
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง  การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 
......................................................... 

 
 ตามที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการ 
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบาย ใหปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพทั ้งภายในและภายนอก ของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป
จำเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให
ใชมาตรฐานการศึกษาศูนยการศึกษาพิเศษ  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่ ๒ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ไดกำหนด การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สำคัญ ขอหนึ่ง 
คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
โดยมาตรา ๓๑  ใหกระทรวง มีอำนาจหนาที ่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทกำหนด     
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ 
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑   
และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที ่แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร        
ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อเปนหลัก 
ในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ทั้งนี้ใหใชกับสถานศึกษาที่เปดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา      
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้นทางโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 



เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  และเพื่อใหการ
พัฒนาการศึกษาดำเนินตอไปจึงประกาศการกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        
ระด ับปฐมว ัย ระด ับการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ระด ับการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานศ ูนย การศ ึกษาพ ิ เศษ                         
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้ เพื ่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ และการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามการประกันคุณภาพภายในตอไป 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
 

                                     (นางเมตตา   ศิริรัตน) 
                        ผูอำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

 
 
 



การกำหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  
ลงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
-------------------------------------- 

1. คาเปาหมาย ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
๑.๑ มีพัฒนาการ ดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดุแลความปลอดภัยของตนเองได ยอดเยี่ยม 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม 
1.5 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนไทย ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน ยอดเยี่ยม 
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู เพ่ือสนบัสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม 
2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีมารยาทและรักความเปนไทย ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  
      การจัดประสบการณพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
      เรียนรู 

ยอดเยี่ยม 

3.6 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณฝกทักษะการมีมารยาทและความเปนไทย ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 



การกำหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  
ลงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
-------------------------------------- 

2. คาเปาหมาย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ยอดเยี่ยม 
      ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา 

ยอดเยี่ยม 

      ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
      ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
      ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
      ๗) มีทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ สามารถวางแผนการดำเนินชีวิตประจำวันได ยอดเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ยอดเยี่ยม 
      ๑)  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
      ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย ยอดเยี่ยม 
      ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
      ๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
      5)  มีทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบตามศาสตรพระราชา สามารถวางแผนการ   
           ดำเนินชวีิตประจำวันได 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.๑ การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาการวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  
      และทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม 
2.7 จัดทำหลักสูตรสาระเพ่ิมเติมสงเสริมทักษะกระบวนการคิดตามศาสตรพระราชา ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม 
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม 



มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ    
      เรียนรู 

ยอดเยี่ยม 

3.6 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมระบบการคิดอยางเปนระบบตามศาสตรพระราชา ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การกำหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  
ลงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
-------------------------------------- 

3. คาเปาหมาย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม 
     1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะ 
ตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว 

ยอดเยี่ยม 

      2) มีความพรอมความสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอหรือการสงตอเขาสูการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงข้ึน หรือการอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ยอดเยี่ยม 
     1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
     2) มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทยตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล ยอดเยี่ยม 
     3) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนไทย ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.๑ การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาการวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม 
2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีมารยาทและรักความเปนไทย ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม 
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม 
3.6 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณฝกทักษะการมีมารยาทและความเปนไทย ยอดเยี่ยม 

 

 


