ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
--------------------------------------ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้ น
พื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยที่มีประกาศให้ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประกอบกับการกาหนดภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ระบุให้มีการจัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบ
ความพิการจนตลอดชีวิตโดยคานึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจาวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและ
ชุมชน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในขึ้นเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสิงห์บุรี มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน จึงขอประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสิง ห์บุรี
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนา ส่ง เสริม
สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสิงห์บุรี ให้
ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนายวรทัศน์ รุ่งเรือง)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสิงห์บุรี

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสิงห์บุรี
ประจาปีการศึกษา 2561
-------------------------------------------------------------มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสิงห์บุรี มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
1) ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2) ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Indiviual Transition Plan) หรือส่งต่อเข้าสู่
โรงเรียนเฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม
3) ผู้เรียนมีความพร้อมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การประกอบอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น หรือแสดงออกที่ส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ที่ครอบคลุม ชัดเจน
2.2 มีระบบการบริหารที่มีคุณภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๓ พัฒนางานวิชาการ ที่ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพ
3.3 ครูใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
3.4 ครูจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ครูรักเด็กและให้เด็กรักครู
3.5 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน
3.6 ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลสะท้อนเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.7 ครูมีการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
*******************************************
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
สิงห์บุรี วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ตามวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องการกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรี ได้ยกร่างวิเคราะห์มาตรฐานและการ
กาหนดค่าเป้าหมายความสาคัญโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสิงห์บุรี มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานจึง ขอ
กาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจัง หวัดสิง ห์บุรี ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น คุ ณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้

ค่าเป้าหมายความสาเร็จ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๕ (ยอดเยี่ยม)
ร้อยละ 80
๕ (ยอดเยี่ยม)

ค่าเป้าหมายความสาเร็จ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๕ (ยอดเยี่ยม)
๓.๑ จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริง และสามารถน าไป
ร้อยละ 80
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา

สรุปภาพรวมทั้งหมด
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนายวรทัศน์ รุ่งเรือง)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสิงห์บุรี

๕ (ยอดเยี่ยม)

