
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบุญจิตวิทยา 
เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
----------------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๓๓  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้ง  
อัตลักษณ์  และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนบุญจิตวิทยา  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบุญจิตวิทยา  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 

(นางปราณีต  กันทอง) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบุญจิตวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบุญจิตวิทยา 

เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ

และปัญหาทางเพศ 
 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
๑.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ  
๑.๗ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ   
๑.๘ เพ่ือให้ผลการด าเนินโครงการเกิดผลกระทบที่มีต่อผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน   

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐานที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว  
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนองาน  

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดเขียนตามความคิดของตนเอง  
๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
 
 

 



มาตรฐานที่๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

มาตรฐานที่ ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
๖.๑ วางแผนการทางานและด าเนินการจนส าเร็จ  
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู้ 
 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
๗.๖ ครูให้ค าแนะน าค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  
๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน  
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ  

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน

วิชาการและการจัดการ 
 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  
๘.๕ นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 
 
 
 

 



มาตรฐานที่ ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างประสิทธิภาพ  
                    และเกิดประสิทธิผล 

 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
๙.๔ เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษามีการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการ   

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ  
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถและความสนใจของผู้เรียน  
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
๑๐.๕ นิเทศภายในก ากับติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

๑๑.๑ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 

๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีทีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
 

 



มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  
๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา  

 

๑๔.๒ มีผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษา  
  โครงการพัฒนาสถานศึกษา  ตามวิสัยทัศน์  และปรัชญาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

           ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนไหว้อย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติของกระทรวง  วัฒนธรรม 
   ๒. เพ่ือให้ผู้เรียน ครู บุคลากร และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
               ด้านอัตลักษณ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
       ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี  ในการไหว้อย่างไทยต่อผู้พบเห็น 

 

  โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
๑. เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของ สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานด้านเอกลักษณ์ที่

ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
๓. เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น และจุดเด่นของสถานศึกษาเกิดผลกระทบที่ดีต่อ

ชุมชนท้องถิ่น 

๔. เพ่ือให้สถานศึกษามีความเป็นต้นแบบวิธีการด าเนินการสู่ความส าเร็จ และมีการถ่ายโอนความรู้สู่
สถานศึกษาอ่ืน     

  

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา 
                     ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
๑๕.๑ จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  

  โครงการส่งเสริมผู้เรียน ครู บุคลากรให้ทันสมัย ทันโลก และมีความพร้อมสู่สากล 
          ๑. เพ่ือจัดท าโครงการพิเศษทุกประเภท  

๒. เพ่ือให้มีการด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ๓. เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในโครงการพิเศษที่สถานศึกษาจัดขึ้น 

  

  โครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
          ๑. เพ่ือช่วยเหลือ/ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนในการพัฒนาวิชาการ  

๒. เพ่ือประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด ในการป้องกัน แก้ปัญหา และ/หรือ 
การพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่  

 ๓. เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในโครงการพิเศษที่สถานศึกษาจัดขึ้น 

  

 

 
 

(นางปราณีต  กันทอง) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบุญจิตวิทยา 


