
 
 

ประกาศโรงเรียนวังหลังวิทยาคม 
เร่ือง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                          เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกัน
คุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   ประกาศ ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561   
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                                                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 

เอกสารมาตรฐานการศึกษา ตวับ่งช้ี เพื่อการประดนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ฉบบัน้ี โรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม สังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 จดัท าขึ้นเพื่อ

เป็นแนวทางและเทียบเคียง การพฒันา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ.2543 และตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ลงวนัที่ 17 มิถุนายน 2557 

  หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า เอกสารฉบบัน้ีจะเป็นแนวทางและเทียบเคียงคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ จึงหวงัว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครูและผูป้กครอง ตลอดจนผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง และขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณะครูทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจดัท าเอกสาร ฉบบัน้ี จนส าเร็จลุล่วงไป

ดว้ยดี ไว ้ณ โอกาสน้ี  

งานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

                   โรงเรียนวงัหลงัวทิยาคม 
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อดุมกำรณ์และหลกักำรจดักำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

อุดมกำรณ์ของกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 อุดมการณ์ชองการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจดัการศึกษาเพือ่ปวงชน โดยรัฐจดัใหมี้การศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองของไทย

และพลเมืองของโลก เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียง ส าหรับการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพฒันา

หน้าที่การงานและการพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างเป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง

ส าหรับการสร้างสรรคส์งัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ เพือ่การพฒันาประเทศที่ย ัง่ยนืในอนาคต 

หลกักำรส ำคญัของกำรจดักำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยดึหลกัที่สอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ ดงัน้ี 

 หลักกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็น

ผูท้ี่มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ใฝ่รู้ มีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ที่พอเพียงต่อการพฒันางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปล่ียนแปลง ไดอ้ยา่ง

เท่าทนัและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 

 หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินและประเทศชาติ มี

ความรู้ และทกัษะพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมัน่ ขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดั อดทน มี

ลกัษณะนิสยัและทศันคติที่พงึประสงค ์เพือ่เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สงัคมไทยและสงัคมโลก 

 หลักแห่งควำมเสมอภำค คนไทยทั้งปวงตอ้งมีสิทธ์ิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อย

กว่า 12 ปี อยา่งทัว่ถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกบัความมีคุณภาพโดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่างทางสังคม 

วฒันธรรม 

 หลักกำรมีส่วนร่วม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน ม่ีวนร่วมในการบริหารและการจดั

การศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์

ศกัด์ิศรี และตอบสนองความตอ้งการทอ้งถ่ินตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย เก่ียวกับการ

กระจายอ านาจ 



 
 

 หลักแห่งควำมสอดคล้อง อุดมการณ์ หลักการ และมาตรฐานในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอ้ง

สอดคลอ้งระหว่างสาระบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ

พุทธศกัราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศกัราช 2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อ

รัฐบาล สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  

มาตรฐานก าร ศึกษ า เพื่ อ ก ารป ระกัน คุณ ภ าพ ภายในสถ าน ศึกษ า  แน บท้ายป ระก าศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบบัลงวนัที่ 11 ตุลาคม 2559 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 

1.2 คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

มาตรฐานที่ 4 ระบบประกนัคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดงัน้ี 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน (10) 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 6 

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค  านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดบัชั้น 1 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 

แกปั้ญหา 1 

3. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1 



 
 

4. ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 1 

5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 1 

6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 1 

1.2 คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน 4 

1. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักบักฏหมายและ

วฒันธรรมอนัดีของสงัคม 1 

2. ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 1 

3. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 1 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจิตสงัคม 1 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  (10) 

1. การมีเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน  1 

2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 4 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพของผูเ้รียนรอบด้าน ทุก

กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 1 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญในวชิาชีพ  1 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 1 

2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้

อยา่งมีคุณภาพ 1 

3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาให้มี

คุณภาพและไดม้าตรฐาน 3 

4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 2 

 



 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั (10) 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 5 

2. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 2 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู ้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 3 

มำตรฐำนที่ 4 ระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล (10) 

การใชร้ะบบประกนัคุณภาพภายในเพือ่ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ขึ้น 10 

 

หมำยเหตุ ตวัเลขทา้ยหมายถึง ค่าน ้ าหนกัคะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

 1. นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ ผูอ้  านวยการโรงเรียน   
2. นางอจัฉรา พึ่งบวั ครู คศ. 3  
3. นางเจนจิรา จนัทายนื ครู คศ. 3  
4. นางสาววลิยัภรณ์ ค าพลงาม ครู คศ. 3   
5. นายสุริยาคาร ยนัอินทร์ ครู คศ. 3   
6. นายธงชยั ผอ่งแผว้ ครู คศ. 2  

ผู้ศึกษำค้นคว้ำ รวบรวมและจัดท ำต้นฉบับ 

1. นางอจัฉรา พึ่งบวั ครู คศ. 3  
2. นางเจนจิรา จนัทายนื ครู คศ. 3  
3. นางสาววลิยัภรณ์ ค าพลงาม ครู คศ. 3   
4. นางสาวฐายกิา  สอนราษฎ ์ครู คศ.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


