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 25  มิถุนายน ๒๕62 

 

เรื่อง    เผยแพรประกาศใชมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 
  ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  ประจําจังหวัดนครนายก เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
         ประจําปการศึกษา  2562 

เรียน   ผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ทุกแหง 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    จํานวน   1   ฉบับ 
  2. ประกาศกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา    จํานวน   1   ฉบับ 

   ดวย กฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให
สถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา นัน้ 

   ในการนี ้ ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก ไดดําเนินการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจําปการศึกษา 2562 เรียบรอยแลว จึงขอเผยแพรประกาศดังกลาวขางตนรายละเอียดดังสิ่งท่ีสงมาดวย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

     ขอแสดงความนับถือ 
                                       

                          
       (นางอาภัสรา  ตังคกุลวิวิช) 
                 ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจงัหวัดนครนายก 
 
 
 

งานบริหารงานวิชาการ 
โทรศัพท 0 3734 9951 / 088 929 4922 
โทรสาร 0 3734 9952   
E-mail : special270.ny@gmail.com 

 
 

ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก
31/2 หมู 1 ตําบลทาชาง อําเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก  ๒๖๐๐๐ 
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ประกาศศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก 
เรื่อง  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของศูนยการศึกษาพิเศษ 

 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
………………………………… 

     
   ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ใหใชมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายกจึงไดปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา เปน 3 มาตรฐาน ดังนี้  
   มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  
           ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน 
           ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
   มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

    ประกาศ ณ วันท่ี   7   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 

                                                                                 
             (นางอาภัสรา  ตังคกุลวิวิช) 

       ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก 

ประจําปการศึกษา 2562 
-------------------------------------------------------------- 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสริินธร 
ประจาํจังหวัดนครนายก มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก  
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  
   ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  
 ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน 
  1) ผูเรียนมีพัฒนาการ ท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไวในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบรกิารชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ตามศักยภาพ 
  2) ผูเรียนมีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ 
  3) ผูเรียนมีความพรอมเพ่ือการสงตอเขาสูการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนเรียนรวม 
  4) ผูเรียนมีความพรอมทางดานอาชพี และ/หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  1) ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
  2) ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมตามท่ีกําหนดในอัตลักษณของสถานศึกษา 
  3) ผูเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมในทองถ่ิน หรือแสดงออกท่ีสงเสริมความเปนไทยตามศักยภาพ 
ของแตละบุคคล 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และเปาประสงคท่ีครอบคลุม ชัดเจน 

2.2 มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมรับผดิชอบตอผลการจัดการศึกษา 
2.3 พัฒนางานวิชาการ ท่ีครอบคลุมทุกประเภทความพิการท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย เอ้ือตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.1 ครูจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ/หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว 

 3.2 ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพความพิการของแตละบุคคล 

3.3 ครูใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 3.4 ครูจัดหองเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนปฏิสมัพันธเชิงบวก  
ครรูักเด็กและใหเด็กรักครู 

3.5 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ ดวยวิธีการท่ีหลากหลายและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
3.6 ครูมีการใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
3.7 ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตางๆเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
3.8 ครูมีการจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาจัดการเรียนการสอน 



ประกาศศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก 
เรื่อง  การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของศูนยการศึกษาพิเศษ 

 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕62 
………………………………… 

     
 โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา 
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว  จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 
เปนประจําทุกป   ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  ประจําจังหวัดนครนายก จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนยฯ อีกท้ังไดกําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ท้ังบุคลากรในศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจํา
จังหวัดนครนายก ผูปกครอง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัด
นครนายก มีคุณภาพและไดมาตรฐานศูนยการศึกษาพิเศษ จึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ของศูนยการศึกษาพิเศษตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของศูนยการศึกษาพิเศษและการประเมินคุณภาพภายใน  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 
                (นางอาภัสรา  ตังคกุลววิิช) 

                                  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาํจังหวัดนครนายก 

         
 
 
 
 
 
 
 



การกําหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา 
แนบทายประกาศศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก  

เรื่อง การกําหนดคาเปาหายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจําจังหวัดนครนายก 

เปาหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผูเรียน 

1. คุณภาพของผูเรียน ยอดเย่ียม 

1.1 ผลการพัฒนาผูเรียน 

1) ผูเรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต
ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู 
ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไวใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ
แผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 

1) ผูเรียนมีพัฒนาการ ท่ีแสดงออกถึงความรู 
ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไวในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการ
ใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ตาม
ศักยภาพ 

ผูเรียนรอยละ 85 มีพัฒนาการตาม
กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล หรือแผนการใหบริการชวยเหลือ
เฉพาะครอบครัว 

2) ผูเรียนมีความพรอมสามารถเขาสูบริการ
ชวงเชื่อมตอ หรือการสงตอเขาสูการศึกษา
ในระดับท่ีสูงข้ึน หรือการอาชีพ หรือการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแต
ละบุคคล 

2) ผูเรียนมีความพรอมสามารถเขาสูบริการ
ชวงเชื่อมตอ  

ผูเรียนรอยละ 5 มีความพรอมสามารถ
เขาสูบริการชวงเชื่อมตอ 

3) ผูเรียนมีความพรอมเพ่ือการสงตอเขาสู
การศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือ
โรงเรียนเรียนรวม  

ผูเรียนรอยละ 5 ผูเรียนมีความพรอมเพ่ือ
การสงตอเขาสูการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

4) ผูเรียนมีความพรอมทางดานอาชีพ และ/
หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพ 

ผูเรียนรอยละ 85 มีความพรอมทางดาน
อาชีพ และ/หรือการดําเนินชีวิตในสังคม
ไดตามศักยภาพ 

 
 
 



การกําหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา 
แนบทายประกาศศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก  

เรื่อง การกําหนดคาเปาหายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจําจังหวัดนครนายก 

เปาหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
ยอดเย่ียม 1) ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี

ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
1) ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมตามท่ี
หลักสูตรสถานศึกษากําหนด 

- ผูเรียนรอยละ 85 มีคุณลักษณะและ
คานิยมตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 

2) ผูเรยีนมีคุณลักษณะและคานิยมตามท่ี
กําหนดในอัตลักษณของสถานศึกษา 

- ผูเรยีนรอยละ 85 มีคุณลักษณะและ
คานิยมตามท่ีกําหนดในอัตลักษณของ
สถานศึกษา 

2) ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความ
เปนไทย 

3) ผูเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมในทองถ่ิน 
หรือแสดงออกท่ีสงเสริมความเปนไทย ตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล 

- ผูเรียนรอยละ 85 สามารถเขารวม
กิจกรรมในทองถ่ิน หรือแสดงออกท่ี
สงเสริมความเปนไทย ตามศักยภาพของ
แตละบุคคล 

มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศน  พันธกิจ                      
กลยุทธ และเปาประสงค ท่ีครอบคลุม 
ชัดเจน 

- สถานศึกษากําหนดเปาหมายวิสัยทัศน 
และพันธกิจ กลยุทธ และเปาประสงค ท่ี
ครอบคลุมชัดเจน เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2.2 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี   
ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมรับผิดชอบตอ
ผลการจัดการศึกษา 

- สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ี
ดี   ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาโดยใช
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 



การกําหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา 
แนบทายประกาศศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก  

เรื่อง การกําหนดคาเปาหายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจกัรีสิรินธร 
ประจําจังหวัดนครนายก 

เปาหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
(ตอ) 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย 

2.3 พัฒนางานวิชาการ ท่ีครอบคลุมทุก
ประเภทความพิการ ท่ีสอดคลองกับ
หลักสูตร 

- สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการท่ี
เหมาะสม สอดคลองกับสภาพความ
ตองการของผูเรียน และสถานศึกษา 

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และนํามาใชในการพัฒนางาน
และการเรียนรูของผูเรียน  

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีปลอดภัย เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
อยางมีคุณภาพ 
 

- สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย เอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูตามศักยภาพเละประเภท
ความพิการอยางมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรูใหกับผูเรียน 

- สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู อยางเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาและผูเรียน 

 
 



การกําหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา 
แนบทายประกาศศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก  

เรื่อง การกําหนดคาเปาหายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจาํจังหวัดนครนายก 

เปาหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 3
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเย่ียม 

3.1 ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริงและสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

3.1 ครจูัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล และหรือแผนการใหบริการชวยเหลือ
เฉพาะครอบครัว 

- ครูรอยละ 85 จัดทําแผน การจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล และ/ หรือแผนการ
ใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว 

3.2 ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกตใชในชีวติได
อยางเหมาะสมกับสภาพความพิการของแตละ
บุคคล  

- ครูรอยละ 85 จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตไดตาม
สภาพความพิการของแตละบุคคล  

3.2 ครูใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3.3 ครูใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลง
เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

- ครูรอยละ 85 ใชสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

3.4 ครูจัดหองเรียนใหเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูและบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนน
ปฏิสัมพันธเชิงบวก ครูรักเด็กและใหเด็กรักครู 

- ครูรอยละ 85 มีการจัดหองเรียนใหเอ้ือ
ตอการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการชั้น
เรียน โดยเนนปฏิสัมพันธ เชิงบวก ครูรัก
เด็ก ใหเด็กรักครู 

3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมิน
ผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมา
พัฒนาผูเรียน 

3.5 ครมีูการตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบ ดวยวิธีการท่ีหลากหลายและ
นําผลมาพัฒนาผูเรียน 

- ครูรอยละ 85 มีการตรวจสอบและ 
ประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 
 และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 



 
การกําหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา 

แนบทายประกาศศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาํจังหวัดนครนายก  
เรื่อง การกําหนดคาเปาหายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา 

ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจาํจังหวัดนครนายก 

เปาหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 3
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

(ตอ) 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
ขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู 

3.6 ครูมีการใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรงุการจัดการเรียนรู 

- ครรูอยละ 85 มีการใหขอมูลสะทอน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรงุการจัดการ
เรียนรู 

ยอดเย่ียม 

3.7 ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตางๆเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู  

- ครูรอยละ 85 มีการพัฒนาตนเองและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 

3.8 ครูมีการจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาจดัการ
เรียนการสอน 

- ครูรอยละ 85 มีการจัดทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาจัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 


