ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
...................................................................
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการ
ขั้น พื้น ฐานศูน ย์ การศึ ก ษาพิเ ศษ นโยบายการปฏิ รูป การศึก ษาในทศวรรษที่ ส องที่ ก าหนดเป้า หมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบ
ต่อไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และได้ ก าหนดค่ า เป้ า หมายของการพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในศู นย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา
๑๒ จังหวัดชลบุรี ผู้ปกครอง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวทักษิณา ช่วยบารุง)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคล
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
...................................................................
โดยที่ มี ก ารประกาศใช้ ก ฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และได้
กาหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัด
ชลบุรี ผู้ปกครอง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา
๑๒ จังหวัดชลบุรี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวทักษิณา ช่วยบารุง)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี

การกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
มาตรฐานการศึกษา
ค่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จังหวัดชลบุรี
มาตรฐานที่ ๑
๑.๑ ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
คุณภาพของผู้เรียน ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการตามศักยภาพ ยอดเยี่ยม
ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการ
บุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือ
บุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการ
เฉพาะครอบครัว
เฉพาะครอบครัว
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อม ๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อม ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความพร้อมสามารถเข้า ยอดเยี่ยม
ต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่
ต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่ สู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่
สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดาเนินชีวิต
สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดาเนินชีวิต การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ
ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
หรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษากาหนด
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล

๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษากาหนด
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒
จังหวัดชลบุรี
มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
กระบวนการบริหาร
ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
และการจัดการ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษา
ของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ ๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน
ผู้เรียนแบบบูรณาการตามหลักสูตร
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้อง
กับความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละ
บุคคล
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร
ทางวิชาชีพ
ให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับคุณภาพ

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่ชัดเจน
สถานศึกษาดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้อง
กับความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละ
บุคคล
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.

มาตรฐานที่ ๒
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
กระบวนการบริหาร
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และการจัดการ
(ต่อ)
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒
จังหวัดชลบุรี
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคล
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับคุณภาพ

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล
สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒
จังหวัดชลบุรี
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้

ครูร้อยละ ๙๒ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ยอดเยี่ยม

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ครูร้อยละ ๙๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ยอดเยี่ยม

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ครูร้อยละ ๙๒ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก
ครูร้อยละ ๙๒ มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
ครูร้อยละ ๙๐ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.

มาตรฐานที่ ๓
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
กระบวนการจัดการ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
เรียนการสอนที่เน้น
ในชีวิตได้
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

