
 
            ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

เร่ือง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

 
                

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
9 (3)  ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท และมาตรา 48  
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา       
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต และนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี      
และการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากร ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้อง จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
การส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผล และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
     
 
 

(นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 
 

 



แนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีลงวันที่ 5 สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖4   
เร่ือง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี  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 (IEP) 
  2) ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปล่ียนผ่าน หรือส่งต่อ หรือการประกอบอาชีพ 
หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ  
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารท่ีมีคุณภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
๒.๓ พัฒนางานวิชาการ ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
3.2 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมตามศักยภาพ 
3.3 ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 3.4 ครูมีการจัดการช้ันเรียนและจัดห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
3.5 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีที่หลากหลายและน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
3.6 ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีให้ข้อมูลเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.7 ครูมีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน 
 



 
            ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 

9 (3)  ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท และมาตรา 48  
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา       
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต และนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี      
และการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากร ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้อง จึงประกาศก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและ
ก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

(นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 
 
 

 



แนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖4 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย       

ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
      1) มีพัฒนาตามศักยภาพของของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ 
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะบุคคล 
     2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล    

ระดับยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 88) 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียน  
แต่ละบุคคล 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 

3.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

ระดับยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 100) 

3.2 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ระดับยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 88) 

3.3 ใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 88) 

3.4 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 88) 

3.5 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ระดับยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 100) 

3.6 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 100) 

3.7 มีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน ระดับยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 100) 

 

 


