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ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

 

 ตามท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบาย ให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอก ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปจ าเป็นต้องปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙        
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ได้ก าหนด การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญ ข้อหนึ่ง  คือมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับและประเภทกา รศึกษาโดยมาตรา ๓๑             
ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทก าหนด นโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และ ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ท้ังนี้ให้ใช้กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ดังนั้นทางโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เรื่องการใช้มาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาด าเนิน
ต่อไปจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมาย 
 



 
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามการประกันคุณภาพภายใน
ต่อไป 
 
  

ประกาศ ณ วันท่ี ๓1 สิงหาคม พ.ศ. 256๓ 
 

 
 

(นางเมตตา   ศิริรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 256๓  

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
1.5 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทและรักความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด

ประสบการณ์พัฒนาเด็ก 
3.5 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกทักษะการมีมารยาทและความเป็นไทย 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 256๓ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 256๓ 
มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ มาตรฐานที่ ๑  คณุภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
       ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
       ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
       ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
       ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
       ๗) มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
       ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย 
       ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
       ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

      5) มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตามศาสตร์พระราชา สามารถวางแผนการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 
 2.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาการวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 2.7 จัดท าหลักสูตรสาระเพิ่มเติมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดตามศาสตร์พระราชา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 3.6 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมระบบการคิดอย่างเป็นระบบตามศาสตร์พระราชา



 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 256๓ 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 256๓ 
มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
  1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามท่ีระบุ
ไว้ในแผนการจัดการเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
  2) มีความพร้อมความสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2) มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
  3) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาการวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทและรักความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 3.6 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกทักษะการมีมารยาทและความเป็นไทย 
 


