ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
----------------------------------โดยที่ มี การประกาศใช้ กฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จาเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
พระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห่ ง ชาติ พ. ศ. ๒๕๕๒ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙ (๓) ได้กาหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักสาคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกาหนด
มาตรฐานการศึกษา และจั ดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดั บและประเภทการศึกษา โดยมี มาตรา ๓๑
ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และเพื่ อเป็ นหลั กในการเที ยบเคียงส าหรับสถานศึกษาที่ จั ดการศึกษาส าหรับเด็ กด้ อยโอกาส ๑๐ ประเภท ได้ แก่
๑) เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงาน ๒) เด็กเร่ร่อน ๓) เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ ๔) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ๕) เด็กที่ถูกทาร้าย
ทารุณ ๖) เด็กยากจนพิเศษ ๗) เด็กในชนบทกลุ่มน้อย ๘) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ๙) เด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากโรค AIDS ๑๐) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และหน่วยงานต้นสังกัด ในการพัฒนา ส่งเสริม กากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ. ศ. ๒๕๖๐

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สาหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

..............................................................
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สาหรับโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห์ มีจานวน ๔ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละชั้น
๒) วิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการฝึกงาน การทางาน ศึกษาต่อหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
สถานศึกษา
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
๕) การมีทักษะการดารงชีวิตในกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสาหรับโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์
๕.๑) กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย
๕.๒) กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
๕.๓) กิจกรรมหลักโภชนาการ
๕.๔) กิจกรรมหลักไตรรงค์
๕.๕) กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผู้นา
๕.๖) กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๕.๗) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น
๕.๘) กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ

-2มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนการพัฒ นางานวิช าการที่เน้นคุ ณภาพของผู้ เรียนทุกกลุ่ มเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจิตวิญญาณ
ความเป็นครูและบุคลากรโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนการบริหารสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการดู แลนั ก เรี ย นประจ าส าหรั บ โรงเรี ยนการศึ ก ษาสงเคราะห์ ห รื อตามมาตรฐานเฉพาะ
ของแต่ละสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๒.๕ การน้ อมน าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมาเป็นแนวทางในการบริห าร
จัดการสถานศึกษา
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
๒.การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
………………………………………………………………………
โดยที่ มี ก ารประกาศใช้ ก ฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรู ปการศึ กษาในทศวรรษที่ ส อง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุ ทธศาสตร์
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อ นจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่ อไป จาเป็นต้อง
ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ส อดคล้ อ งกั น จึ ง ให้ ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่ อ งให้ ใ ช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ลงวั น ที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙ (๓) ได้ กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักสาคัญข้อหนึ่งคือ
มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
โดยมาตรา ๓๑ ให้ กระทรวงมี อานาจหน้ าที่ กากั บดูแ ลการศึก ษาทุ กระดับและทุ กประเภท ก าหนดนโยบาย
แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด ให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึก ษา และให้ ถือว่ าการประกันคุ ณภาพภายในเป็นส่ ว นหนึ่ง ของการบริห ารการศึ กษา
ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา
ที่ จั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง ๔ ประเภทได้ แ ก่ ๑) บกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ๒) บกพร่ อ ง
ทางสติปัญญา ๓) บกพร่องทางการเห็น ๔) บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และหน่วยงาน
ต้ น สั ง กั ด ในการพั ฒ นา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ล และติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนเฉพาะความพิการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนเฉพาะความพิการ
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โรงเรียนเฉพาะความพิการ ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนเฉพาะความพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจานวน ๔ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ตามประเภทและระดับความพิการ
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาตามประเภทและระดับความพิการ
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากการสอบวัดระดับชาติ หรือกลุ่มที่ไม่มีการ
สอบวัดระดับชาติ ให้ใช้ผลการประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
๖) ความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนผ่านในการดารงชีวิตอิสระ ในชุมชน การศึกษาต่อ ฝึกงาน
หรือการทางานตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล
๗) ทักษะจาเป็นตามประเภทความพิการที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคล
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมตามลักษณะความพิการ

-2มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมายและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและ
ทางการศึกษาพิเศษ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมตามประเภทและ
ระดับความพิการ
๒. การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็นพิเศษของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
--------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-----------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกั นคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2553 นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่ส อง ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุ ก ระดั บ ก่ อ นจะมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพในรอบต่ อ ไป ซึ่ ง ภารกิ จ ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก าร พ.ศ.2551 ให้ มี ก ารจั ด การศึ ก ษานอกระบบ หรื อ
ตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษา อบรมแก่ผู้ดูแล
คนพิ ก าร ครู บุ ค ลากร และชุ ม ชน โดยค านึ ง ถึ ง ความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คล เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ต น
ในชีวิตประจ าวัน หรื อเข้าไปมีส่ ว นร่ ว มทางสั งคมได้อย่ างบุคคลทั่ว ไป จึ งจาเป็นต้องมีการ ปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษให้สอดคล้องกัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 9 (3) ได้กาหนดการจั ดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ ยึดหลั กที่ส าคัญข้อหนึ่ง
คือ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
โดยมาตรา 31 ให้ ก ระทรวงมี อ านาจหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และประเภท ก าหนดนโยบาย
แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึ กษา และให้ ถือว่ าการประกัน คุณภาพภายในเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการบริ ห ารการศึกษา
ที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ท ารายงานประจ าปี เ สนอต่ อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หน่ ว ยงาน
ที่เ กี่ย วข้อ ง และเปิ ดเผยต่ อ สาธารณชน เพื่ อ นาไปสู่ การพัฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาและเพื่อ รองรั บ
การประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 ประกอบกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จึ งประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกัน
คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น หลั ก ในการเที ย บเคี ย งส าหรั บ สถานศึ ก ษา หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
ในการพัฒนา ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560
-------------------------------------------------------------มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559
มีจานวน 4 มาตรฐาน ดังนี้
1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑. ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
1.1 ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
1.2 ผู้เรียนได้รับบริการและเข้าถึง เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
1.3 ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ หรือการส่งต่อ
๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๑.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ
1.2 ให้ผู้เรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดทาแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ที่สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
๑.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยได้ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียน ด้วยเทคนิค
วิธีการ และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๑.๔ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการทักษะด้านต่างๆ
๑.๕ จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามความต้องการจาเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล
๒. การจั ดการเรีย นการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น (มีกระบวนการพัฒ นา
ผู้เรียนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ สหวิทยาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม)
๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด
การเรียนการสอน
๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๓. การตรวจสอบและประเมิ น ความก้ า วหน้ า พั ฒ นาการของผู้ เ รี ย นตามศั ก ยภาพ
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
๓.๒ มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัด
การเรียนการสอน
๓.๔ ผู้ปกครอง หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้พัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๔ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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