
  
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

เรื่อง  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง                            
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

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

               ตามทีก่ระทรวงศึกษาธกิารมีนโยบายการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – 
๒๕๖๑) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔  ที่ก าหนดให้
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการก าหนดภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ระบุให้มีการจัดการศึกษานอกระบบ 
หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตโดยค านึงถึงความสามารถ
ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป 
และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ 
จังหวัดตรัง จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในขึ้น 

      อาศัยความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก  

      ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง จึงขอประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา       
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

                                                                    
(นางสาวอังสนา  มากมูล) 

รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

ลงวันที่  ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เร่ืองการใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

……………………………………………………………… 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา  
๑. ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

       ๑.๑ ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้  ความสามารถ  ทักษะตามท่ีระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคล 
        ๑ .๒ ผู้เรียนได้รับบริการและเข้าถึง  เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
       ๑ .๓ ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ หรือส่งต่อ หรือการเปลี่ยนผ่าน 

๒. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา  
๑. การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

        ๒ .๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        ๒ .๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

         ๒ .๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 ๔. การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นการพิจารณา  
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

      ๑.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับ   
ความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ  
 
 



      ๑ .๒ ให้ผู้เรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือจัดท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล   
      ๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

 

      ๑ .๓ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยได้ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียน ด้วย เทคนิค วิธีการ 
และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
      ๑.๔ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการทักษะด้านต่างๆ  
     ๑.๕ จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล   

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น (มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ สหวิทยาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม)  
      ๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ จัดการเรียน
การสอน  
      ๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน การสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง  

๓. การตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพอย่างเป็นระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ  
      ๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
      ๓.๒ มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  
      ๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการ จัดการเรียนการ
สอน  
      ๓.๔ ผู้ปกครอง หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ประเด็นการพิจารณา  
             สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้  
    1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
     2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา   
    3. จัดระบบบริหาร และสารสนเทศ  
    4. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
    5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
    6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
    8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน 
 


