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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
 

 

 

 
 

            ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 
                

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยท่ีมีประกาศให้ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประกอบกับการก าหนดภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส 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 มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท และมาตรา 48  
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาณภายนอก  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี       
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงขอประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจั งหวัดสิงห์บุรี      
ให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
     
 
 

(นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 
 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
 

 

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

เร่ือง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2563 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) มีพัฒนาตามศักยภาพของของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะบุคคล 
  2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล    
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
3.2 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.3 ใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 3.4 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.5 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.6 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.7 มีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
 

 

 
 

            ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยท่ีมีประกาศให้ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบกับการ
ก าหนดภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑     
ท่ีระบุให้มีการจัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจน
ตลอดชีวิตโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน 

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 และให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน         
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาณภายนอก  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี      
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
     
 
 

(นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 
 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
 

 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย       
ปีการศึกษา 

2563 
มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
      1) มพีัฒนาตามศักยภาพของของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออก
ถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
บุคคล 
     2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อหรือการส่ง
ต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล    

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 85) 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียน  แต่ละบุคคล 

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 85) 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 85) 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
 

 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย       
ปีการศึกษา 

2563 
มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 

3.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 100) 

3.2 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 85) 

3.3 ใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 85) 

3.4 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 85) 

3.5 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 100) 

3.6 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 100) 

3.7 มีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 100) 

สรุปภาพรวม ระดับยอดเยี่ยม 
 
 
ระดับคะแนน  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ แปลผลคุณภาพ 
80.00 – 100 5 ยอดเยี่ยม 

70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
60.00 – 69.99 3 ดี 
50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

0 - 49.99 1 ก าลังพัฒนา 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


