ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
เพื่อการประกันคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2562
........................................................
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก ารเรื่องให้ ใช้ม าตรฐานการศึก ษา ระดับ ปฐมวัยระดับ การศึก ษา
ขั้นพื้นฐานและระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคมพ.ศ. 2561
และตามที่ มีป ระกาศใช้ก ฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึก ษา พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องมี การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อการประกันคุณภาพภายใน นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก ารออกกฎหมาย
กระทรวงไว้ดังนี้ ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มี ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการ ศึ ก ษา แต่ ล ะระดั บ
และประเภทการศึก ษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้ งจัดทาแผนพัฒ นา
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา และส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
เพื่อให้การดาเนินการประกั นคุณภาพ การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ส่ ว นกลาง กรุง เทพมหานคร จึ ง ประกาศใช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ส่ วนกลาง
กรุง เทพมหานคร เพื่ อ การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นางสมพร หวานเสร็จ)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
........................................................
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก ารเรื่องให้ ใช้ม าตรฐานการศึก ษา ระดับ ปฐมวัยระดับ การศึก ษา
ขั้นพื้นฐานและระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
และตามที่ มีป ระกาศใช้ก ฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึก ษา พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องมี การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อการประกันคุณภาพภายใน นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก ารออกกฎหมาย
กระทรวงไว้ดังนี้ ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มี ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษา แต่ ล ะระดั บ
และประเภทการศึก ษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้ งจัดทาแผนพัฒ นา
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและด าเนิ น การตามแผนที่ ก าหนดไว้
จัดให้มี ก ารประเมิ น ผลและตรวจสอบคุณ ภาพการจั ดการศึ ก ษา และส่ งรายงานผลการประเมิ น ตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
เพื่อให้การดาเนินการประกั นคุณภาพ การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร จึงกาหนดค่าเป้าหมายในการพัฒ นา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ตามเอกสารแนบท้ ายประกาศนี้ เพื่ อ เป็ น เป้ าหมายในการพั ฒ นาคุณ ภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นางสมพร หวานเสร็จ)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
เรื่องกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ค่าเป้าหมายปี
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
การศึกษา 2562
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน
1. มี พัฒ นาการตามศัก ยภาพของแต่ล ะบุ คคล ที่ แสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถ
ทั กษะตามที่ ระบุไว้ในแผนการจัดการศึก ษาเฉพาะบุ คคล หรือแผนการให้บ ริก าร
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
2. มีความพร้อมสามารถเข้าสูบ่ ริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
2. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละบุคคล
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีเลิศ
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนด
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุม่ เป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดีเลิศ
3.1 จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้

มาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
......................................................................................
มาตรฐานการศึ ก ษาเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ส่ ว นกลาง กรุ งเทพมหานครประจ าปี
การศึกษา 2562 จานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน
1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือการ
อาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

