
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 
เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา   
----------------------------------------------------------- 

 
 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  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  เมื่อวาระ
การประชุม  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  
และการประเมินคุณภาพภายใน   

 
  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
           

ลงช่ือ         
  (นางสาวประกอบ  กลิ่นหอม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกกุง    
 

 
                                                                               

       ลงช่ือ    
         (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

            



 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 

เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา   

 

มาตรฐาน /รายละเอียด 
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของเด็ก 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มสีุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ้
    ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
    ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลอืตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 
    ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได ้
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๑ มีหลกัสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถ่ิน 
    ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
    ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์  
    ๒.๔ จัดสภาพแวดลอ้ม  และ สื่อเพือ่การเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

 ๒.๕ ให้บริการสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคญั 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ  
๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยเีหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเดก็ไปปรับปรงุ

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

                                           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 
เรื่อง   การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย   

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา   
----------------------------------------------------------- 

 
 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  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอก   เมื่อวาระ
การประชุม  ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกุง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ลงช่ือ         
  (นางสาวประกอบ  กลิ่นหอม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกกุง    
 

                                                                               

       ลงช่ือ    
         (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 
เรือ่ง   การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
 

มาตรฐาน / รายละเอียด 
ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐาน / รายละเอียด 
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มสีุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย   
          ของตนเองได้ 

ระดับดเีลิศ 

    ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ระดับดเีลิศ 
    ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลอืตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ระดับดเีลิศ 
    ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และ  
          แสวงหาความรู้ได้ 

ระดับดเีลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
    ๒.๑ มีหลกัสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถ่ิน ระดับดเีลิศ 
    ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับดเีลิศ 
    ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์  ระดับดเีลิศ 
    ๒.๔ จัดสภาพแวดลอ้ม  และ สื่อเพือ่การเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ระดับดเีลิศ 

 ๒.๕ ให้บริการสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพื่อสนบัสนุน                   
       การจัดประสบการณ์ 

ระดับดเีลิศ 

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม ระดับดเีลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคญั ระดับดีเลิศ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีพฒันาการทุกดา้นอย่างสมดลุ 
  เต็มศักยภาพ  

ระดับดเีลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดเีลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยเีหมาะสมกับวัย ระดับดเีลิศ 
๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเดก็   
      ไปปรับปรงุการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดเีลิศ 

 
                                                                                

การกำหนดคา่เปา้หมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ 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) 


