
 

 
ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------- 

               ด้วยโรงเรียนอุตรดิตถ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริม 
การเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์
การจัดการศึกษาของชาติ  พร้อมตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง  สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติประจ าปี  เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

              โรงเรียนอุตรดิตถ์  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามประกาศกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ   และมาตรฐานการศึกษาระกับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  
ชุมชนและท้องถิ่น  ส าหรับใช้ด าเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ที่ครอบคลุม
ตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ  ดังนั้นโรงเรียนอุตรดิตถ์  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์  ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๑   จ านวน ๓  มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑…. 



  

        มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   ๑) มีคุณลักษณะ “สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย”  
                  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑)  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
             ๒.๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓)  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

      ทั้งนี้ให้ด าเนินการในปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
            (นายบัญชร   จันทร์ดา) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ 



  

 
ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------- 

               โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยในอนาคต และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๑๗  สิงหาคม 
๒๕๖๑  รวมทั้งบริบท จุดเน้นและความต้องการของโรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงปรับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

              เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นหลักและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๐  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
           (นายบัญชร   จันทร์ดา) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 



  

การก าหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์  แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
           ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ระดับดีเลิศ 
           ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับยอดเยี่ยม 

           ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับยอดเยี่ยม 
           ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับยอดเยี่ยม 
           ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
           ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 
       ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
           ๑)  มีคุณลักษณะ “สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย” ระดับยอดเยี่ยม 
           ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับยอดเยี่ยม 
           ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับยอดเยี่ยม 
           ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
      ๒.๑)  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 
      ๒.๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
      ๒.๓)  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเยี่ยม 

      ๒.๔)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 
      ๒.๕)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับยอดเยี่ยม 

      ๒.๖)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
      ๓.๑)  จดัการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช ้
ในชีวิตได ้

ระดับยอดเยี่ยม 

      ๓.๒)  ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม 
      ๓.๓)  มีการบรหิารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม 
      ๓.๔)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน ระดับยอดเยี่ยม 
      ๓.๕)  มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู ้

ระดับยอดเยี่ยม 

 


