
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เร่ือง   ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกกุง  ระดับปฐมวัย  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ท่ี
ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกกุง  ได้ก าหนดอัตลักษณ์โรงเรียนในระดับ
ปฐมวัย  คือ  แรกพบ  นบไหว้  แต่งกายสุภาพ 
  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้อง  
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง  เพื่อน าสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพ
ภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายอ่อนศรี  สมบัติราช) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบประกาศ) 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
อัตลักษณ ์        แรกพบ  นบไหว้  แต่งกายสุภาพ 
 
วิสัยทัศน์ 
  ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน  นักเรียนมีความรู้ 
คู่คุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารจัดการท่ีทันสมัย  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  ครูและ
บุคลากรมืออาชีพ 
 
พันธกิจ 

๑.  จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้ 
          ๓.  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน 
          ๔.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงการอนุรกัษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
          ๕.  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
          ๖.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 
ปรัชญาโรงเรียน      สิกฺขา  บคฺคลา  วฒฺฒนา     การศึกษาคือการพัฒนาบุคคล 
 
 
ค าขวัญโรงเรียน        คุณธรรม  น าความรู้  สู่คุณภาพชีวิต 
 
 
สีประจ าโรงเรียน       น้ าเงิน – แดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง 
เร่ือง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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

 ตามท่ีมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี ๖  สิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๑  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง  แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี 
๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมท้ัง  อัตลักษณ์  และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  เมื่อวาระ
การประชุม  ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  
และการประเมินคุณภาพภายใน   

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
           
 

(นายสมพร  แปไธสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง 
เร่ือง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐาน /รายละเอียด 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
    ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
    ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
    ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
    ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
    ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
    ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อม  และ ส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

 ๒.๕ ให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

                                           
 
          (ลงช่ือ) 

                                                                                                (นายสมพร  แปไธสง) 
                                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง 
เร่ือง   การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------- 

 
 ตามท่ีมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี ๖  สิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๑  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง  แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี 
๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมท้ัง  อัตลักษณ์  และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   เมื่อวาระ
การประชุม  ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกุง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
       
 

(นายสมพร  แปไธสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 

 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง 
เร่ือง   การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐาน / รายละเอียด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / รายละเอียด 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัย   
          ของตนเองได้ 

ระดับดีเลิศ 

    ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ระดับดีเลิศ 
    ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ระดับดีเลิศ 
    ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และ  
          แสวงหาความรู้ได้ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
    ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดีเลิศ 
    ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับดีเลิศ 
    ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ระดับดีเลิศ 
    ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อม  และ ส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ระดับดีเลิศ 

 ๒.๕ ให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน                   
       การจัดประสบการณ์ 

ระดับดีเลิศ 

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
  เต็มศักยภาพ  

ระดับดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดีเลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย ระดับดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก   
      ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดีเลิศ 

 
                                                                                 
            (ลงช่ือ) 
                                                                                              
             (นายสมพร  แปไธสง) 
                                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๕  ยอดเย่ียม  
   ระดับ ๔  ดีเลิศ 

  ระดับ ๓  ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง  
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


