
 
            ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ      

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
--------------------------------------- 

                

                ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยท่ีมีประกาศให้ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  และจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประกอบกับการก าหนดภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีระบุให้มีการจัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบ
ความพิการจนตลอดชีวิตโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและ
ชุมชน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง  
คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  และ
มาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาณภายนอก  

       เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงขอประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี  ให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

     
(นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 



 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
-------------------------------------------------------------- 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
  1) ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ  ทักษะตามท่ีระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  2) ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปล่ียนผ่าน (Indiviual Transition  Plan) หรือส่ง
ต่อเข้าสู่โรงเรียนเฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม      
  3) ผู้เรียนมีความพร้อมเปล่ียนผ่านเข้าสู่การประกอบอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
  2) ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น หรือแสดงออกที่ส่งเสริมความเป็นไทยและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ท่ีครอบคลุม ชัดเจน 

2.2 มีระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๓ พัฒนางานวิชาการ ท่ีครอบคลุมผู้เรียนทุกคนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศึกษา 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

3.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.2 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพ  

3.3 ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่นสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 



 3.4 ครูจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ครูรักเด็กและให้เด็กรักครู 

3.5 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

3.6 ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีให้ข้อมูลสะท้อนเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3.7 ครูมีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศนูย์การศึกษาพิเศษ  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 

 
มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
          ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
          ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเ้รียน 
    ๑. ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ  ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล  

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาการตามก าหนดไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

    ๒. ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปล่ียนผ่าน 
( Indiviual Transition  Plan) หรือส่งต่อเข้าสู่โรงเรียน
เฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม      

ผู้ เ รี ยนร้ อยละ  80  มี ความพร้ อม เข้ า สู่
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ป ล่ี ย น ผ่ า น  ( Indiviual  
Transition  Plan) หรือส่งต่อเข้าสู่โรงเรียน
เฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาเรียนรวม 

   ๓. ผู้เรียนมีความพร้อมเปล่ียนผ่านเข้าสู่การประกอบ
อาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ความพร้อมเปล่ียนผ่านเข้า
สู่การประกอบอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด 

ผู้ เรียนร้อยละ ๘0 มี คุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

    ๒. ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น หรือ
แสดงออกท่ีส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ผู้เรียนร้อยละ ๘0 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใน
ท้องถิ่น หรือแสดงออกท่ีส่งเสริมความเป็น
ไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 

 



 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 
   2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์   พันธกิจ  กลยุทธ์ และ
เป้าประสงค์ ท่ีครอบคลุม ชัดเจน 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ กลยุทธ์  และเป้าประสงค์ ท่ี
ครอบคลุมชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย
รัฐบาลและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

   2.2  มีระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม    

สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
คุณภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  2.3 พัฒนางานวิชาการ ท่ีครอบคลุมผู้เรียนทุกคนตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการ ท่ี
ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนตามแผนการจัด
การ ศึกษา เฉพาะบุคคล ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
และน ากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย 
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
 

- สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ จัดเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
จากแหล่งเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- สถานศึกษามีการ จัดระบบเทคโนโลยี  
สารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 



 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 3.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

- ครูร้อยละ 100 จัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุ คคล ท่ีสอดค ล้องกั บห ลัก สูตร
สถานศึกษา  

 3.2 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพ  

- ค รู ร้ อ ย ล ะ  ๘ 0 จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ตามศักยภาพ  

 3.3 ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่นสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- ครูร้อยละ ๘0 ใช้ ส่ือเทคโนโลยี  ส่ือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 3.4 ครูจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
บริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรัก
เด็กและให้เด็กรักครู 

- ครูร้อยละ 80 มีการจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการช้ันเรียน 
โดยเน้นปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ครูรักเด็ก ให้เด็ก
รักครู 

 3.5 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- ครูร้อยละ 100 มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 3.6 ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีให้ข้อมูลสะท้อนเพื่อพัฒนา ปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

- ครูร้อยละ 100 มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 3.7 ครูมีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน - ครูร้อยละ 100 มีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนา
จัดการเรียนการสอน 


