
 

ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา 
ท่ี  ๑ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนฟากท่าวิทยา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุก
ระดับก่อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน 
จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕มาตรา ๙ (๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้
ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับ ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนด
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.๒๕๔๕หนึ่ง และมาตรา ๔๗  วรรคสอง  แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น  กระทรวงศึกษาธิการมีการ
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.
๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

ท้ังนี้  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฟากท่าวิทยา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฟากท่าวิทยา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อใช้เป็นหลักในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ต้ังแต่ บัดนี้เป็นต้นไป   

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

      ลงช่ือ   

               (นางภคพร  สีกา) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา 
  

 



เป้าหมายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนฟากท่า 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ 
เป้าหมาย

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 45  คะแนน 5 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

25  คะแนน 
5 ดีเลิศ 

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน
การส่ือสารและการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ผู้เรียนร้อยละ 70-79 
-มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับช้ัน 
-มีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเหมาะสม ตามระดับช้ัน 
-มีความสามารถในด้านการคิดค านวณ
เหมาะสมตามระดับช้ัน 
 

4 ดีเลิศ 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 70-79 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 

4 ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4 ดีเลิศ 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ผู้เรียนร้อยละ 70-79 
-มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได้อย่าง เหมาะสม ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ 
 

4 ดีเลิศ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล
การทดสอบระดับชาติของผู้เรียน มีพัฒนาการ
สูงขึ้นหรือคุณภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2-2.99  
 

4 ดีเลิศ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
-มีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
 

5 ยอดเยี่ยม 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ 
เป้าหมาย

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

20  คะแนน 5 ยอดเยี่ยม 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
-มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
-มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

5 
 

ยอดเยี่ยม 
 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
-ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 

5 
 

ยอดเยี่ยม 
 

3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
-ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

5 
 

ยอดเยี่ยม 
 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
-มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
-รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
-รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่ม
เหงรังแก 
-ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่
ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

5 
 
ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

28  คะแนน 5 ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

5 ยอดเยี่ยม 

2.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

4 ดีเลิศ 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ 
เป้าหมาย

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็น
แบบอย่างได้ 

5 

ยอดเยี่ยม 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

5 

ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 

4 
ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ 

23  คะแนน 5 ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

5 ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

5 ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4 ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 5 ยอดเยี่ยม 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ 
เป้าหมาย

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

สรุปผล 96/105 5 ยอดเยี่ยม 

 

 

โรงเรียนฟากท่าวทิยา ก าหนดเปา้หมายการพัฒนาคุณภาพ  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
เฉลี่ยระดับคุณภาพอยู่ในระดับ  ๕   เป้าหมายคุณภาพอยู่ในระดบั ยอดเยีย่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


