ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
9 (3) ได้กาหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สาคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท และมาตรา 48
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต และนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจัง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี
และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้อง จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์ก ารศึ กษาพิ เศษประจาจัง หวัด สิง ห์บุรี เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรั บ
การส่งเสริมและกากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผล และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายวรทัศน์ รุ่งเรือง)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรี

แนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรีลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดสิงห์บุรี 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 ทักษะตามที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
2) ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่าน หรือส่งต่อ หรือการประกอบอาชีพ
หรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารที่มีคุณภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
๒.๓ พัฒนางานวิชาการ ที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
3.2 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพ
3.3 ครูใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.4 ครูมีการจัดการชั้นเรียนและจัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
3.5 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีที่หลากหลายและนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
3.6 ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.7 ครูมีการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
9 (3) ได้กาหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สาคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท และมาตรา 48
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต และนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจัง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี
และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้อง จึงประกาศกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริมและ
ก ากั บ ดู แ ลในการพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การตรวจสอบการประเมิ นผล และการประกั นคุ ณ ภาพทาง
การศึกษา ให้บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายวรทัศน์ รุ่งเรือง)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรี

แนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖4
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานที่ 1
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
ระดับยอดเยี่ยม
คุณภาพของผู้เรียน
1) มีพัฒนาตามศักยภาพของของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้
(ร้อยละ 88)
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะบุคคล
2) มี ค วามพร้ อ มสามารถเข้ า สู่ บ ริ ก ารช่ วงเชื่ อ มต่ อ หรื อการส่ ง ต่ อ เข้ าสู่
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล
มาตรฐานที่ 2
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ระดับยอดเยี่ยม
กระบวนการบริหาร 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
และการจัดการ ๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3
3.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
ระดับยอดเยี่ยม
กระบวนการจัดการ บุคคล
(ร้อยละ 100)
เรียนการสอนที่เน้น 3.2 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนาไป
ระดับยอดเยี่ยม
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
(ร้อยละ 88)
3.3 ใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ระดับยอดเยี่ยม
ต่อการเรียนรู้
(ร้อยละ 88)
3.4 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ระดับยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 88)
3.5 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ระดับยอดเยี่ยม
ผู้เรียน
(ร้อยละ 100)
3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระดับยอดเยี่ยม
การจัดการเรียนรู้
(ร้อยละ 100)
3.7 มีการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน
ระดับยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 100)

