ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดตาก
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดตาก เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
---------------------------------------------------ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษทุกแห่ง จานวน ๖ มาตรฐาน
ในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อความเป็นเอกภาพและมีทิศทางในการ
บริหารการศึกษาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ พึ่งตนเองได้และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดตาก จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดตาก จานวน ๖ มาตรฐาน ๓๓ ตัวบ่งชี้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นหลักในการ
เทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
ประกาศ

( นางจินดา อุ่นทอง )
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ประจาจังหวัดตาก

มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดตาก เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดตาก
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดตาก เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
(๖ มาตรฐาน ๓๓ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มาตรฐานด้านครู (๑ มาตรฐาน ๙ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒.๑ ครูมีคุณวุฒิหรือมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และครูมีเพียงพอ
๒.๒ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้
๒.๓ ครูมีความเมตตาและอดทนต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน
๒.๔ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรับรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้เรียน
๒.๕ ครูจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัวตามข้อกาหนดของการจัดทาแผน และมีการทบทวนแผนเป็นระยะ
๒.๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
สื่อการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ได้ตรงตามความ
ต้องการจาเป็นของผู้เรียน
๒.๗ ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ
๒.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน
๒.๙ ครูมีทักษะในการทางานร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ

น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้
รวม
๓๐
๓๐
๒๐

๓๐

๑๐
๒๐
๒๐
๒
๒
๒
๒
๒
๓
๓
๒
๒

๒๐

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านผู้บริหาร (๑ มาตรฐาน ๖ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา ความคิดริเริ่ม และเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการ
๓.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย
เป็นหลักฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๓.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
๓.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคีเครือข่าย ให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการแก่
บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๓.๖ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการจัดการศึกษา
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (๑ มาตรฐาน ๗ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดทาหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และระบบการให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่กาหนด
๔.๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภท
ความพิการ
๔.๒ จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
๔.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๔.๔ จัดให้มีเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลือ อื่นใด
ทางการศึกษาสาหรับคนพิการ เพียงพอ
๔.๕ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทาง
การศึกษา
๔.๖ จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ในโรงเรียนเรียนร่วม
๔.๗ สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่างเป็นระบบ และประสานงานการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการในจังหวัด

น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้
รวม
๑๐
๑๐

๑
๒
๒

๑๐

๒
๒
๑
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๒๕

๓
๓
๔
๔
๔
๔
๓

น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้
รวม
มาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน ๓ ตัวบ่งชี้)
๑๐
๑๐
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๕.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้ผู้เรียนและครอบครัว สามารถ
๓
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
๕.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ระหว่าง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ กับครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่าย
๕.๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครในชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบ และช่วยเหลือ
คนพิการภายในท้องถิ่น

๔
๓

มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ (๑ มาตรฐาน ๖ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
๖.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
๖.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๖.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ
๖.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
๖.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๖.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
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