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ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
......................................................... 

 

 ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบาย ให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปจำเป็นต้องปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ได้กำหนด การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญ ข้อหนึ่ง  คือมีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ให้
กระทรวง มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทกำหนด นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ ให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ การประกันคุณภาพภายนอก ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ 
มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์
ที ่๑๑พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักใน การเทียบเคียงสำหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ทั้งนี้ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ 
ดังนั้นทางโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เรื่องการใช้มาตรฐาน
การศึ กษาของสถานศึ กษ าระดับการศึ กษาปฐมวัย  เพ่ื อการป ระกันคุณ ภาพภายในของสถานศึ กษ า  
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
และประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เรื่องการใช้มาตรฐานการเรียนร่วมของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ



ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และเพ่ือให้การพัฒนา
การศึกษาศึกษาดำเนินต่อไปจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามการ
ประกันคุณภาพภายในต่อไป 
  

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นางเมตตา   ศิริรัตน์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖2  
มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
1.5 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทและรักความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด

ประสบการณ์พัฒนาเด็ก 
3.5 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกทักษะการมีมารยาทและความเป็นไทย 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 
มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
       ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
       ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
       ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
       ๕) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๖) มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี 
       ๗) มีทักษะกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนการดำเนินชีวิตประจำวนัได้ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๑) มีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 
       ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเปน็ไทย 
       ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
       ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 

      5) มีทักษะกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบตามศาสตร์พระราชา สามารถวางแผนการดำเนินชวีิตประจำวนัได้ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 2.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพฒันาการวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้
 2.7 จัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเตมิส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดตามศาสตร์พระราชา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 3.6 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมระบบการคิดอย่างเปน็ระบบตามศาสตร์พระราชา



มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2562 
มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
  1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามท่ีระบุ
ไว้ในแผนการจัดการเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
  2) มีความพร้อมความสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
หรือการอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2) มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
  3) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาการวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทและรักความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 3.6 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกทักษะการมีมารยาทและความเป็นไทย 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
................................................................. 

 ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบาย ให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปจำเป็นต้องปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ได้กำหนด การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญ ข้อหนึ่ง  คือมีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ให้
กระทรวง มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทกำหนด นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ ให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ การประกันคุณภาพภายนอก ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ 
มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์
ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักใน การเทียบเคียง
สำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ทั้งนี้ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ดังนั้นทางโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เรื่อง การกำหนดค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  ประกาศโรงเรียน 
ราชวินิตประถมบางแค เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และประกาศโรงเรียนราชวินิต
ประถมบางแค เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาเรียนรู้การศึกษา



พิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และเพ่ือให้การพัฒนาการศึกษา
ศึกษาดำเนินต่อไปจึงประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามการประกันคุณภาพ
ภายในต่อไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
      (นางเมตตา   ศิริรัตน์) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 



 

การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 

-------------------------------------- 
1. ค่าเป้าหมาย ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
๑.๑ มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดุแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 
1.5 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทและรักความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์พัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3.6 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกทักษะการมีมารยาทและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 

-------------------------------------- 
2. ค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
      ๗) มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ยอดเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
      ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
      ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
      ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
      ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
      5) มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตามศาสตร์พระราชา สามารถวางแผนการ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้ 

ยอดเยีย่ม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาการวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
2.7 จัดทำหลักสูตรสาระเพ่ิมเติมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดตามศาสตร์พระราชา ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3.6 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมระบบการคิดอย่างเป็นระบบตามศาสตร์พระราชา ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
-------------------------------------- 

3. ค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

     1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

ดีเลิศ 

      2) มีความพร้อมความสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

     1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 

     2) มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ดีเลิศ 

     3) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาการวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทและรักความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

3.6 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกทักษะการมีมารยาทและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

 
 
 


