
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เร่ือง   ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้อง  
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง  เพื่อน าสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพ
ภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายอ่อนศรี  สมบัติราช) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบประกาศ) 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
อัตลักษณ ์        แรกพบ  นบไหว้  แต่งกายสุภาพ 
 
 วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน  นักเรียนมีความรู้คู่
คุณธรรม  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   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   
เมื่อวาระการประชุม  ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน   

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

(นายสมพร  แปไธสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 

 
 
 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

มาตรฐาน / รายละเอียด 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
      2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
      5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

   2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 

                                                  (ลงช่ือ) 
                                                                                                (นายสมพร  แปไธสง) 
                                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกกุง 



  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 ตามท่ีมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี ๖  สิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๑  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เรื่อง  แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี 
๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้ง  อัตลักษณ์  และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบคุลากรทุก
คนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
เมื่อวาระการประชุม  ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกงุ  มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

   
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 
  
 
      ( นายสมพร  แปไธสง ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / รายละเอียด 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

รายละเอียด 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ระดับดี 
      2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับดี 

      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 
      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดีเลิศ 
      5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
      6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

   2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเลิศ 

   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ระดับดีเลิศ 

   3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 

    3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
    3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

 



            (ลงช่ือ) 
                                                                                              
             (นายสมพร  แปไธสง) 
                                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ 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 

 
 
 
 

 


