
 
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

...............................................................  
   
       โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์
และจุดเน้นของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไดก้ าหนดค่าเป้าหมายของการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเก่ียวข้อง        
ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
              เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ จึงได้ ประกาศใช้มาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 
                ประกาศ ณ วันท่ี  22 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  
๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 

๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 
มาตรฐานด้านครู 
มาตรฐานท่ี ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 

๒.๑ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ
และครูมีเพียงพอ 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

๒.๒ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

๒.๓ ครูมีความเมตตาและอดทนต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 
๒.๔ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรับรู้ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิด

กับผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

๒.๕ ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวตามข้อก าหนดของการ
จัดท าแผน และมีการทบทวนแผนเป็นระยะ 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

๒.๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวย
ความสะดวก (Assistive Technology) ส่ือการเรียนรู้ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาได้ตรงตามความ
ต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

๒.๗ ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
เพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเช่ือมต่อ 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

๒.๘ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

๒.๙ ครูมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย  
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานท่ี ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๓.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ความคิดริเริ่ม และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ 

ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 

๓.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

๓.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาส าหรับผู้พิการให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 

ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 

๓.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
และผู้เก่ียวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 

๓.๕ ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคีเครือข่าย ให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาทางวิชาการแก่บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีและปฏิบัติหน้าท่ีเต็มศักยภาพละเต็มเวลา 

ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 

๓.๖ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้องพึงพอใจผลการจัดการศึกษา ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีการจัดท า
หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบการให้บริการผู้เรียน
ตามภาระหน้าท่ีท่ีก าหนด 

 

๔.๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท่ี
สอดคล้องกับประเภทความพิการ 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

๔.๒ จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขโดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

๔.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 

๔.๔ จัดให้มีเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือการเรียนรู้ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับผู้พิการอย่าง
เพียงพอ 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

๔.๕ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน
ด้วยกระบวนการทางการศึกษา 

ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 

๔.๖ จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลในโรงเรียนเรียนร่วม 

ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 

๔.๗ สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่างเป็นระบบ และประสานงาน
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัด 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานท่ี ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

๕.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ให้ผู้พิการและครอบครัวสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

๕.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีกับครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย 

ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 

๕.๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครในชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบ
และช่วยเหลือผู้พิการภายในท้องถิ่น 

ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ  
มาตรฐานท่ี ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

๖.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 

ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 

๖.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 

๖.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

๖.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

ระดับคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 

๖.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

๖.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


