
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 

เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

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

 ตามที่มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๑  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เรื่อง  แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ 
๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้ง  อัตลักษณ์  และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   
เมื่อวาระการประชุม  ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 
           

ลงช่ือ         
  (นางสาวประกอบ  กลิ่นหอม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกกุง    
 

                                                                               

       ลงช่ือ    
         (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

            
            



แนบท้ายประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา   
............................................................. 

มาตรฐาน / รายละเอียด 
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้เรยีน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
      2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปญัหา 
      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
      5)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
      6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทกุ
กลุ่มเป้าหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู ้
อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู ้
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั 

3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อตอ่การเรียนรู้ 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศโรงเรียนโรงเรยีนบา้นโคกกุง 
เรื่อง กำหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา   

..................................................................... 
 

 ตามที่มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๑  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เรื่อง  แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ 
๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น นโยบายการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้ง  อัตลักษณ์  และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงปรบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอก  
เมื่อวาระการประชุม  ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีนบ้านโคกกุง  มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

   
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
           

ลงช่ือ         
  (นางสาวประกอบ  กลิ่นหอม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกกุง    
 

                                                                               

       ลงช่ือ    
         (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

            
 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 
เรื่อง กำหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 
 

มาตรฐาน / รายละเอียด 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

รายละเอียด 
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้เรยีน ระดับดเีลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ระดับด ี
      2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

ระดับด ี

      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับด ี
      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ระดับดเีลิศ 
      5)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับดเีลิศ 
      6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดเีลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด ระดับดเีลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ระดับดเีลิศ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดเีลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ระดบัดเีลิศ 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดเีลิศ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดเีลิศ 

   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดเีลิศ 

   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดเีลิศ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดเีลิศ 

   2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

ระดับดเีลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั ระดับดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ระดับดเีลิศ 

   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อตอ่การเรียนรู ้ ระดับดเีลิศ 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดเีลิศ 

    3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดเีลิศ 
    3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุ
การจัดการเรียนรู ้

ระดับดเีลิศ 



การกำหนดคา่เปา้หมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน กำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม  (คะแนนร้อยละ 90.00 – 100) 
   ระดับ ๔  ดีเลิศ (คะแนนร้อยละ ๘๐.00 – 89.00) 
  ระดับ ๓  ดี  (คะแนนร้อยละ 70.00 – 79.00) 
  ระดับ ๒ ปานกลาง (คะแนนรอ้ยละ 60.00 – 69.00) 
  ระดับ ๑ กำลงัพัฒนา (คะแนนต่ำกว่ารอ้ยละ 60) 

 
 
 
 

 


