
 
 

 
 
 
  

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
เรื่อง ใช้มาตรฐานการศึกษาและก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

................................................................................................................ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้ หน่วย 
งาน ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน 
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่  
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ ภายนอก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
มาตรา ๙ (๓) มีการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบ ประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับ และ 
ประเภทการศึกษาและ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ในกฎกระทรวง 

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 
สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับ
มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนจะต้องด าเนินการอย่าง 
ต่อเนื่องและมีการก ากับติดตามและประเมินตนเองทุกปีพร้อมกับจัดท ารายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน   

ทั้งนี้ ให้ใช้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔   

 
(นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
  



 
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คุณภาพของสถานศึกษาโดยรวม 
อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ดังนี้  

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ปี 
๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
          ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ ๙๘.๐๐ 
          ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๙๘.๐๐ 

          ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๙๖.๐๐ 

          ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๙๘.๐๐ 
          ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
          ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน                  ยอดเยี่ยม 
          ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ ๙๗.๐๐ 

          ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ ๙๖.๐๐ 

          ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ ๙๘.๐๐ 

          ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      ร้อยละ ๙๖.๐๐ 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
     ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน                                 ดีเลิศ 

     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                 ดีเลิศ 

     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย                                 

ดีเลิศ 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                                ดีเลิศ 

     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ                                 

ดีเลิศ 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
          และการจัดการเรียนรู้                   

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
     ๓.๑ จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
           น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ยอดเยี่ยม 

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                                               ดีเลิศ 
     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 



มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ปี 
๒๕๖๔ 

     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ดีเลิศ 
     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
          การจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดี 
     ๔.๑ ทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ดี 
     ๔.๒ ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ ดี 
     ๔.๓ ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับนานาชาติ ดี 
     ๔.๔ การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching &  Learning ยอดเยี่ยม 
     ๔.๕ การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน      ยอดเยี่ยม 
     ๔.๖ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ ดีเลิศ 
     ๔.๗ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ดีเลิศ 
     ๔.๘ การได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ดี 

 


