
 
  

 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                             
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

--------------------------------------- 
                

               ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – 
๒๕๖๑) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพ่ือให้คน ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔  ที่ก าหนดให้
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้ นฐาน โดยด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการก าหนดภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึ กษาส าหรับคนพิการ พ .ศ. ๒๕๕๑ ที่ระบุให้มีการจัดการศึกษานอกระบบ 
หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตโดยค านึงถึงความสามารถ
ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป 
และจั ดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ 
จังหวัดตรัง จึงไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในขึ้น เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา   การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุ ณภาพ
ภายนอก 

      เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ 
จังหวัดตรัง  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง จึงได้ก าหนด        
ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ั นพื้นฐาน                    
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 
 

(นายสุพล  บุญธรรม) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 



 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
  

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๑ มาตรฐาน  ๓ ตัวบ่งชี้)  

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ระดับ  ดีเยี่ยม 
๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล                    

และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
ผู้เรียนร้อยละ  ๙๓.๕๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน                    

(หมายเหต:ุ พึ่งพาตนเองได้ หมายถึง ช่วยเหลือตนเองได้มากท่ีสุด ไม่เป็นภาระผู้อื่น
มากเกินไป) 

ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐.๐๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๓   ผู้เรียนได้รับบริการตามแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้เรียนร้อยละ  ๘๔.๐๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

   

มาตรฐานด้านครู (๑ มาตรฐาน  ๙ ตัวบ่งชี้)  

มาตรฐานที่ ๒  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๒.๑ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ และครูมี
เพียงพอ 

ครูร้อยละ  ๖๐.๐๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

๒.๒ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้
ได้ 

ครรู้อยละ  ๙๗.๐๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

๒.๓ ครูมีความเมตตา และอดทนต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน ครรู้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

๒.๔ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรับรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้เรียน ครรู้อยละ  ๑๐๐.๐๐     
ได้ระดับดีข้ึนไป 

๒.๕ ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวตามข้อก าหนดของการจัดท าแผน และมีการ
ทบทวนแผนเป็นระยะ 

ครรู้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

๒.๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  
(Assistive Technology ) สื่อการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลือ 
อ่ืนใดทางการศึกษาได้ตรง ตามความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน  

ครรู้อยละ  ๙๐.๐๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

๒.๗ ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบ 
ช่วงเชื่อมต่อ 

ครรู้อยละ  ๙๐.๐๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

๒.๘ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 

ครรู้อยละ  ๙๐.๐๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

๒.๙ ครูมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ  ครรู้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

   



 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
   

มาตรฐานด้านผู้บริหาร (๑ มาตรฐาน  ๖ ตัวบ่งชี้)  

มาตรฐานที่ ๓  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    และเกิดประสิทธิผล 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๓.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ความคิดริเริ่ม และมีเจตคติที่ดีต่อการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๓.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๓.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาส าหรับคนพิการให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๓.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  และ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๓.๕ ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคีเครือข่าย  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง 
วิชาการแก่บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๓.๖ ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการจัดการศึกษา ระดับ  ดีเยี่ยม 
   

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (๑ มาตรฐาน  ๗ ตัวบ่งชี้)  

มาตรฐานที่ ๔  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง มีการจัดท า 
                    หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบการให้บริการ 
                    ผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๔.๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท่ีสอดคล้องกับ
ประเภทความพิการ 

ระดับ  ดีมาก 

๔.๒ จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขโดยผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วม 

ระดับ  ดีมาก 

๔.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ระดับ  ดีเยี่ยม 
๔.๔ จัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (Assistive Technology )  

สื่อการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับ 
คนพิการเพียงพอ 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๔.๕ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วย 
กระบวนการทางการศึกษา 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๔.๖ จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ในโรงเรียนเรียนร่วม 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๔.๗ สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่างเป็นระบบ และประสานงานการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัด 

ระดับ  ดีมาก 

   

 
 



 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
   

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน  ๔ ตัวบ่งชี้)  

มาตรฐานที่ ๕  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง มีการสร้าง  
                    ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๕.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ให้
ผู้เรียนและครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนและครอบครัวเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

ระดับ  ดีมาก 

๕.๓ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๔ จังหวัดตรัง  ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ 
จังหวัดตรัง กับครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือ-ข่าย 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๕.๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ให้
ผู้เรียนและครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

ระดับ  ดีมาก 

   

มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ (๑ มาตรฐาน  ๖ ตัวบ่งชี้)   

มาตรฐานที่ ๖  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง มีระบบ 
                    การประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๖.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ 
จังหวัดตรัง 

ระดบั  ดีเยี่ยม 

๖.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๖.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 

ระดับ  ดีมาก 

๖.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๖.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ระดับ  ดีเยี่ยม 

๖.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ  ดีเยี่ยม 
   

 
 
 
 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
           ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๔  จังหวัดตรัง 


