
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
เรื่อง ให!ใช!มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................................................. 

 
โดยท่ีมีการประกาศใช�กฎกระทรวงว�าด�วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให�ใช�มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเป7าหมายและ
ยุทธศาสตร�อย�างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ�
และจุดเน�นของสถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และการมีส�วนร�วมของผู�เก่ียวข�องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู�ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให�
เหมาะสมและสอดคล�องกันเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จึงประกาศให�ใช�มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้ เพ่ือเป>นเป7าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓๐ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 
 
       
       (นายสรยุทธ  หนูเก้ือ) 
          ผู�อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 



 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท!ายประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

เรื่อง ให!ใช!มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

__________________________ 
มาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ0งช้ี 
น้ําหนัก (คะแนน) 

ตัวบ0งช้ี รวม 
มาตรฐานด!านคุณภาพผู!เรียน  30 
มาตรฐานท่ี 1 ผู!เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 

 

5 

  1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 0.5 
  1.2  มีน้ําหนัก ส�วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ�มาตรฐาน 0.5 
  1.3  ป7องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให�โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยง
ต�อความ รุนแรง โรค  ภัย  อุบัติเหตุ และปHญหาทางเพศ 

1 

  1.4  เห็นคุณค�าในตนเอง มีความม่ันใจ  กล�าแสดงออกอย�างเหมาะสม 1 
  1.5  มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีและให�เกียรติผู�อ่ืน 1 
  1.6  สร�างผลงานจากการเข�าร�วมกิจกรรมด�านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลปM กีฬา/ 
         นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

1 

มาตรฐานท่ี 2 ผู!เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค0านิยมท่ีพึงประสงค:  
 
5 

  2.1  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตามหลักสูตร 2 
  2.2  เอ้ืออาทรผู�อ่ืนและกตัญNูกตเวทีต�อผู�มีพระคุณ 1 
  2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต�าง 1 
  2.4  ตระหนัก รู�คุณค�า ร�วมอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล�อม 1 
มาตรฐานท่ี 3 ผู!เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู!ด!วยตนเอง รักการเรียนรู! และพัฒนา   
                 ตนเองอย0างต0อเนื่อง 

 
 
 
 
5 

  3.1  มีนิสัยรักการอ�านและแสวงหาความรู�ด�วยตนเองจากห�องสมุด แหล�งเรียนรู� 
และสื่อต�างๆ รอบตัว 

2 

  3.2  มีทักษะในการอ�าน ฟHง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือค�นคว�าหาความรู�
เพ่ิมเติม 

1 

  3.3  เรียนรู�ร�วมกันเป>นกลุ�ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู�ระหว�างกัน 1 
  3.4  ใช�เทคโนโลยีในการเรียนรู�และนําเสนอผลงาน 1 
 

 



มาตรฐาน/ตัวบ0งช้ี 
น้ําหนัก (คะแนน) 

ตัวบ0งช้ี รวม 
มาตรฐานท่ี 4 ผู!เรียนมีความสามารถในการคิดอย0างเป>นระบบ คิดสร!างสรรค: ตัดสินใจ  
                 แก!ป?ญหาได!อย0างมีสติสมเหตุผล   

 
 
 
5 
 
 

  4.1  สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ�าน ฟHง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

2 

  4.2  นําเสนอวิธีคิด วิธีแก�ปHญหาด�วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1 
  4.3  กําหนดเป7าหมาย คาดการณ�  ตัดสินใจแก�ปHญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 1 
  4.4  มีความคิดริเริ่มและสร�างสรรค�ผลงานด�วยความภาคภูมิใจ 1 
มาตรฐานท่ี 5  ผู!เรียนมีความรู!และทักษะท่ีจําเป>นตามหลักสูตร  

 
5 

  5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต�ละกลุ�มสาระเป>นไปตามเกณฑ� 1 
  5.2  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป>นไปตามเกณฑ� 1 
  5.3  ผลการประเมินการอ�าน คิดวิเคราะห� และเขียนเป>นไปตามเกณฑ� 2 
  5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป>นไปตามเกณฑ� 1 
มาตรฐานท่ี 6 ผู!เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร0วมกับผู!อ่ืนได! 
                 และมีเจตคติท่ีดีต0ออาชีพสุจริต 

 
 
 
5 

  6.1  วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ  2 
  6.2  ทํางานอย�างมีความสุข มุ�งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 1 
  6.3  ทํางานร�วมกับผู�อ่ืนได� 1 
  6.4  มีความรู�สึกท่ีดีต�ออาชีพสุจริตและหาความรู�เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 1 
มาตรฐานด!านการจัดการศึกษา  50 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน!าท่ีอย0างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

10 

  7.1  ครูมีการกําหนดเป7าหมายคุณภาพผู�เรียนท้ังด�านความรู� ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

1 

  7.2  ครูมีการวิเคราะห�ผู�เรียนเป>นรายบุคคล และใช�ข�อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู�เรียน 

1 

  7.3  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู�ท่ีตอบสนองความแตกต�างระหว�าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปHญญา   

2 

  7.4  ครูใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปHญญา
ของท�องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู� 

1 

 

 

 



มาตรฐาน/ตัวบ0งช้ี 
น้ําหนัก (คะแนน) 

ตัวบ0งช้ี รวม 
  7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ�งเน�นการพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนด�วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

1  

  7.6  ครูให�คําแนะนํา คําปรึกษา และแก�ไขปHญหาให�แก�ผู�เรียนท้ังด�านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด�วยความเสมอภาค 

1 

  7.7  ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู�ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและ
ใช�ผลในการปรับการสอน 

1 

  7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป>นแบบอย�างท่ีดีและเป>นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 1 
  7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได�รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

1 

มาตรฐานท่ี 8 ผู!บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน!าท่ีอย0างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 

 

10 

 

  8.1  ผู�บริหารมีวิสัยทัศน� ภาวะผู�นําและความคิดริเริ่มท่ีเน�นการพัฒนาผู�เรียน 1 
  8.2  ผู�บริหารใช�หลักการบริหารแบบมีส�วนร�วมและใช�ข�อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป>นฐานคิดท้ังด�านวิชาการและการจัดการ 

2 

  8.3  ผู�บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให�บรรลุเป7าหมายตามท่ีกําหนด
ไว�ใน แผนปฏิบัติการ 

2 

  8.4  ผู�บริหารส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให�พร�อมรับการกระจายอํานาจ 2 
  8.5  นักเรียน ผู�ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 1 
  8.6  ผู�บริหารให�คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส�การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

2 

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู!ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม บทบาท 
                  หน!าท่ีอย0างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

5   9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู�และปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 2 
  9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให�บรรลุผลสําเร็จตามเป7าหมาย 

1 

  9.3  ผู�ปกครองและชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาสถานศึกษา 2 
มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู! และกิจกรรมพัฒนา 
                    คุณภาพผู!เรียนอย0างรอบด!าน 

10 

 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล�องกับท�องถ่ิน 2 
 10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให�ผู�เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

2 



มาตรฐาน/ตัวบ0งช้ี 
น้ําหนัก (คะแนน) 

ตัวบ0งช้ี รวม 
 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนท่ีส�งเสริมและตอบสนองความต�องการ  
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู�เรียน 

1  

 10.4 สนับสนุนให�ครูจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู� ได�ด�วยตนเอง 

1 

 10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง การเรียน
การสอน อย�างสมํ่าเสมอ 

2 

 10.6 จัดระบบดูแลช�วยเหลือผู�เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู�เรียน 
ทุกคน 

2 

มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล!อมและการบริการท่ีส0งเสริมให!ผู!เรียน  
                   พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

 

10 

 11.1 ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกพอเพียงอยู�ในสภาพใช�การได�ดี  สภาพแวดล�อม ร�มรื่น และมี
แหล�งเรียนรู�สําหรับผู�เรียน 

 
4 

 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส�งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู�เรียน 

3 

 11.3 จัดห�องสมุดท่ีให�บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให�ผู�เรียนเรียนรู�
ด�วย ตนเองและหรือเรียนรู�แบบมีส�วนร�วม 

3 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน 
                    กฎกระทรวง 

 

 

 

5 

 12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 
 12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ�ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 

 12.3 จัดระบบข�อมูลสารสนเทศและใช�สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1 

 12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของ สถานศึกษา 

0.5 

 12.5  นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช�วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่อง 

0.5 

 12.6  จัดทํารายงานประจําปWท่ีเป>นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 
 

 



มาตรฐาน/ตัวบ0งช้ี 
น้ําหนัก (คะแนน) 

ตัวบ0งช้ี รวม 
มาตรฐานด!านการสร!างสังคมแห0งการเรียนรู! 10 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร!าง ส0งเสริม สนับสนุน ให!สถานศึกษาเป>นสังคม แห0งการ  
                   เรียนรู!     

 

 

10 

 13.1  มีการสร�างและพัฒนาแหล�งเรียนรู�ภายในสถานศึกษาและใช�ประโยชน�จาก
แหล�ง เรียนรู� ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

5 

 13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว�าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค�กรท่ีเก่ียวข�อง 

5 

มาตรฐานด!านอัตลักษณ:ของสถานศึกษา 5 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให!บรรลุเปIาหมายตามวิสัยทัศน: ปรัชญา 
                   และจุดเน!นท่ีกําหนดข้ึน 

 

5  14.1  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนบรรลุตามเป7าหมาย  วิสัยทัศน�
ปรัชญา และจุดเน�นของสถานศึกษา 

3 

 14.2  ผลการดําเนินงานส�งเสริมให�ผู�เรียนบรรลุตามเป7าหมาย วิสัยทัศน� ปรัชญา 
และจุดเน�นของสถานศึกษา 

2 

มาตรฐานด!านมาตรการส0งเสริม 5 
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน!น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                   เพ่ือพัฒนาและส0งเสริมสถานศึกษาให!ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 

5  15.1  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน�น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา 

3 

 15.2  ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป7าหมาย 2 
 

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


