มัธยมศึกษา)  เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖   มีบุคลากร รวม 
๑๘๑ คน จ าแนกเป็น ผู้บริหาร ๒ คน  ข้าราชการครู  ๑๒๖ คน  ครูอัตราจ้าง ๘ คน  และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ        
๔๕  คน  ครูผู้สอนมีภาระงานสอนเฉลี่ย  ๑๔-๒๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (แตกต่างกันตามสาขาวิชา)  มีนักเรียน    
รวมทั้งหมด  ๒,๕๕๖ คน  จ าแนกเป็น นักเรียนชาย  ๑,๘๗๙ คน  นักเรียนหญิง  ๖๗๗ คน  โรงเรียนได้รับ    
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  เมื่อวันที่  ๒๘–๒๙  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  (อยู่ระหว่าง 

การรับรองผลการประเมินของส านักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.))  

            จากข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  และผล    
การประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านมาส่งผลให้โรงเรียนอุตรดิตถ์ก าหนด
วิสัยทัศน์เพ่ือเป็นเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ไว้ คือ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียน  เปลี่ยนผ่านด้วยนวัตกรรม  น าสู่มาตรฐานสากล  และขับเคลื่อนสู่มาตรฐานด้วยระบบ
คุณภาพ  OBECQA  ร่วมกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และประเมินความส าเร็จ
ตามมาตรฐานโดยการการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งโรงเรียนด าเนินการตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑   การประเมินโดยเทียบเคียงจากข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผล
การแข่งขันโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น  และการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  เช่น  การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  การนิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การตรวจสอบภายในและการประเมินนโยบาย/โครงการต่าง ๆ ตามจุดเน้นจากต้นสังกัด  รวมทั้ง     
การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยภาพรวมของ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  โดยมีผลการประเมินแยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและ
การจัดการ มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
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๒ 

 

จุดเด่น 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์สุภาพบุรุษ

โรงเรียนชาย นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ มีทักษะ
ในการท างานและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
และน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนมีผลงานการแข่งขันกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในระดับต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนอุตรดิตถ์มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศต่อเนื่อง 
ทุกปีการศึกษา เป็นโรงเรียนต้นแบบชมรม To Be Number One  ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(มัธยมศึกษา) ระดับเพชร  และได้รับการจัดกลุ่มให้เป็นโรงเรียนที่มกีารแข่งขันสูง  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนอุตรดิตถโ์ดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ให้เข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อ  
การปฏิบัติงานและด าเนินการของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและกลยุทธ์ของโรงเรียน ส่งเสริมให้
ครผูู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมิน 
นิเทศติดตามการปฏิบัติงานและน าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จุดเน้นที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ คือ การบูรณาการการใช้  ICT (Information and Communication 
Technology) เป็นฐานในระบบปฏิบัติการต่าง ๆ  เช่น มีแผนการเรียนเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT 
Talent)  ครผูู้สอนใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานต่างๆ โรงเรียน, ใช้ระบบการสแกนบัตร
นักเรียนร่วมกับการแจ้งเตือน Application Line,  การช าระค่าบ ารุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์, ใช้
ระบบการสแกนลายนิ้วมือ/ใบหน้าครู,  ใช้ QR code ในการเก็บข้อมูลต่างๆ, ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน UTD Care แบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรมห้องสมุดออนไลน์  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
รางวัล OBECQA สถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพในระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และเป็นสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนอุตรดิตถ์มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงและการบูรณาการ  มีการวัด
และประเมินการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีจ านวนเพียงพอ สอนตรงตามวุฒิ  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่นักเรียนในการประพฤติและปฏิบัติตาม  มีการสร้างความร่วมมือในด้านการจัดการเรียน    
การสอนกับเครือข่ายทางวิชาการ ในกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และกลุ่มวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ  กับวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุตรดิตถ,์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม,  มหาวิทยาลัยนเรศวร,  
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๓ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 

จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนส่วน

ใหญ่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี แต่ถ้าโรงเรียนปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการเฉพาะให้กับกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดี  โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมเฉพาะกลุ่มมากขึ้นแต่ยังคงเป็นไปตามแนวทาง Active Learning 
จะช่วยให้ผลการพัฒนาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนแบบก้าวกระโดด และการปรับเปลี่ยนรูปแบบ   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนการสอน และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือ   
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการจะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่แตกต่างกันได้อย่างมี
คุณภาพมากขึ้น 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความคาดหวังต่อโรงเรียนสูงในด้านวิชาการ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการและ 
ความคาดหวัง จึงควรบูรณาการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย จุดเน้นแนวตามทางการปฏิรูป
การศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือลดจ านวนโครงการ/กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับเวลาและบริบทโรงเรียน  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยส่งเสริมให้ครูมี        
ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพ่ิมข้ึนและพัฒนาเป็นครูต้นแบบ     

ผลการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) 
  การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน “การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งระบบ UTD Care” 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนอุตรดิตถ์  โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ก าหนดแนวทางเพ่ือยกระดับคุณภาพ

ของโรงเรียนในด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการและด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑  จัดแผนการเรียนที่มีความหลากหลาย เน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน  
แผนปฏิบัติงานที่ ๒  พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางวิชาการท้ังในและ 
                         ต่างประเทศ 
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ สืบสานงานพระราชด าริ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
แผนปฏิบัติงานที่ ๔  การขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ 
แผนปฏิบัติงานที่ ๕  พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นต้นแบบ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
              โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ ถนนอินใจมี/ถนนประชานิมิต ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุตรดิตถ์   โทรศัพท์ ๐–๕๕๔๑–๑๑๐๔  โทรสาร ๐–๕๕๔๑–๔๐๗๔  เว็บไซต์  www.utd.ac.th   
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖ จ านวน ๗๐ ห้องเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา มีพ้ืนที่เขตบริการในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ศึกษาตอนต้น คือ ต าบลท่าอิฐและต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และพ้ืนที่เขตบริการใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ จังหวัดอุตรดิตถ์  
    โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  เมื่อวันที่ ๒๘–๒๙  พฤศจิกายน  
พ.ศ.๒๕๖๒  (อยู่ระหว่างการรับรองผลการประเมินของ ส านักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน) (สมศ.)  
            ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาโดยรวม อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ  โดยจ าแนกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มีระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  และ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
 โรงเรียนอุตรดิตถ์ มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม ๑๘๑  คน จ าแนกเป็น 
ผู้บริหาร  ๒  คน  ข้าราชการครู ๑๒๖  คน  ครูอัตราจ้าง   ๘  คน  เจ้าหน้าทีอ่ื่นๆ   ๔๕  คน 
โดยครูผู้สอนมีภาระงานสอนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ระหว่าง  ๑๔-๒๓ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
(แตกต่างกันตามสาขาวิชา)  มีนักเรียน รวม  ๒,๕๕๖ คน  ชาย ๑,๘๗๙ คน  หญิง ๖๗๗ คน   
จ าแนกเป็น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๑,๒๙๒ คน  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
๑,๒๖๔ คน      
 

วิสัยทัศน์       : มุ่งพัฒนาผู้เรียน  เปลี่ยนผ่านด้วยนวัตกรรม น าสู่มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ         : ๑) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเลิศวชิาการคู่คุณธรรมและความเป็นพลโลกตามมาตรฐาน 
                            ระดับสากล 
                        ๒) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย และพัฒนาครูให้มี 
                        ความสามารถจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
                        อย่างมีคุณภาพ 

          ๓) พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล สร้างภาคี 

http://www.utd.ac.th/
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              เครือข่าย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ส่งเสริมพัฒนา 
              คุณภาพการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์   :  ๑)  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
          ๒)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยและความเป็นพลโลกตาม 
              หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๓)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย 
               รูปแบบอย่างมีคุณภาพ 
          ๔)  โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและแบบมีส่วนร่วมตาม 

                         หลักธรรมาภิบาล 
          ๕)  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

กลยุทธ์         :  ๑)  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
                        ๒)  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย และความเป็นพลโลกตามหลัก 
                             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          ๓)  พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่หลากลาย และพัฒนาครูให้สามารถจัดการ 
               เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

                    ๔)  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
                          ตามหลกัธรรมาภิบาล 

          ๕)  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 
                          การจัดการศึกษา  
 

ค่านิยม         : การมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญและการสร้างคุณค่าต่อบุคลากร 
 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน  :  
                    ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและเพ่ือ
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาภายใต้การท างานอย่างเป็นระบบ   
 

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์  :   
                   มีความเป็นสุภาพบุรุษโรงเรียนชาย ตามแนวทาง “วิชาการเลิศล้ า  คุณธรรมน าวิถี   
มีความเป็นสากล” 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ :  
                   สถาบันแห่งการเรียนรู้  เคียงคู่คุณธรรม  น าสู่มาตรฐานสากล 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 
๑. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
          ๒.๑ วิธีการพัฒนา  
                โรงเรียนอุตรดิตถ์ก าหนดแนวทางกระบวนการพัฒนาที่มีความหลากหลายตามบริบทของ
นักเรียนด้วยการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรียน การบูรณาการจัดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม    
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด  นโยบายเขต
พ้ืนที่การศึกษา นโยบายและมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศึกษา
บริบทโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน  ความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน และตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เรียน จัดท าหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี  หลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถเชิงวิศวกรรม หลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถทางภาษา ร่วมกับการใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิดตามแนวทาง Active Learning  ส่งเสริม
การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้  มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 
๒๑ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของโรงเรียน ที่ส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนและอัตลักษณ์ของนักเรียน  มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน  จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก ากับติดตามและประเมินผล  มีการส ารวจความคิดเห็น  ความพึงพอใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  และน า
ผลเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา การสอนโดย
บูรณาการภาษาอังกฤษ การสอนโดยบูรณาการทั้ง ๘ กลุ่มสาระ การใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียน   
การสอน เป็นต้น รวมถึงการจัดแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการสืบค้น และทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กับนักเรียน เช่น ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี และ
ห้องปฏิบัติการที่ส่งเสริมด้านทักษะการท างานพ้ืนฐานต่าง ๆ  นอกจากนี้ โรงเรียนอุตรดิตถ์มีกิจกรรม/
โครงการเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
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๗ 

 

          ๒.๒  ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                 มาตรฐานที่ ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

       ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
                     - นักเรียนร้อยละ ๘๒.๘๖ มีความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาไทยได้
เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 
                    - นักเรียนร้อยละ ๙๒.๙๘  มีความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 
                    - นักเรียนร้อยละ ๘๑.๑๐  มีความสามารถในด้านการคิดค านวณได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับดี 

        ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
                    - นักเรียนร้อยละ ๙๒.๔๗ สามารถคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรู้และวิธีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ในระดับดี 

         ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          - นักเรียนร้อยละ ๙๕.๑๑  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและ 

การท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี 
                      - นักเรียนมีผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์, โครงงานคณิตศาสตร์, โครงงานด้าน
สิ่งแวดล้อม, ผลงาน IS , ผลงานด้านเทคโนโลยี และผลงานศิลป์สร้างสรรค์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับ
จังหวัด  ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาคและระดับชาติ 
         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                       - นักเรียนร้อยละ ๘๖.๙๔ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน ในระดับดี 
                      - นักเรียนร้อยละ ๙๘.๖๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 
          ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
           - นักเรียนร้อยละ ๘๗.๗๓  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดีตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้  
           - ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 
๒๕๖๑  เท่ากับ  ร้อยละ ๑.๘๖   
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          ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ      
                     - นักเรียนร้อยละ ๘๕.๕๔  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ พร้อมที่จะศึกษาต่อ  
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 
           - นักเรียนร้อยละ ๙๗.๙๗  มีเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี     

                  มาตรฐานที่ ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
                   ๑)  มีคุณลักษณะตามทีโ่รงเรียนก าหนด คือ “ สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย” 

           - นักเรียน ร้อยละ ๙๗.๘๒  มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ ในระดับดี 
                      - นักเรียน ร้อยละ ๙๗.๘๒  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ ในระดับดี 
                      - นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐  มีผลการประเมินผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์  

           - นักเรียน ร้อยละ ๙๗.๘๒  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตรรายวิชา 
มาตรฐานสากล ในระดับดี 
                    ๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                     - นักเรียนร้อยละ ๙๗.๘๒  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์รักความเป็นไทย ความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย ในระดับดี 
                    - นักเรียนร้อยละ ๙๗.๘๒  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง มีส่วนร่วมใน  
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี 

          ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
           - นักเรียนร้อยละ ๙๐.๙๕  ยอมรับและอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ ในระดับดี 
           ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
                     - นักเรียนร้อยละ ๙๓.๔๒  มีความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและผู้อ่ืน การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและ
ทักษะในการด าเนินชีวิต 
                      - นักเรียนร้อยละ  ๙๑.๖๑  รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น ภูมิใจในตนเอง กล้า
แสดงออกและมีความมั่นคงทางอารมณ์ในระดับดี 
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  ร่องรอย/หลักฐานการด าเนินงาน 
  ๑) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  ๒) ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

๓) ข้อมูลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕) ข้อมูลสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๕) ข้อมูลผลการศึกษาต่อของนักเรียน (ม.3 และ ม.6) 
๖) ข้อมูลผลสรุปการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและข้อมูลด้าน

สุขภาพและสมรรถภาพ 
๗) แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 

           ๘) โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ที่ ๑  จ านวน ๑๘  โครงการ 
           ๙) โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ที่ ๒  จ านวน ๙  โครงการ 
 

๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๑. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ(O-NET) สูงกว่า
ระดับต้นสังกัดและระดับชาติ  
๒. เป็นโรงเรียนการแข่งขันสูง   
๓. นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมในระดับ
ต่าง ๆ 
๔. นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์  มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีและน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์  
๕. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์  
๖. เป็นโรงเรียนต้นแบบชมรม To Be Number 
One  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับเพชร 

๑. โรงเรียนควรด าเนินการพัฒนาเฉพาะกลุ่มที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดี   
๒. โรงเรียนควรจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมเฉพาะกลุ่มมากขึ้นแต่
ยังคงเป็นไปตามแนวทาง Active Learning  
๓. การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศใน 
การจัดการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการและ
สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่แตกต่าง
กันได้อย่างมีคุณภาพมากข้ึน  

แผนการด าเนนิงานเพื่อยกระดับคุณภาพ 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑  จัดแผนการเรียนที่มีความหลากหลาย เน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน  
แผนปฏิบัติงานที่ ๒  พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางวิชาการท้ังในและ 
                         ต่างประเทศ 
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ สืบสานงานพระราชด าริ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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๑๐ 

 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
          ๒.๑ วิธีการพัฒนา  
            โรงเรียนอุตรดิตถ์ด าเนินการโดยมุ่งเน้นการน าองค์กรด้วยวิสัยทัศน์  มีการบริหารจัดการ 
ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้         
      ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบริหารงานแบบให้ครูมีส่วนร่วม มีการระดมความคิด 
ของบุคลากรในแต่ละระดับชั้น ในแต่ละกลุ่มวิชา และในแต่ละกลุ่มงานเพ่ือค้นหาปัญหา ที่เกิดข้ึนใน 
การท างาน พร้อมทั้งร่วมกันหาวิธีแก้ไข (PLC)  มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู โดยให้ครู
ทุกคนจัดท า  ID Plan  และมีคณะกรรมการประเมินอย่างเป็นระบบ  มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ประชุมครูทกุคนเดือนละ ๑ ครั้ง 
ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามมาตรฐานต าแหน่ง  โดยมีการจัดอบรมครูทั้งโรงเรียน และ
ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม  มีกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม     
การปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า และผลการด าเนินงาน 
รวมถึงมีการจัดท าสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงานเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและน าไปใช้ในการจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    
       ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ์มีการจัดประชุมภาคเรียน
ละ ๒ ครั้ง เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา ในเรื่องการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  การออก
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  มีประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้รับทราบนโยบายและผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
และการแต่งตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการท างานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ    
       ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ  เช่น การจัดห้อง
ปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน ให้เป็นสัดส่วน มีการจัดระบบงานของแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจน อีกท้ังมี
การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า  โรงอาหาร หอประชุม และรอบบริเวณโรงเรียน ให้สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น  จัดแหล่งการเรียนรู้  ห้องค้นคว้าหาความรู้และห้องสมุดที่มีระบบบริหารจัดการที่ใช้
เทคโนโลยี  ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Wi-Fi  ให้นักเรียนได้ใช้ จัดอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละห้องเรียน จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรมพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและสร้างสุขนิสัยที่ด ีจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยนักเรียนในการใช้รถใช้ถนน  
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๑๑ 

 

และ    การปลูกฝังจิตอาสา  รวมทั้งการสนับสนุน ให้หน่วยงานภายนอกได้ใช้เทคโนโลยี  สถานที ่ใน
การจัดอบรมสัมมนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรระหว่างสถานศึกษา        
        ดา้นการด าเนินการตามนโยบาย  จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙   โรงเรียนอุตรดิตถ์มีแผนพัฒนาทาง
วิชาการท่ีเป็นรูปธรรม ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามจุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น และอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของโรงเรียน เช่น  
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียน  โครงการปลูกฝังค่านิยมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  และการจัดให้มีการเรียนรู้ใน
รายวิชามาตรฐานสากล  เป็นต้น 
 
          ๒.๒  ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                 ๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                      - โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม   

           - โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น       
                  ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

          - โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบด้วยส่วนของ
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนฯไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง ต่อเนื่อง 

         - โรงเรียนมีระบบพัฒนางานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม ให้กับนักเรียนทุกคน  

         - โรงเรียนมีระบบพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้  

         - โรงเรียนมีระบบการจัดการสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่
เหมาะสม  เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

         - โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีการจัดหา การพัฒนาและการบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม   
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                    ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                     - โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เน้นคุณภาพของนักเรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
                     - โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เน้นนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกคน 
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
                    ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

          - ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพในโครงการอบรมคูปองครู  
          - ครูทุกคนมีจ านวนชั่วโมงการอบรมพัฒนาไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

                    ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ    
                     - โรงเรียนมีการสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  
                     - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียและจัดให้กับนักเรียนทุกคน 
ได้ใช้เรียนรู้ 
                     - โรงเรียนมีห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพียงพอ 
                     - โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย ครอบคลุม
พ้ืนที่ของโรงเรียนและสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 
                     - โรงเรียนมีห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้
บริการ มีสื่อที่เพียงพอ 
                    ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้   
                       - โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ   
            - โรงเรียนมีจ านวนอัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียนสูงกว่าจ านวนที่ สพฐ.
ก าหนด 
 

  ร่องรอย/หลักฐานการด าเนินงาน 
  ๑) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 

๓) รายงานการประชุมปีการศึกษา 2562 
๔) สมุดนิเทศ  สมุดเยี่ยมของโรงเรียน 
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๕) รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. 
๖) แฟ้มสะสมงานของครู/ ผู้บริหารสถานศึกษา   
๗) หลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ 
๘) รายงานการประเมินตนเองและสารสนเทศโรงเรียน  
๙) เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
๑๐) รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ 
๑๑) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๑๒) ข้อมูลการนิเทศภายใน 
๑๓) โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒  กลยุทธ์ที่ ๔  

จ านวน ๓  โครงการ และกลยุทธ์ที่   ๕  จ านวน ๓  โครงการ 
  
๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๑. มีการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง
เครือข่าย รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ให้เข้าใจใน
บทบาท และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการของโรงเรียน   
๒. มีการสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓. มีการประเมิน นิเทศติดตามและน าผลไปพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง   
๕. มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการจัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  
๖. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ   

๑. เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงใน
ด้านวิชาการเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ จึงควรบูรณาการ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย จุดเน้น
แนวตามทางการปฏิรูปการศึกษาอ่ืนๆ จากต้น
สังกัด/หน่วยงานอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อลดจ านวน
โครงการ/กิจกรรมให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเวลาและรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน  
 

แผนการด าเนนิงานเพื่อยกระดับคุณภาพ 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑  การขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒  พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางวิชาการท้ังในและ 
                         ต่างประเทศ 
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ สืบสานงานพระราชด าริ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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๑๔ 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
          ๒.๑ วิธีการพัฒนา  

       โรงเรียนอุตรดิตถ์ด าเนินการด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้ครูมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน  โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ครูทุกคน ก่อน
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ 
การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และประเทศไทย ๔.๐ ตาม
แนวทางหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐    
       นอกจากนี้ยังได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ในด้านการจัด 
การเรียนการสอน โดยก าหนดให้ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด ใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning)  สอนตรงตามวุฒิการศึกษาและมีภาระงานที่เหมาะสม น าสื่อ แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับ
นักเรียน  ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอุตรดิตถ์ (UTD Care) อย่าง
ทั่วถึง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ท าให้ค้นพบความถนัด รู้จักอาชีพและแนวทางศึกษาต่อ มีการวัดและ
ประเมินการจัดการเรียนรู้จากสภาพจริง อย่างหลากหลาย มีการจัดท าวิจัยใน  ชั้นเรียน  ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการท ากิจกรรม PLC ได้รับการนิเทศการสอนและการประเมินสมรรถนะ 
 
          ๒.๒  ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนนิชีวิต   
                  - ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
                  - ครูผู้สอนทุกคนเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง 
                  - ครูผู้สอนทุกคนมีการฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
                  - ครูผู้สอนทุกคนมีการเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 
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๑๕ 

 

        3.2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
           - ครูผู้สอนทุกคนส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และบริบทของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับ การจัดการเรียนรู้ และน าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          - ครูผู้สอนทุกคนน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ 

           - ครูผู้สอนทุกคนมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจัย 
        3.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

         - ครผูู้สอนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้ 

        - ครผูู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียน
ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นด้วยความเข้าใจและเต็มใจ 

        - ครผูู้สอนทุกคนจัดการชั้นเรียนที่ช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของ 
การเรียน ตั้งใจเรียนเต็มที่และเรียนอย่างมีความสุข 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

    - ครูผู้สอนทุกคนประเมินนักเรียนจากสภาพจริง 
    - ครูผู้สอนทุกคนมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
    - ครูผู้สอนทุกคนใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย  

และการจัดการเรียนการสอน 
    - ครูผู้สอนทุกคนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

                 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู ้
                   - ครูผู้สอนทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
                   - ครูผู้สอนทุกคนและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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  ร่องรอย/หลักฐานการด าเนินงาน 
  ๑) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 

๓) รายงานการประชุมปีการศึกษา 2562 
๔) หลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ 
๕) แบบทดสอบ 
๖) แบบบันทึก PLC 
๗) ผลงานนักเรียน 
๘) เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
๙) วิจัยในชั้นเรียน  
๑๐) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๑๑) ข้อมูลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
๑๒) คู่มือการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
๑๓) โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒  กลยุทธ์ที่ ๓  

จ านวน ๒  โครงการ 
 
๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๑. มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้น
ทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงและบูรณาการ 

๒. มีการวัดและประเมินการจัดการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงอย่างหลากหลาย   
๓. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้   
๔. ครูผู้สอนมีจ านวนเพียงพอ สอนตรงตามวุฒิ    
๕. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนใน
การประพฤติและปฏิบัติตาม            

๑. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพเพ่ิมข้ึนและสามารถ
พัฒนาเป็นครูต้นแบบในด้านต่าง ๆ ได้  
 

 
แผนการด าเนนิงานเพื่อยกระดับคุณภาพ 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑  พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นต้นแบบแต่ละด้าน 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ สืบสานงานพระราชด าริ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  

 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา
จะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุป น าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนั้นจากข้อมูลการด าเนินงานของโรงเรียนอุตรดิตถ์และผลจาก
การด าเนินงาน จึงสามารถสรุปเป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้ ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
มาตรฐานที่ ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพในภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 
 

จุดเด่น 
 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ทุกกลุ่มสาระที่มี  

การทดสอบสูงกว่าระดับต้นสังกัดและระดับชาติ  
๒. โรงเรียนได้รับการจัดกลุ่มเป็นโรงเรียนการแข่งขันสูง   
๓. นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์  มีทักษะใน 

การท างานและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และ
น าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์  

๕. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย  
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๖. โรงเรียน เป็นต้นแบบชมรม To Be Number One  ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) ระดับเพชร 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. มีการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองเครือข่าย รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ให้เข้าใจในบทบาท และความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการของโรงเรียน   
 ๒. มีการสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 ๓. มีการประเมิน นิเทศติดตามและน าผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
 ๕. มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  

๖. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ   
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

           ๑. มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการ 

           ๒. มีการวัดและประเมินการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย   
           ๓. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้   
           ๔. ครูผู้สอนมีจ านวนเพียงพอ สอนตรงตามวุฒิ    

 ๕. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนในการประพฤติและปฏิบัติตาม            

 
จุดควรพัฒนา 

 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑. ควรด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ าแนกเป็นกลุ่มๆ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดี   
๒. ควรจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมเฉพาะกลุ่มมากขึ้นแต่ยังคง

เป็นไปตามแนวทาง Active Learning  
๓. การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่แตกต่างกันได้อย่างมีคุณภาพ
มากขึ้น 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงในด้านวิชาการเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม

ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ จึงควรบูรณาการ
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โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย จุดเน้นแนวตามทางการปฏิรูปการศึกษาอ่ืนๆ จากต้นสังกัด/
หน่วยงานอื่นๆ ให้มากข้ึน เพ่ือลดจ านวนโครงการ/กิจกรรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเวลา
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพ่ิมข้ึนและสามารถ

พัฒนาเป็นครูต้นแบบในด้านต่างๆ ได้  
 

         
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 
โรงเรียนอุตรดิตถ์  โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ก าหนดแนวทางเพ่ือยกระดับคุณภาพ

ของโรงเรียนในด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการและด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑  จัดแผนการเรียนที่มีความหลากหลาย เน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน  
แผนปฏิบัติงานที่ ๒  พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางวิชาการท้ังในและ 
                         ต่างประเทศ 
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ สืบสานงานพระราชด าริ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
แผนปฏิบัติงานที่ ๔  การขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์กรอัจฉริยะ 
แผนปฏิบัติงานที่ ๕  พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นต้นแบบแต่ละด้าน 
 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือจากต้นสังกัด 
 

 การสนับสนุนด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจากหน่วยงานและองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตามแผนการเรียนที่หลากหลายของโรงเรียน 
เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและภาวะผู้น า เพ่ือให้
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  
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บรรณานุกรม 
 
กระทรวงศึกษาธิการ.(๒๕๖๑).กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑, ประกาศ ณ  
          วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. ม.ป.ป. (เอกสารอัดส าเนา) 
งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ . (๒๕๖๑). รายงานการประเมินตนเองของ 
          สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑. ม.ป.ป. (เอกสารอัดส าเนา) 
งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ . (๒๕๖๒). คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
          การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุตรดิตถ์.  ม.ป.ป. (เอกสาร 
          อัดส าเนา) 
งานทะเบียน โรงเรียนอุตรดิตถ์. (๒๕๖๒). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์     
          ปีการศึกษา ๒๕๖๒.  ม.ป.ป. (เอกสารอัดส าเนา) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.(๒๕๖๐).คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร 
          และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่    
          และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน.ม.ป.ป. (เอกสารอัดส าเนา)   
ส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (๒๕๕๙). คู่มือ 
            การประเมิน คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

            ของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 
ส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (๒๕๕๙). แนวทาง 
            การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report  

            (SAR). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 
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ภาคผนวก 
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ประกาศมาตรฐานและคา่เป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพฯโรงเรียนอุตรดิตถ ์

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   

 

 

 

คู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน
อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างได้ 
(Best Practice) 

   

 
วิดีทัศน์การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

 
 
 

 




