
 
 

 
 
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 
............................................................ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕               
มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ ที่ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำหนด นโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่ อง  และ
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และจาก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องให้เหมาะสมสอดคล้องกัน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา           
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

 
   ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
                 

(นางวราภรณ์  เมฆขาว) 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 



มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4  ฉบับลงวันที่     มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
พ.ศ. ๒๕๖4  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
        ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
        ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 

๑) มีผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อจากกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่งหรือการ
เปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง 

ช่วงเชื่อมต่อ หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนจากกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง การ
เปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง เช่น การเลื่อนชั้นเรียน การเชื่อมต่อไปยังกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด 
จิตวิทยา และการฝึกพูดภายในศูนย์ฯ 

3) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรืออาชีพหรือ
การดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

การส่งต่อ หมายถึง การพัฒนาผู ้เรียนให้สามารถส่งต่อไปรับบริการอื่นที่เหมาะสม เช่น 
บริการทางการแพทย์ บริการทางสังคม บริการทางการศึกษา ให้แก่ผู้เรียนเมื่อมีผลการพัฒนาศักยภาพผ่าน 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาในชั้นเรียนที่สูงขึ้น หรือรับบริการด้านอ่ืนๆ ต่อไป 

4) ได้รับริการสื่อการเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 

สื่อการเรียนรู้ หมายถึง อุปกรณ์ ของเล่น แบบฝึกหัด ใบงานที่ใช้เป็นตัวกลางหรือช่องทาง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   

สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา หมายถึง รายการที่
กําหนดตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามบัญชี ข. และค. 

๑.๒ คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม

จริยธรรม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม 
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ผู้เรียน 

แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณ ีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 



 
 
 
 

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
----------------------------------------- 

  โดยที ่ม ีประกาศใช ้กฎกระทรวงว ่าด ้วยการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
และระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษเพื ่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกาศ  
ณ ว ันที่  ๖ ส ิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิร ูปการศึกษาในทศวรรษที ่สองที ่กำหนดเป้าหมาย 
และย ุทธศาสตร ์ในการพ ัฒนาค ุณภาพคนไทยและการศ ึกษาไทยในอนาคต  ประกอบก ับม ีนโยบาย 
ให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงปรับมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศ ึกษา ๕ จ ังหว ัดส ุพรรณบุร ี  ผ ู ้ปกครอง เพ ื ่อนำไปส ู ่การ พัฒนาค ุณภาพตามาตรฐานการศ ึกษา  
การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  เพ ื ่ อให ้การพ ัฒนาค ุณภาพและและมาตรฐานการศ ึกษาของศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิ เศษ  
เขตการศ ึกษา ๕ จ ังหว ัดส ุพรรณบุรี  ม ีค ุณภาพและได ้มาตรฐาน จ ึงกำหนดค่าเป ้าหมายการพัฒนา  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

                   (นางวราภรณ์  เมฆขาว) 
           ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

 
 
 
 



 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษา 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 256๔ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

256๔ (ร้อยละ) 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
๑) มีผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ 

ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

100% ยอดเยี่ยม 

2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู ่บร ิการช่วงเชื ่อมต่อจาก
กิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่งหรือการเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่
อีกระดับหนึ่ง 

100% ยอดเยี่ยม 

3) มีความพร้อมสามารถเข ้าส ู ่บร ิการการส ่งต ่อเข ้าสู่
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรืออาชีพหรือการดำเนินชีวิตในสังคม
ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

35 คน ยอดเยี่ยม 

4) ได้รับริการสื่อการเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

100% ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม 

100 % ยอดเยี่ยม 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเปน็ไทย ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล ผูเ้รียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเปน็ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

100 % ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

๒.๗ การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  ดีเลิศ 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

256๔ (ร้อยละ) 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๖ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 


