มาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2555
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
……………………………………………
ประกอบดวย 4 ดาน 4 มาตรฐาน 17 ตัวบงชี้ ดังนี้
ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน
ดานที่ 3 มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม
ดานที่ 4 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู

มี 1 มาตรฐาน 1 ตัวบงชี้
มี 1 มาตรฐาน 8 ตัวบงชี้
มี 1 มาตรฐาน 6 ตัวบงชี้
มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบงชี้

ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผู เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP)
ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้ที่ 1 ครูมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวมและปฏิบัติตอผูเรียน
อยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 2 ครูเขารับการฝกอบรมหรือพัฒนาใหมีทักษะในการจัดการเรียนรวม
ตัวบงชี้ที่ 3 ครูมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ตัวบงชี้ที่ 4 ครูจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)
ที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ตัวบงชี้ที่ 5 ครูจัดหา ผลิตและใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความชวย
เหลืออื่นใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผูเรียนตามความตองการ จําเปนพิเศษทาง
การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 6 ครูจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคล
ตัวบงชี้ที่ 8 ครูใชกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล

ดานที่ 3 มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม
มาตรฐานที่ 3 ผูบริหารบริหารจัดการเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี และมีวิสัยทัศนในการบริหาร
จัดการเรียนรวม
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท (SEAT Framework)
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(School-based management : SBM)
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรียนรวมใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
ตัวบงชี้ที่ 5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผาน (Transition)
ตัวบงชี้ที่ 6 มีการสงเสริม สนับสนุน ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรที่มีสวนรวม
ดานการจัดการเรียนรวม
ดานที่ 4 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
ดานการจัดการเรียนรวม
ตัวบงชี้ที่ 1 พัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน ใหผูเรียนและครอบครัว
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได
ตัวบงชี้ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ
คําอธิบาย
ผูเรียนที่เรียนรวมพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถ และทักษะที่สอดคลองตามความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP)
คําอธิบาย
ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานความรู ความสามารถ และทักษะบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ประเด็นการพิจารณา
ความรู ความสามารถ และทักษะของผูเรียนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนด ไวใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ระดับคุณภาพรายบุคคล
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
ผาน
ผูเรียนมีผลการพัฒนาบรรลุทุกจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ตามเกณฑที่กําหนด
ไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP)
ไมผาน ผูเรียนมีผลการพัฒนาไมบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในจุดประสงคใด
จุดประสงคหนึ่งตามเกณฑที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP)
ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ผูเรียนต่ํากวารอยละ 50 มีผลการประเมินผานตามเกณฑการประเมินเฉพาะบุคคล
2
ผูเรียนรอยละ 50 - 59 มีผลการประเมินผานตามเกณฑการประเมินเฉพาะบุคคล
3
ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีผลการประเมินผานตามเกณฑการประเมินเฉพาะบุคคล
4
ผูเรียนรอยละ 70- 79 มีผลการประเมินผานตามเกณฑการประเมินเฉพาะบุคคล
5
ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีผลการประเมินผานตามเกณฑการประเมินเฉพาะบุคคล

8

ดานที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
คําอธิบาย
ครูมีความรู ความเขาใจและมีเจตคติที่ดีและสามารถปฏิบัติตอผูเรียนไดอยางเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนรวม โดยผานการฝกอบรมหรือพัฒนาใหมีทักษะการจัดการเรียนรวม สามารถวิเคราะหผูเรียน
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) จัดหา ผลิต และใชสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สามารถนําแผนไปสูการปฏิบัติ นําขอมูล
จากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน รวมทั้งใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม
กับสภาพความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 1 ครูมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวมและปฏิบัติตอผู้เรียนอยางเหมาะสม
คําอธิบาย
ครูทุกคนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนรวม ลักษณะ
และประเภทของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา หลักสูตรและการปรับหลักสูตรสําหรับ
กลุมเปาหมายเฉพาะ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กระบวนการจัดการเรียนการสอน การใชสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา การวัดและประเมินผลที่สอดคลอง
กับความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาของผูเรียนเฉพาะบุคคล ครูทุกคนมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียน
รวม โดยมีทาทีหรือมีความรูสึกที่ดีและยอมรับการจัดใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับ
และหลากหลายรูปแบบ รวมถึงสนับสนุนการจัดการศึกษาใหสามารถรองรับการเรียนการสอนสําหรับคนทุก
กลุมรวมทั้งคนพิการ ครูทุกคนปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสม โดยดูแลเอาใจใสไมแสดงอาการรังเกียจ
ดูหมิ่น เหยียดหยาม คํานึงถึงสิทธิโอกาส ความเสมอภาค ความเทาเทียมทางการศึกษาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรวม
2. มีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวม
3. ปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสม
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ระดับคุณภาพรายบุคคล
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ครูมีคุณลักษณะตามประเด็นการพิจารณาตามขอ 1
2
ครูผานระดับคุณภาพ 1 และมีคุณลักษณะตามประเด็นการพิจารณาขอ 2
3
ครูผานระดับคุณภาพ 2 และมีคุณลักษณะตามประเด็นการพิจารณาขอ 3
ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ครูต่ํากวารอยละ 50 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
2
ครูรอยละ 50-59 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
3
ครูรอยละ 60-69 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
4
ครูรอยละ 70-79 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
5
ครูรอยละ 80 ขึ้นไป มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคลในระดับ 2 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 2 ครูเขารับการฝกอบรมหรือพัฒนาใหมีทักษะในการจัดการเรียนรวม
คําอธิบาย
ครูทุกคนเขารับการประชุม ฝกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม
สําหรับผูเรียนแตละประเภทความพิการ รวมทั้งการศึกษาตอและหรือการศึกษาเพิ่มเติม โดยหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ เชน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ศูนยการศึกษาพิเศษ มูลนิธิหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับคนพิการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ
ประเด็นการพิจารณา
การศึกษาตอหรือการศึกษาเพิ่มเติม การประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรวม จัดโดยหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ระดับคุณภาพรายบุคคล
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ครูมีการศึกษาตอหรือการศึกษาเพิ่มเติม ประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม ซึ่งจัดโดยหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ตอป
2
ครูมีการศึกษาตอหรือการศึกษาเพิ่มเติม ประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม ซึ่งจัดโดยหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไมนอยกวา 12 ชั่วโมง ตอป
3
ครูมีการศึกษาตอหรือการศึกษาเพิ่มเติม ประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม ซึ่งจัดโดยหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง ตอป
ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ครูต่ํากวารอยละ 50 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
2
ครูรอยละ 50-59 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
3
ครูรอยละ 60-69 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
4
ครูรอยละ 70-79 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
5
ครูรอยละ 80 ขึ้นไป มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 3 ครูมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
คําอธิบาย
IEP หมายถึง แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปน
พิเศษของคนพิการ ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552 โดยวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล กําหนดแนวทาง
การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของผูเรียน กําหนดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ตลอดจนนําแผนสูการปฏิบัติ
ประเมินและนําผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อพิจารณา
ประเมิน ทบทวน และปรับแผนพรอมจัดทํางานรายงานผลปละ 2 ครั้ง
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ประเด็นการพิจารณา
1. ครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
2. IEP มีองคประกอบ ตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
3. กระบวนการจัดทํา IEP ดําเนินงานตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
4. มีการประเมิน ทบทวน และปรับแผนพรอมจัดทํางานรายงานผลปละ 2 ครั้ง
ระดับคุณภาพรายบุคคล
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ครูมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1 และ ขอ 2
2
ครูผานระดับ 1 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 3
3
ครูผานระดับ 2 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 4
ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ครูต่ํากวารอยละ 50 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
2
ครูรอยละ 50-59 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
3
ครูรอยละ 60-69 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
4
ครูรอยละ 70-79 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
5
ครูรอยละ 80 ขึ้นไป มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 4 ครูจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP)
ที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
คําอธิบาย
IIP หมายถึง แผนการสอนที่จัดขึ้นเปนเฉพาะบุคคลสําหรับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวใน IEP ประกอบดวย 1) ชื่อผูเรียน 2) กลุมสาระการเรียนรู 3) จํานวน
คาบ 4) ครั้งที่หรือวันเริ่มสอน 5) จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 6) เนื้อหา 7) กระบวนการจัดการเรียนรู 8) สื่อการ
จัดการเรียนรู 9) สิ่งเสริมแรงที่ใช 10) การประเมินผล 11) การบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู/
ขอเสนอแนะ 12) ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของหัวหนาสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สําหรับผูเรียนเรียนรวม
เปนรายชั่วโมงหรือรายสัปดาห โดยนําเปาหมายระยะยาวและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล มาวิเคราะห เพื่อกําหนดจุดประสงคยอยๆ ที่ตองการพัฒนาใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค
เชิงพฤติกรรมและเปาหมายระยะยาวที่ระบุไวใน IEP กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ
แหลงเรียนรู สิ่งเสริมแรง วิธีการ/เครื่องมือในการวัดและประเมินผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
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ประเด็นการพิจารณา
1. มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
2. มีองคประกอบตามที่กําหนด
3. มีการกําหนดจุดประสงคยอย ๆ ที่ตองการพัฒนาใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ
เปาหมายระยะยาวที่ระบุไวใน IEP
4. มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ แหลงเรียนรู สิ่งเสริมแรง และวิธีการ/
เครื่องมือในการวัดและประเมินผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
ระดับคุณภาพรายบุคคล
ระดับ
1
2
3

คําอธิบายระดับคุณภาพ
ครูมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาในขอ 1 และหรือ ขอ 2
ครูผานระดับ 1 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 3
ครูผานระดับ 2 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 4

ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ครูต่ํากวารอยละ 50 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
2
ครูรอยละ 50-59 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
3
ครูรอยละ 60-69 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
4
ครูรอยละ 70-79 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
5
ครูรอยละ 80 ขึ้นไป มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคลในระดับ 2 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 5 ครูจัดหา ผลิตและใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความชวยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผูเรียนตามความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา
คําอธิบาย
ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการจัดหา เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา มีการประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียน
ใหสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของผูเรียนเฉพาะบุคคล มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
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ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดหาและหรือผลิต เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
2. มีการใช/ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ
ความตองการจําเปนพิเศษของผูเรียนเฉพาะบุคคล
3. มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร ขยายผลเปนตนแบบ
ใหผูอื่นนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน
ระดับคุณภาพรายบุคคล
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ครูมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1
2
ครูผานระดับ 1 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 2
3
ครูผานระดับ 2 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 3
ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับ
1
2
3
4
5

คําอธิบายระดับคุณภาพ
ครูต่ํากวารอยละ 50 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
ครูรอยละ 50-59 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
ครูรอยละ 60-69 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
ครูรอยละ 70-79 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
ครูรอยละ 80 ขึ้นไป มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคลในระดับ 2 ขึ้นไป

ตัวบงชี้ที่ 6 ครูจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลอยางเหมาะสม
คําอธิบาย
ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย มุงใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางแทจริง ใชสื่อ อุปกรณทีเ่ หมาะสม พัฒนาผูเรียนรายบุคคลครบตามจุดประสงค
ที่กําหนดไวในแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และมีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย เลือกใชสื่อ อุปกรณที่เหมาะสม
2. มีการจัดการเรียนรูครบตามจุดประสงคที่กําหนดไวใน IIP
3. มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําไปพัฒนาผูเรียน และหรือปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนการสอน
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ระดับคุณภาพรายบุคคล
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ครูมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1
2
ครูผานระดับ 1 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 2
3
ครูผานระดับ 2 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 3
ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ครูต่ํากวารอยละ 50 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
2
ครูรอยละ 50-59 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้น ไป
3
ครูรอยละ 60-69 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
4
ครูรอยละ 70-79 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
5
ครูรอยละ 80 ขึ้นไป มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคลในระดับ 2 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคล
คําอธิบาย
ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการวัดและประเมินผล โดยใชเครื่องมือ/วิธีการ ในการ เก็บรวบรวม
วิเคราะหประเมินและบันทึกผลที่ไดจากการวัดและประเมิน ทั้งกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน
ตลอดจนการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกดานการวัดและประเมินผล (Assessment
Accommodations) ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนของผูเรียนรายบุคคล เชน ปรับเครื่องมือ วิธีการสอบ
เวลา และการบริหารจัดการ รวมทั งมีการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการเรียน ความกาวหนา จุดเดน
จุดที่ตองปรับปรุง เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเฉพาะบุคคล และใชเปนขอมูล
ในการตัดสินผลการเรียน
ประเด็นการพิจารณา
1. ใชเครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล ที่หลากหลาย ทั้งกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน
2. มีการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกดานการวัดและประเมินผล (Assessment
Accommodations) และสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคลตามที่กําหนดไวใน IIP
3. มีการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการเรียน ความกาวหนา จุดเดน จุดที่ตองปรับปรุง
และใชเปนขอมูลในการตัดสินผลการเรียน
4. ใชผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเฉพาะบุคคล
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ระดับคุณภาพรายบุคคล
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ครูมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาขอ 1 และ ขอ 2
2
ครูผานระดับ 1 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาขอ 3
3
ครูผานระดับ 2 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาขอ 4
ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ครูต่ํากวารอยละ 50 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
2
ครูรอยละ 50-59 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
3
ครูรอยละ 60-69 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
4
ครูรอยละ 70-79 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
5
ครูรอยละ 80 ขึ้นไป มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคลในระดับ 2 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 8 ครูใชกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล
คําอธิบาย
ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินผูเรียนเฉพาะบุคคล ไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ หรือการช่วยเหลืออื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ตั้งแตการหา
สาเหตุของปญหา การกําหนดแนวทางในการแกปญหา การทดลองใชสื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาและ
การแกปญหาหรือการพัฒนา รวมทั้งการสรุปและรายงานการวิจัยอยางงายหรือเต็มรูปแบบ
ประเด็นการพิจารณา
1. ครูนําผลการประเมินผูเรียนเฉพาะบุคคลมาวิเคราะหสภาพปญหาและจุดที่ตองการพัฒนา
2. ครูมีการพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรมและอื่นๆตามความเหมาะสมในการพัฒนาผูเรียน
3. ครูจัดทํารายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล
4. ใชผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเผยแพร
ระดับคุณภาพรายบุคคล
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ครูมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาขอ 1 และ ขอ 2
2
ครูผานระดับ 1 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาขอ 3
3
ครูผานระดับ 2 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาขอ 4
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ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับ
1
2
3
4
5

คําอธิบายระดับคุณภาพ
ครูต่ํากวารอยละ 50 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
ครูรอยละ 50-59 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
ครูรอยละ 60-69 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
ครูรอยละ 70-79 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ 2 ขึ้นไป
ครูรอยละ 80 ขึ้นไป มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคลในระดับ 2 ขึ้นไป
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ดานที่ 3 มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม
มาตรฐานที่ 3 ผูบริหารบริหารจัดการเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
คําอธิบาย
ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี และมีวิสัยทัศน ในการบริหารจัดการเรียนรวม
ตามโครงสรางซีท (SEAT Framework) โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบัติการ มีการจัดกระบวนการเปลี่ยนผาน (Transition) และยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล องคกร
ที่มีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวม
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศนในการบริหาร จัดการเรียนรวม
คําอธิบาย
ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนรวม การบริหาร
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู ผูบริหารมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวม โดยมีการสงเสริม
สนับสนุน ใหผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนรวมของสถานศึกษาในอนาคต ที่สอด
คลองกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน บนพื้นฐานของการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อ
นํามาใชในการวางแผน มีภาวะผูนําในการริเริ่ม นําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความรู ความเขาใจ ในการบริหารจัดการเรียนรวม
2. มีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวม
3. มีการกําหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนรวม
4. มีการวางแผนเพื่อบรรลุตามทิศทางที่กําหนดไว โดยการวิเคราะหสังเคราะหขอมูล
สารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของ
5. มีภาวะผูนําในการริเริ่มนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ระดับคุณภาพ
ระดับ
1
2
3
4
5

คําอธิบายระดับคุณภาพ
ผูบริหารมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1
ผูบริหารผานระดับ 1 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 2
ผูบริหารผานระดับ 2 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 3
ผูบริหารผานระดับ 3 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 4
ผูบริหารผานระดับ 4 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 5
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ตัวบงชี้ที่ 2 ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท (SEAT Framework)
คําอธิบาย
ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท (SEAT Framework) โดยบริหาร
จัดการดานผูเรียน (Student : S) ดานสภาพแวดลอม (Environment : E) ดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (Activity : A) และดานเครื่องมือ (Tools : T)
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการเตรียมความพรอมผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา และผูเรียนทั่วไป (S)
2. มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและบุคคลที่เกี่ยวของ (E)
3. มีการบริหารหลักสูตร การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การตรวจสอบ
ทางการศึกษา เทคนิคการสอน การรายงานความกาวหนาของนักเรียน การจัดกิจกรรมการสอนนอกหองเรียน
และชุมชน การประกันคุณภาพ การรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเขาเรียน การจัดตารางเรียน
การประสานความรวมมือ การนิเทศติดตามประเมินผล และปรับปรุงงาน (A)
4. มีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ งบประมาณ ระบบการบริหารจัดการกฎกระทรวง
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ( AT) สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ ตํารา ความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ครูการศึกษาพิเศษและนักวิชาชีพอื่น (T)
5. มีผลการดําเนินงานตามโครงสรางซีทเปนที่ประจักษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป และหรือ มี
การใชกระบวนการบริหารอื่นๆ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรวม
ระดับคุณภาพ
ระดับ
1
2
3
4
5

คําอธิบายระดับคุณภาพ
ผูบริหารมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1-4
ผูบริหารผานระดับ 1 และมีรายงาน ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารผานระดับ 2 และมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการดานการจัดการเรียนรวม
ผูบริหารผานระดับ 3 และมีผลงานดีเดน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
ผูบริหารผานระดับ 4 และมีผลงานดีเดน ระดับภาคหรือชาติ

ตัวบงชี้ที่ 3 ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(School-based management : SBM)
คําอธิบาย
ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชหลักการบริหาร
1) หลักการกระจายอํานาจ
2) หลักการมีสวนรวม
3) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน
4) หลักการบริหารตนเอง
5) หลักการตรวจสอบและถวงดุล

19
ประเด็นการพิจารณา
1. มีโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม โดยมอบหมายงาน ความรับผิดชอบ แกผูเกี่ยวของ และ
กําหนดบทบาทหนาที่ของผูมีสวนรวมอยางชัดเจน
2. ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายประกอบดวย ครูผูเรียน
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอื่นไดรับรูและใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
รวมทั้ง เปนแบบอยางที่ดีสามารถใหคําแนะนํา ชี้แนะแกผูบริหารสถานศึกษาอื่นๆ ได
3. มีระบบการบริหารจัดการเรียนรวมที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษทางการศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษา
4. มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรวม ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง และพัฒนางานอยางตอเนื่อง ยั่งยืน
ระดับคุณภาพ
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ผูบริหารมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1
2
ผูบริหารผานระดับ 1 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 2
3
ผูบริหารผานระดับ 2 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 3
4
ผูบริหารผานระดับ 3 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 4
5
ผูบริหารผานระดับ 4 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 5
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรียนรวมใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
คําอธิบาย
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรียนรวมใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
โดยใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดเปาหมาย รวมรับผิดชอบการดําเนินงานตามบทบาท
หนาที่ มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการเรียนรวม
ประเด็นการพิจารณา
1. ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดเปาหมายในแผนงาน/โครงการ
2. ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของรวมรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
3. ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของมีการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การจัดการเรียนรวม
4. ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนรวม
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน เผยแพรและประชาสัมพันธตอสาธารณชน
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ระดับคุณภาพ
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
1
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรียนรวมตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1-5 และบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การจัดการเรียนรวม
2
ผูบริหารมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1-5 และบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
รอยละ 50-59 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
3
ผูบริหารมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1-5 และบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
รอยละ 60-69 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
4
ผูบริหารมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1-5 และบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
รอยละ 70-79 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
5
ผูบริหารมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1-5 และบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
รอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
ตัวบงชี้ที่ 5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผาน (Transition)
คําอธิบาย
สถานศึกษามีกระบวนการสงตอและเปลี่ยนผาน มีการจัดทําแผนการเปลี่ยนผาน โดยการ
สํารวจ จัดทํา และจัดเก็บขอมูลของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา จัดเตรียมผูเรียน
ใหมีความพรอมรวมทั้งประสานงานภาคีเครือขาย ใหผูเรียนไดรับการบริการดานการศึกษา การแพทย
การสังคมสงเคราะห และการอาชีพ เพื่อลดขอจํากัดใหนอยที่สุด และไดรับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพ
ทั้งการเรียนตอและประกอบอาชีพ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา
เพื่อการสงตอและเปลี่ยนผานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. มีการจัดทําแผนการสงตอและเปลี่ยนผานเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan : ITP)
3. มีการสรางความเขาใจระหวางผูสงและผูรับและจัดเตรียมผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษทางการศึกษากอนการสงตอหรือเปลี่ยนผาน
4. มีการดําเนินการสงตอและเปลี่ยนผาน
5. มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงาน
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ระดับคุณภาพ
ระดับ
1
2
3
4
5

คําอธิบายระดับคุณภาพ
ผูบริหารมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1
ผูบริหารผานระดับ 1 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 2
ผูบริหารผานระดับ 2 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 3
ผูบริหารผานระดับ 3 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 4
ผูบริหารผานระดับ 4 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 5

ตัวบงชี้ที่ 6 มีการสงเสริม สนับสนุน ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรที่มีสวนรวม
ดานการจัดการเรียนรวม
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน ใหขวัญกําลังใจ ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกร
ที่มีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมในรูปแบบตางๆ เชน ยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ มอบโลรางวัล
แกบุคคลและองคกรที่มีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางแพรหลาย
ประเด็นการพิจารณา
การใหขวัญและกําลังใจแกบุคคลและองคกรที่มีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาในรูปแบบตางๆ
ระดับคุณภาพ
ระดับ
1
2
3
4
5

คําอธิบายระดับคุณภาพ
บุคคลและองคกร ที่มีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมต่ํากวารอยละ 50 ไดรับการสงเสริม
สนับสนุน ยกยอง เชิดชูเกียรติ ในรูปแบบตางๆ
บุคคลและองคกร ที่มีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมรอยละ 50-59 ไดรับการสงเสริม
สนับสนุนยกยอง เชิดชูเกียรติ ในรูปแบบตางๆ
บุคคลและองคกร ที่มีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมรอยละ 60-69 ไดรับการสงเสริม
สนับสนุนยกยอง เชิดชูเกียรติ ในรูปแบบตางๆ
บุคคลและองคกร ที่มีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมรอยละ 70-79 ไดรับการสงเสริม
สนับสนุนยกยอง เชิดชูเกียรติ ในรูปแบบตางๆ
บุคคลและองคกร ที่มีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมรอยละ 80 ขึ้นไป ไดรับสงเสริม
สนับสนุนการยกยอง เชิดชูเกียรติ ในรูปแบบตางๆ
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ดานที่ 4 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
ดานการจัดการเรียนรวม
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดําเนินงานสราง สงเสริม ชวยเหลือ สนับสนุนใหมีการ
พัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม มีกระบวนการที่เกื้อหนุนในการจัดการเรียนรวม ใหผูเรียน
บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ เกิดการเรียนรูโดยผาน สื่
อเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหลงการเรียนรู องคความรูตางๆ จนสามารถสรางความรูทักษะ มีระบบการจัด การความรูมีการ
ถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ
ตัวบงชี้ที่ 1 พัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน ใหผูเรียนและครอบครัว
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม และใหการสนับสนุน
สงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ แสวงหาความรูและเรียนรูโดยผานแหลงเรียนรู
ดวยตนเองตามอัธยาศัย และสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ การพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียน โดย
ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. มีการดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม
3. มีการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนและครอบครัว แสวงหาความรูและเรียนรูโดยผานแหลงเรียนรู
ดวยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาและการใชแหลงเรียนรู
5. มีการสรุป รายงานผล เผยแพร และประชาสัมพันธ
ระดับคุณภาพ
ระดับ
1
2
3
4
5

คําอธิบายระดับคุณภาพ
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1
สถานศึกษาผานระดับ 1 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 2
สถานศึกษาผานระดับ 2 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 3
สถานศึกษาผานระดับ 3 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 4
สถานศึกษาผานระดับ 4 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 5
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ตัวบงชี้ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
คําอธิบาย
ผูบริหารสถานศึกษา ครูนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมผานกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู
องคความรูตางๆ จนสามารถสรางความรูทักษะ มีระบบการจัดการความรู มีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกําหนดแนวทางการสงเสริม สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัด การเรียนรวม
และมีการระบุความรูที่จําเปน (Knowledge Mapping)
2. มีการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด กลั่นกรองความรูที่จําเปน ( Knowledge Mapping) มา
แบงปน ความรูใหกับบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว กับชุมชน
และองคกรที่เกี่ยวของ
3. มีระบบการจัดการความรู ถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. มีการดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
จัดการเรียนรวม ระหวางบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. มีการนําผลการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมไปปรับปรุงพัฒนาอย
างตอเนื่อง มีการสรุปรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม และมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
ระดับคุณภาพ
ระดับ
1
2
3
4
5

คําอธิบายระดับคุณภาพ
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1
สถานศึกษาผานระดับ 1 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 2
สถานศึกษาผานระดับ 2 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 3
สถานศึกษาผานระดับ 3 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 4
สถานศึกษาผานระดับ 4 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 5
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แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม :
แนวทางการประเมินตนเองของสถานศึกษา
แนวทางการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อใหการนํามาตรฐานการเรียนรวม สูการปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ของสถานศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดทําแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม
โดยกําหนดขอบขายและประเด็นการประเมินในแตละมาตรฐาน และแตละตัวบงชี้ เพื่อเปนกรอบแนวทางให
สถานศึกษาใชในการติดตาม ตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรวมที่กําหนด
และใชผลการประเมิน เพื่อการปรับปรุงสถานศึกษาดานการจัดการเรียนรวมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program: IEP)
ประเด็นการพิจารณา
ความรู ความสามารถ และทักษะของผูเรียนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ที่กําหนดไว
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการ
1. การตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน
รองรอยหรือ
ขอมูลเชิงประจักษ์

เครื่องมือ
แบบบันทึกผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตาม IEP

แหลงขอมูล
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ,
- แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
- เอกสารผูเรียนรายบุคคล เชน ผลงานนักเรียน
แฟมสะสมผลงาน แบบฝกหัดตางๆ ใบงานตางๆ
เอกสารการวัดผล ประเมินผล , ภาพกิจกรรม
เปนตน
- รายงานผลการพัฒนาผูเรียน
2. การสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกผล การสังเกต ผูเรียน
พฤติกรรมผูเรียน
3. การสอบถาม /
สัมภาษณ

แบบสอบถาม/
สัมภาษณ

ผูเรียน ครู ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ
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มฐ.1 ตบช.1

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม IEP
โรงเรียน……………………………………….….สังกัด………………………………………………………………………
ที่

ชื่อ

ชั้น

ประเภท
ความพิการ

รวม
รอยละ
ระดับคุณภาพสถานศึกษา
ลงชื่อ...........................................................ผูประเมิน
(...........................................................)
................/......................./.................
ลงชื่อ...........................................................ผูประเมิน
(...........................................................)
................/......................./.................
ลงชื่อ...........................................................ผูประเมิน
(...........................................................)

ระดับคุณภาพ
รายบุคคล
ผ่าน
ไม่ผ่าน

................/......................./.................
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ดานที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้ที่ 1 ครูมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวมและปฏิบัติตอนักเรียน
อยางเหมาะสม
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรวม
2. มีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวม
3. ปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสม
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการ
เครื่องมือ
1. การตรวจเอกสาร
แบบบันทึกรายการ
หลักฐาน รองรอย
หรือขอมูล เชิงประจักษ

2. การสัมภาษณ /
การสอบถาม

แบบบันทึกการสัมภาษณ
/แบบบันทึกการสอบถาม

3. การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

แหลงขอมูล
- รายงานการประเมินตนเองของครู (SAR)
- รายงานผลการพัฒนาผู เรียน
- ทะเบียนสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความชวยเหลืออื ่นใดทางการศึกษา
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
- แฟมสะสมผลงาน
- ภาพถาย
- โล วุฒิบัตร เกียรติบัตร ผานอบรม/พัฒนา/
การยกยองเชิดชูเกียรติ
- ผูเรียน ครู ผูปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวของ
- ครู นักเรียน
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มฐ.2 ตบช.1/1

แบบประเมินตนเองของครูรายบุคคล
ชื่อ.................................................โรงเรียน…………………………………สังกัด…………………………………………
ผลการประเมิน
ที่
1

2

3

ประเด็นการพิจารณา
มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรวม
1.1 หลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนรวม
1.2 ลักษณะและประเภทของผูเรียนที่มีความ
ตองการ จําเปนพิเศษทางการศึกษา
1.3 หลักสูตรและการปรับหลักสูตรสําหรับกลุมเปาหมาย
เฉพาะ
1.4 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
1.5 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.6 การใชสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
1.7 การวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับความตองการ
จําเปนพิเศษทางการศึกษาของผูเรียนเฉพาะบุคคล
มีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวม
2.1 มีทาทีหรือมีความรูสึกที่ดีและยอมรับการจัดใหคน
พิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั ่วไปทุกระดับ และ
หลากหลายรูปแบบ
2.2 สนับสนุนการจัดการศึกษาใหสามารถรองรับการ
เรียนการสอนสําหรับคนทุกกลุมรวมทั้งคนพิการ
ปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสม
3.1 ดูแลเอาใจใสนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
ทางการศึกษา
3.2 ไมแสดงอาการรังเกียจ ดูหมิ่นเหยียดหยาม
3.3 คํานึงถึงสิทธิโอกาส ความเสมอภาค ความเทาเทียม
ทางการศึกษาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
รวม

สรุปผลการประเมินรายบุคคล
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3

มี/ปฏิบัติ

ไม่ม/ี
ไม่ไดปฏิบัติ

เกณฑ์การ
ประเมิน
การผานแตละ
ประเด็น
การพิจารณาตอง
มีผล
การประเมินตาม
ประเด็นยอย
รอยละ 80 ขึ้นไป
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มฐ.2 ตบช.1/2

แบบสรุปผลการประเมินตนเองของครูรายสถานศึกษา
โรงเรียน…………………........................................สังกัด………………………….………………………………
ที่

ระดับคุณภาพ(จํานวนคน)
1
2
3

ประเด็นการพิจารณา

1 มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรวม
2 มีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวม
3 ปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสม
รวม
รอยละ
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5
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ตัวบงชี้ที่ 2 ครูเขารับการฝกอบรมหรือพัฒนาใหมีทักษะในการจัดการเรียนรวม
ประเด็นการพิจารณา
การศึกษาตอหรือการศึกษาเพิ่มเติม การประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม จัดโดยหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการ
1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน
รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ

เครื่องมือ
แบบบันทึกรายการ

2. การสัมภาษณ /การสอบถาม

แบบบันทึกการสัมภาษณ - ครู ผูบริหาร
/ แบบบันทึกการสอบถาม

-

แหลงขอมูล
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลการเขารับการอบรม/พัฒนา
หนังสือราชการแจงการอบรม/พัฒนา
แฟมสะสมผลงาน
วุฒิบัตร เกียรติบัตรผานอบรม/การพัฒนา
ภาพถาย
แผนงาน/โครงการ
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มฐ.2 ตบช.2/1

แบบบันทึกขอมูลการอบรมหรือพัฒนาของครู
ชื่อ...........................................................โรงเรียน…………………..........สังกัด………………………………………

ที่

รายการอบรม/พัฒนา

วันเวลา

จํานวน
ชั่วโมง

หนวยงาน
ที่จัด

รวม
สรุประดับคุณภาพรายบุคคล (คิดจํานวนชั่วโมงที่ฝกอบรมใน รอบ 1 ปการศึกษา)
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ
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มฐ.2 ตบช.2/2

แบบบันทึกขอมูลการอบรมหรือพัฒนาของครูรายสถานศึกษา
โรงเรียน…………………........................................สังกัด………………………….………………………………
รายการอบรม/พัฒนา
การฝกอบรมหรือพัฒนาใหมีทักษะในการจัดการเรียนรวม
รวม
รอยละ
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5

ระดับคุณภาพ (จํานวนคน)
1
2
3

33
ตัวบงชี้ที่ 3 ครูมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ประเด็นการพิจารณา
1. ครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
2. IEP มีองคประกอบ ตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
3. กระบวนการจัดทํา IEP ดําเนินงานตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
4. มีการประเมิน ทบทวน และปรับแผนพรอมจัดทํางานรายงานผลปละ 2 ครั้ง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการ
1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน
รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ

เครื่องมือ
แบบบันทึกรายการ

แหลงขอมูล
- ขอมูลผู เรียนรายบุคคล
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- สมุดบันทึกการประชุม
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- การบันทึกสรุปผลการประเมินแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- ขอมูลการรับคูปองการศึกษา (ถามี)

2. การสัมภาษณ การสอบถาม

แบบบันทึกการสัมภาษณ
แบบบันทึกการสอบถาม

- นักเรียน ครู ผูปกครอง ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูที่เกี่ยวของ
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มฐ.2 ตบช.3/1

แบบประเมินการจัดทํา IEP ของครูรายบุคคล
ชื่อ..............................................โรงเรียน...................................สังกัด....................................................
ผลการประเมิน
ที่

ประเด็นการพิจารณา

1
2

ครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
IEP มีองคประกอบ ตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 ขอมูลทั่วไป
2.2 ขอมูลดานการแพทยหรือดานสุขภาพ
2.3 ขอมูลดานการศึกษา
2.4 การกําหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัด
การศึกษา พิเศษขอมูลที่จําเปนทั่วไป
2.5 ความตองการดานสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่ง
อํานวย ความสะดวก สื่อ บริการ ความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา
2.6 คณะกรรมการจัดทําแผน
2.7 ความเห็นของบิดา มารดา ผูปกครองหรือผูเรียน
2.8 ขอมูลอื่นๆที่จําเปน
3 กระบวนการจัดทํา IEP ดําเนินงานตามที่กําหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ประเมินความสามารถของผูเรียน
3.2 กําหนดเปาหมายระยะยาว
3.3 ประเมินความตองการจําเปนของผูเรียน
3.4 กําหนดกระบวนการเรียนรู
3.5 กําหนดรูปแบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผล
การเรียนรู
3.6 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทําแผน และ
ความยินยอมจากผูปกครอง
มีการประเมิน ทบทวน และปรับแผนพรอมจัดทํางานรายงานผล ป
ละ 2 ครั้ง
รวม
รอยละ

3

4

สรุปผลการประเมินรายบุคคล
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2

มี/
ไมมี/ เกณฑการประเมิน
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
การผานแตละ
ประเด็น
การพิจารณาตองมี
ผล การประเมิน
ตามประเด็นยอย
รอยละ 80 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ 3
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มฐ.2 ตบช.3/2

แบบสรุปการจัดทํา IEP ของครูรายสถานศึกษา
โรงเรียน..................................................สังกัด...........................................................................
ที่

ประเด็นการพิจารณา
1

1
2
3
4

ครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
IEP มีองคประกอบ ตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กระบวนการจัดทํา IEP ดําเนินงานตามที่กําหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
มีการประเมิน ทบทวน และปรับแผนพรอมจัดทํางานรายงานผล
ปละ 2 ครั้ง
รวม
รอยละ

สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5

ระดับคุณภาพ
(จํานวนคน)
2
3
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ตัวบงชี้ที่ 4 ครูจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP)
ที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ประเด็นการพิจารณา
1. มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
2. มีองคประกอบตามที่กําหนด
3. มีการกําหนดจุดประสงคยอย ๆ ที่ตองการพัฒนาใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ
เปาหมายระยะยาวที่ระบุไวใน IEP
4. มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ แหลงเรียนรู สิ่งเสริมแรง และวิธีการ/
เครื่องมือในการวัดและประเมินผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการ
1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน
รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ

เครื่องมือ
แบบบันทึกรายการ

แหลงขอมูล
- ขอมูลผู เรียนรายบุคคล
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP)
- ผลงาน/ชิ้นงานผูเรียน
- สมุดบันทึกการประชุม
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- การบันทึกสรุปผลการประเมินแผนการ
จัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- ขอมูลการรับคูปองการศึกษา (ถามี)

2. การสัมภาษณ การสอบถาม

แบบบันทึกการสัมภาษณ
แบบบันทึกการสอบถาม

- นักเรียน ครู ผูปกครอง ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูที่เกี่ยวของ
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มฐ.2 ตบช.4/1

แบบประเมินการจัดทําแผนเฉพาะบุคคล (IIP)
ที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของครูรายบุคคล
ชื่อ................................................. โรงเรียน…………………...............สังกัด……………………………………..
ที่
1
2

3
4

ประเด็นการพิจารณา
มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
มีองคประกอบตามที่กําหนด
1) ชื่อผูเรียน
2) กลุมสาระการเรียนรู
3) จํานวนคาบ
4) ครั้งที่หรือวันเริ่มสอน
5) จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
6) เนื้อหา
7) กระบวนการจัดการเรียนรู
8) สื่อการจัดการเรียนรู
9) สิ่งเสริมแรงที่ใช
10) การประเมินผล
11) การบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู/ขอเสนอแนะ
12) ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของ หัวหนาสถานศึกษา หรือผู
ที่ไดรับมอบหมาย
มีการกําหนดจุดประสงคยอยๆ ที่ตองการพัฒนา ใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม และเปาหมายระยะยาวที่ระบุไวใน IEP
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 สื่อและอุปกรณ แหลงเรียนรู
4.3 สิ่งเสริมแรง
4.4 วิธีการ/เครื่องมือในการวัดและประเมินผูเรียน ดวยวิธีการที่
หลากหลาย
รวม
รอยละ

สรุปผลการประเมินรายบุคคล
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3

ความสอดคลองกับแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

เกณฑการ
ประเมิน
การผานแตละ
ประเด็น
การพิจารณาตอง
มีผลการประเมิน
ตาม
ประเด็นยอยรอย
ละ 80
ขึ้นไป
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มฐ.2 ตบช.4/2

แบบสรุปผลการจัดทําแผนเฉพาะบุคคล (IIP)
ที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของครูรายสถานศึกษา
โรงเรียน............................................สังกัด........................................................................................
ที่

ประเด็นการพิจารณา

1 มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
2 มีองคประกอบตามที่กําหนด
3 มีการกําหนดจุดประสงคยอยๆ ที่ตองการพัฒนา ใหผูเรียน
บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ เปาหมายระยะยาวที่ระบุ
ไวใน IEP
4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รวม
รอยละ
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5

ระดับคุณภาพ(จํานวนคน)
1

2

3
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ตัวบงชี้ที่ 5 ครูจัดหา ผลิตและใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลือ
อื่นใด ทางการศึกษา ในการพัฒนาผูเรียนตาม ความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาและตรวจสอบ
1. มีการจัดหาและหรือผลิต เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่น
ใด ทางการศึกษา
2. มีการใช/ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับความตอง
การจําเปนพิเศษของผูเรียนเฉพาะบุคคล
3. มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร ขยายผลเปนตนแบบใหผูอื่น
นําไปใชในการพัฒนาผูเรียน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการ
1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน
รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ

เครื่องมือ
แบบบันทึกรายการ

2. การสัมภาษณ การสอบถาม

แบบบันทึกการสัมภาษณ
แบบบันทึกการสอบถาม

แหลงขอมูล
- ทะเบียนการจัดหา/ผลิต สิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ เทคโนโลยี ฯ
- บันทึกผลการใช สิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ เทคโนโลยี
- ขอมูลผูเรียนรายบุคคล
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)ฯ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- การบันทึกสรุปผลการประเมินแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- ขอมูลการรับคูปองการศึกษา (ถามี )
- นักเรียน ครู ผูปกครอง ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูที่เกี่ยวของ
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มฐ.2 ตบช.5/1

แบบประเมินการจัดหา/ผลิตและใชเทคโนโลยีฯ ของครูรายบุคคล
ที่

ประเด็นการพิจารณา

1 มีการจัดหาและหรือผลิต
1.1 เทคโนโลยี
1.2 สิ่งอํานวยความสะดวก
1.3 สื่อ
1.4 บริการและความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา
2 มีการใช/ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับความ
ตองการจําเปนพิเศษของผูเรียนเฉพาะบุคคล
3 มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน และเผยแพร ขยายผลเปนตนแบบใหผู
อื่นนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน
สรุปผลการประเมินรายบุคคล
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3

ผลการพิจารณา
ปฏิบัติ
ไมปฏิบัติ

เกณฑการประเมิน
การผ่านแต่ละประเด็น
การพิจารณาตองมีผล
การประเมินตาม
ประเด็นย่อย รอยละ
80 ขึ้นไป
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มฐ.2 ตบช.5/2

แบบสรุปผลการจัดหา/ผลิตและใชเทคโนโลยีฯของครูรายสถานศึกษา
โรงเรียน .................................................................... สังกัด ..........................................................
ที่

ประเด็นการพิจารณา

1 มีการจัดหาและหรือผลิต เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
2 มีการใช/ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผู
เรียน ใหสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของผูเรียนเฉพาะ
บุคคล
3 มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร
ขยายผล เปนตนแบบใหผูอื่นนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน
รวม
รอยละ
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5

ระดับคุณภาพ
(จํานวนคน)
1
2

3
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ตัวบงชี้ที่ 6 ครูจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลอยางเหมาะสม
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย เลือกใชสื่อ อุปกรณที่เหมาะสม
2. มีการจัดการเรียนรูครบตามจุดประสงคที่กําหนดไวใน IIP
3. มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําไปพัฒนาผูเรียน และหรือปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนการสอน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการ
1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน
รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ

เครื่องมือ
แบบบันทึกรายการ

2. การสัมภาษณ การสอบถาม

แบบบันทึกการสัมภาษณ
แบบบันทึกการสอบถาม

3. การสังเกตพฤติกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

แหลงขอมูล
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IIP)
- นักเรียน ครู ผูปกครอง ผู
บริหาร
สถานศึกษา ผูที่เกี่ยวของ
- หองเรียน
- ครู
- ผูเรียน
- แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
- สื่อ อุปกรณและวิธีการวัดผลที่
หลากหลาย
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มฐ.2 ตบช.6/1

แบบประเมินการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลของครูรายบุคคล
ชื่อ ............................................ โรงเรียน ........................................ สังกัด ..............................................
ที่

ประเด็นการพิจารณา

1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย
เลือกใชสื่อ อุปกรณที่เหมาะสม
2 การจัดการเรียนรูครบตามจุดประสงคที่กําหนดไวใน IIP
3 มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําไป
พัฒนาผูเรียน และหรือปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนการสอน
สรุปผลการประเมินรายบุคคล
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม
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มฐ.2 ตบช.6/2

แบบสรุปผลการการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลของครูรายสถานศึกษา
โรงเรียน .................................................................... สังกัด ..........................................................
ที่

ประเด็นการพิจารณา
1

1
2
3

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย เลือกใช
สื่อ อุปกรณที่เหมาะสม
มีการจัดการเรียนรูครบตามจุดประสงคที่กําหนดไวใน IIP
มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําไปพัฒนาผู
เรียน และหรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน
รวม
รอยละ

สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5

ระดับคุณภาพ
(จํานวนคน)
2

3
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ตัวบงชี้ที่ 7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคล
ประเด็นการพิจารณา
1. ใชเครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล ที่หลากหลาย ทั้งกอนเรียน ระหวางเรียนและ
หลังเรียน
2. มีการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกดานการวัดและประเมินผล (Assessment
Accommodations) และสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคลตามที่กําหนดไวใน IIP
3. มีการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการเรียน ความกาวหนา จุดเดน จุดที่ตองปรับปรุง
และใชเปนขอมูลในการตัดสินผลการเรียน
4. ใชผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเฉพาะบุคคล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการ
1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน
รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ

เครื่องมือ
แบบบันทึกรายการ

2. การสัมภาษณ
/การสอบถาม

แบบบันทึกการสัมภาษณ
/ แบบบันทึกการสอบถาม

แหลงขอมูล
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IIP)
- ผลงาน/ชิ้นงานผูเรียน
- บันทึกหลังการสอน
- แบบบันทึกผลคะแนน
- เครื่องมือวัดและประเมินผล
- นักเรียน ครู ผูปกครอง ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูที่เกี่ยวของ
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มฐ.2 ตบช.7/1

แบบประเมินการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลอง
กับผู้เรียนเฉพาะบุคคลของครูรายบุคคล
ชื่อ.......................................โรงเรียน .................................สังกัด.........................................................
ที่

ประเด็นการพิจารณา

1 ใชเครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย ทั้งกอนเรียน ระหวาง
เรียนและหลังเรียน
2 มีการชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ดานการวัดและประเมินผล
(Assessment Accommodations)
และสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคล
ตามที่กําหนดไวใน IIP
3 มีการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ
ผลการเรียน ความกาวหนา จุดเดน
จุดที่ตองปรับปรุง และใชเปนขอมูล
ในการตัดสินผลการเรียน
4 ใชผลการประเมินเพื่อวางแผน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหแกผูเรียนเฉพาะบุคคล
สรุปผลการประเมินรายบุคคล
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3

ผลการประเมิน
ปฏิบัติ
ไมปฏิบัติ

หมายเหตุ
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มฐ.2 ตบช.7/2

แบบประเมินการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลอง
กับผู เรียนเฉพาะบุคคลของครูรายสถานศึกษา
โรงเรียน ......................................สังกัด.........................................................................................
ประเด็นการพิจารณา
1
ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
สอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคล
รวม
รอยละ
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5

ระดับคุณภาพ
(จํานวนคน)
2

หมายเหตุ
3
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ตัวบงชี้ที่ 8 ครูใชกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล
ประเด็นการพิจารณา
1. ครูนําผลการประเมินผูเรียนเฉพาะบุคคลมาวิเคราะหสภาพปญหาและจุดที่ตองการพัฒนา
2. ครูมีการพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรมและสิ่งอื่นใดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผูเรียน
3. ครูจัดทํารายงานผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล
4. ใชผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเผยแพร
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการ
เครื่องมือ
1. การตรวจเอกสาร หลักฐานรองรอย แบบบันทึกรายการ
หรือขอมูล เชิงประจักษ

2. การสัมภาษณ /
การสอบถาม

แบบบันทึกการสัมภาษณ
แบบบันทึกการสอบถาม

แหลงขอมูล
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IIP)
- ผลงาน/ชิ้นงานผูเรียน
- บันทึกหลังการสอน
- แบบบันทึกผลคะแนน
- เครื ่องมือวัดและประเมินผล
- รายงานการวิจัย
- นักเรียน ครู ผู
ปกครอง ผูบริหาร
สถานศึกษา ผู ที่เกี่ยวของ
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มฐ.2 ตบช.8/1

แบบประเมินการใชกระบวนการวิจัยฯ เพื่อพัฒนา
ผู เรียนเฉพาะบุคคลของครูรายบุคคล
ชื่อ............................................โรงเรียน ......................................สังกัด.........................................
ที่

ประเด็นการพิจารณา

1 ครูนําผลการประเมินผูเรียน
เฉพาะบุคคลมาวิเคราะห
สภาพปญหาและจุดที่ตองการพัฒนา
2 ครูมีการพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรม และสิ่งอื่นใดที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผูเรียน
3 ครูจัดทํารายงานผลการพัฒนาผูเรียน
4 ใชผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนและเผยแพร
สรุปผลการประเมินรายบุคคล
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3

ผลการประเมิน
ปฏิบัติ
ไมปฏิบัติ

หมายเหตุ
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มฐ.2 ตบช.8/2

แบบประเมินการใชกระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลของครูรายสถานศึกษา
โรงเรียน ......................................สังกัด.........................................................................................
ระดับคุณภาพ
(จํานวนคน)
1
2
3

ประเด็นการพิจารณา
ครูใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
เฉพาะบุคคล
รวม
ร้อยละ
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5

หมายเหตุ
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ดานที่ 3 มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม
มาตรฐานที่ 3 ผูบริหารบริหารจัดการเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศนในการบริหาร จัดการเรียนรวม
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความรู ความเขาใจ ในการบริหารจัดการเรียนรวม
2. มีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวม
3. มีการกําหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนรวม
4. มีการวางแผนเพื่อบรรลุตามทิศทางที่กําหนดไว โดยการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล
สารสนเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
5. มีภาวะผูนําในการริเริ่มนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน
รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ

2. การสัมภาษณ การสอบถาม
3. การสังเกต

แหลงขอมูล
- แผนปฏิบัติการ/โครงการ/งาน/กิจกรรม
- บันทึกประชุม สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมโรงเรียน คําสั่ง
- รายงานการโครงการ/งาน/กิจกรรม
- รายงานประจําป
- รูปภาพ
- แฟมสะสมผลงานของครู/ผูบริหาร
- แฟมประกาศนียบัตร/รางวัลตางๆ
ฯลฯ
ผูบริหาร ครู ผูเรียน และผูเกี่ยวของ
พฤติกรรมการของผูบริหาร
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มฐ.3 ตบช.1

แบบประเมินดานความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี และมีวิสัยทัศน
ในการบริหารจัดการเรียนรวมของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียน ......................................สังกัด.........................................................................................
ที่

ประเด็นการพิจารณา

ผลการปฏิบัติ
มี
ไมมี

เอกสารหลักฐาน
รองรอย

1
2
3
4

มีความรู ความเขาใจ ในการบริหารจัดการเรียนรวม
มีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวม
มีการกําหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนรวม
มีการวางแผนเพื่อบรรลุตามทิศทางที่กําหนดไว โดยการ
วิเคราะหสังเคราะหขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของ
5 มีภาวะผูนําในการริเริ่มนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5
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ตัวบงชี้ที่ 2 ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท (SEAT Framework)
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการเตรียมความพรอมผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา และผูเรียนทั่วไป (S)
2. มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและบุคคลที่เกี่ยวของ (E)
3. มีการบริหารหลักสูตร การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การตรวจสอบ
ทางการศึกษา เทคนิคการสอน การรายงานความกาวหนาของนักเรียน การจัดกิจกรรมการสอนนอกหองเรียน
และชุมชน การประกันคุณภาพ การรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเขาเรียน การจัดตารางเรียน
การประสานความรวมมือ การนิเทศติดตามประเมินผล และปรับปรุงงาน (A)
4. มีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ งบประมาณ ระบบการบริหารจัดการกฎกระทรวง
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ( AT) สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ ตํารา ความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ครูการศึกษาพิเศษและนักวิชาชีพอื่น (T)
5. มีผลการดําเนินงานตามโครงสรางซีทเปนที่ประจักษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป และหรือ มี
การใชกระบวนการบริหารอื่นๆ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรวม
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน
รองรอย หรือขอมูล
เชิงประจักษ

2. การสัมภาษณ การสอบถาม
3. การสังเกต

แหลงขอมูล
- แผนปฏิบัติการ/โครงการ/งาน/กิจกรรม
- บันทึกประชุม สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมโรงเรียน คําสั่ง
- รายงานการโครงการ/งาน/กิจกรรม
- รายงานประจําป
- รูปภาพ
- แฟมสะสมผลงานของนักเรียน/ครู/ผูบริหาร
- แฟมประกาศนียบัตร/รางวัลตางๆ
ฯลฯ
นักเรียน ครู ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ
พฤติกรรมการสอนของนักเรียน ครู ผูบริหาร
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มฐ.3 ตบช.2

แบบประเมินดานการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท (SEAT Framework)
ของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียน ...................................................สังกัด.........................................................................................
ผลการปฏิบัติ
เอกสารหลักฐาน
ที่
ประเด็นการพิจารณา
รองรอย
มี
ไมมี
1
2
3

4

5
6

มีการเตรียมความพรอมผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ ทาง
การศึกษา และผูเรียนทั่วไป (S)
มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและบุคคลที่เกี่ยวของ (E)
มีการบริหารหลักสูตร การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP)
การตรวจสอบทางการศึกษา เทคนิคการสอน การรายงานความกาวหนา
ของนักเรียน การจัดกิจกรรมการสอนนอกหองเรียนและชุมชน การ
ประกันคุณภาพ การรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองเขาเรียน
การจัดตารางเรียน การประสานความรวมมือ การนิเทศติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงงาน (A)
มีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ งบประมาณ ระบบการ
บริหารจัดการกฎกระทรวงเทคโนโลยีสิ่งอํานวย ความสะดวก ( AT) สิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ ตํารา ความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ครูการศึกษาพิเศษและ นักวิชาชีพอื่น (T)
มีรายงานผลการดําเนินงานตามโครงสรางซีท (SEAT)
มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
6.1 มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการดานการเรียนรวม
6.2 มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการดานการเรียนรวม และ
ไดรับรางวัลดีเดนระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
6.3 มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการดานการเรียนรวม และ
ไดรับรางวัลดีเดนระดับภาคหรือระดับชาติ

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5
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ตัวบงชี้ที่ 3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(School-based management : SBM)
ประเด็นการพิจารณา
1. มีโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม โดยมอบหมายงาน ความรับผิดชอบแกผูเกี่ยวของ และ
กําหนดบทบาทหนาที่ของผูมีสวนรวมอยางชัดเจน
2. ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายประกอบดวย ครูผูเรียน
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอื่นไดรับรูและใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีสามารถใหคําแนะนํา ชี้แนะแกผูบริหารสถานศึกษาอื่นๆ ได
3. มีระบบการบริหารจัดการเรียนรวมที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษทางการศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษา
4.
มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรวม ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง และพัฒนางานอยางตอเนื่อง ยั่งยืน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน รองรอย
หรือขอมูล เชิงประจักษ

2. การสัมภาษณ การสอบถาม
3. การสังเกต

แหลงขอมูล
- แผนผังโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
- สมุดนิเทศ สมุดตรวจเยี่ยม ผลการประเมิน
- สรุปรายงานงาน/โครงการ
- รูปภาพ
ฯลฯ
นักเรียน ครู ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ
พฤติกรรมของครู ผูบริหาร และคณะกรรมการ
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มฐ.3 ตบช.3

แบบประเมินดานการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM)
ของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียน ....................................................สังกัด.........................................................................................
ผลการปฏิบัติ
เอกสารหลักฐาน
ที่
ประเด็นการพิจารณา
รองรอย
มี
ไม่มี
1 มีโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม โดยมอบหมาย
งาน ความรับผิดชอบแกผูเกี่ยวของ และกําหนด
บทบาทหนาที่ของ ผูมีสวนรวมอยางชัดเจน
2 ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผู
เกี่ยวของทุกฝายประกอบดวย ครูผูเรียน ผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอื่นได
รับรูและใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมทั้ง
เปนแบบอยางที่ดีสามารถใหคําแนะนํา ชี้แนะแกผู
บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ได
3 มีระบบการบริหารจัดการเรียนรวมที่สงผลตอการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทาง
การศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษา
4 มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
เรียนรวม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง และพัฒนา
งาน อยางตอเนื่อง ยั่งยืน
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5
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ตัวบงชี้ที่ 4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรียนรวมใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
ประเด็นการพิจารณา
1. ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดเปาหมายในแผนงาน/โครงการ
2. ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของรวมรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
3. ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของมีการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
4. ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนรวม
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน เผยแพรและประชาสัมพันธตอสาธารณชน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การตรวจเอกสาร หลักฐานรองรอย
การปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิงประจักษ

2. การสอบถาม การสัมภาษณ
3. การสังเกต

แหลงขอมูล
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ/กิจกรรม
- รายงานโครงการฯ
- รายงานประจําปของโรงเรียน
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงาน
ตนสังกัด
- รายงานการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก
- ฯลฯ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู
ผูเรียน ผู ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู แทนชุมชน และหนวยงานอื่น
พฤติกรรมผูบริหาร
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มฐ.3 ตบช.4

แบบประเมินดานการบริหารจัดการเรียนรวมใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวมของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียน ...................................................สังกัด.........................................................................................
ผลการปฏิบัติ
เอกสารหลักฐาน
ที่
ประเด็นการพิจารณา
รองรอย
มี
ไมมี
1
2
3
4
5
6

ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผน
กําหนดเปาหมายในแผนงาน/โครงการ
ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของรวมรับผิดชอบดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของมีการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรวม
สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน เผยแพรและประชาสัมพันธ์
ต่อสาธารณชน
ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
จัดการเรียนรวม
6.1 บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว นอยกวารอยละ 50 ของจํานวน
โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
6.2 บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว รอยละ 50-59 ของจํานวน
โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
6.3 บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว รอยละ 60-69 ของจํานวน
โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
6.4 บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว รอยละ 70-79 ของจํานวน
โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
6.5 บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว รอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวน
โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4

ระดับคุณภาพ 5
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ตัวบงชี้ที่ 5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผาน (Transition)
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา
เพื่อการสงตอและเปลี่ยนผานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. มีการจัดทําแผนการสงตอและเปลี่ยนผานเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan : ITP)
3. มีการสรางความเขาใจระหวางผูสงและผูรับและจัดเตรียมผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษทางการศึกษากอนการสงตอหรือเปลี่ยนผาน
4. มีการดําเนินการสงตอและเปลี่ยนผาน
5. มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงาน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน รองรอย หรือขอมูล
เชิงประจักษ

2. การสัมภาษณ การสอบถาม

แหลงขอมูล
- ขอมูลสารสนเทศเฉพาะบุคคลของผูเรียน
- ขอมูลภาคีเครือขายดานการศึกษา ดานการแพทย
การสังคมสงเคราะห และดานอาชีพ
- บันทึกประชุม/คําสั่ง
- รูปภาพ
- โครงการ/งาน/กิจกรรม
- รายงานการจัดโครงการ/งาน/กิจกรรม
- ฯลฯ
นักเรียน ครู ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ
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มฐ.3 ตบช.5

แบบประเมินกระบวนการเปลี่ยนผาน (Transition) ของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียน ....................................................สังกัด.........................................................................................
ที่

ประเด็นการพิจารณา

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

เอกสารหลักฐาน
รองรอย

1 การรวบรวมขอมูลสารสนเทศผูเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษทางการศึกษาเพื่อการสงตอและเปลี่ยนผานทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
2 มีการจัดทําแผนการสงตอและเปลี่ยนผาน
3 มีการจัดเตรียมผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทาง
การศึกษา ใหมีความพรอมดานการศึกษา ดานการแพทย
การสังคมสงเคราะห และดานอาชีพ
4 สรางความเขาใจ ระหวางผูสงและผูรับเพื่อการสงตอและการ
เปลี่ยนผาน
5 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงาน
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5
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ตัวบงชี้ที่ 6 มีการสงเสริม สนับสนุน ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรที่มีสวนรวม
ดานการจัดการเรียนรวม
ประเด็นการพิจารณา
การใหขวัญและกําลังใจแกบุคคลและองคกรที่มีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาในรูปแบบตางๆ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน รองรอย หรือขอมูล
เชิงประจักษ

แหลงขอมูล
- ขอมูลสถิติบุคคลและองคกร ที่มีสวนรวมดานการ
เรียนรวมไดรับขวัญ และกําลังใจ
- เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือขอบคุณ
- งาน/โครงการ/กิจกรรม
- รูปภาพ
- บันทึกการประชุม/คําสั่ง
- สรุปรายงานงาน/โครงการ/กิจกรรม
ฯลฯ

2. การสัมภาษณ การสอบถาม

นักเรียน ครู ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ
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มฐ.3 ตบช.6

แบบประเมินการสงเสริม สนับสนุน ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกร
ที่มีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียน ....................................................สังกัด.........................................................................................
ที่

บุคคล/องคกร/หนวยงาน
ที่ใหการสงเสริมสนับสนุน

การยกยองเชิดชูเกียรติ
เอกสารหลักฐานรองรอย
ไมดําเนินการ ดําเนินการ

รวม
รวมร้อยละ
่
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5
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ดานที่ 4 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม
ตัวบงชี้ที่ 1 พัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน ใหผูเรียนและครอบครัว
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ การพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียน
โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. มีการดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม
3. มีการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนและครอบครัว แสวงหาความรูและเรียนรูโดยผาน แหลงเรียนรู
ดวยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาและการใชแหลงเรียนรู
5. มีการสรุป รายงานผล เผยแพร และประชาสัมพันธ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและแหลงขอมูล
วิธีการ
เครื่องมือ
แหลงขอมูล
1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน
แบบบันทึก
- แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
รองรอย การปฏิบัติงาน หรือ
- แผนปฏิบัติการประจําป โครงการ/กิจกรรม
ขอมูลเชิงประจักษ
- ผลการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
- เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน บันทึก
รายงานการประชุม
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
- เอกสารแสดงขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนาแหลงเรียนรู
- รายงานผลการประเมินกิจกรรม ฐานขอมูล
แหลงเรียนรู ทะเบียนการใชแหลงเรียนรู
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ เชน ภาพถาย แผนพับแถบวีดีทัศน
- ปายนิเทศการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
- ฯลฯ
2. การสอบถาม / การสัมภาษณ แบบสอบถาม / ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
แบบสัมภาษณ
นักเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ
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มฐ.4 ตบช.1

แบบประเมินการพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม
ของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียน ....................................................สังกัด.........................................................................................
ที่

ประเด็นการพิจารณา

ผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

เอกสารหลักฐาน
รองรอย

1 มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ การพัฒนาแหลงเรียนรู
ดานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน โดยศึกษา
วิเคราะหขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
2 มีการดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการ
เรียนรวม
3 มีการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนและครอบครัว
แสวงหาความรูและเรียนรูโดยผานแหลงเรียนรูดวย
ตนเองตามอัธยาศัย สามารถนําความรูไปใชประโยชน
ไดอยางเหมาะสม
4 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนา
และ การใชแหลงเรียนรู
5 มีการสรุป รายงานผล เผยแพร และประชาสัมพันธ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5
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ตัวบงชี้ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกําหนดแนวทางการสงเสริม สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัด
การเรียนรวมและมีการระบุความรูที่จําเปน (Knowledge Mapping)
2. มีการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด กลั่นกรองความรูที่จําเปน ( Knowledge Mapping)
มาแบงปนความรูใหกับบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว
กับชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ
3. มีระบบการจัดการความรู ถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. มีการดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการจัดการเรียนรวม ระหวางบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. มีการนําผลการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมไปปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง มีการสรุปรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม และมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและแหลงขอมูล
วิธีการ
เครื่องมือ
1. การตรวจเอกสาร แบบบันทึก
หลักฐาน
รองรอยการปฏิบัติงาน
หรือ
ขอมูลเชิงประจักษ

2. การสอบถาม การ
สัมภาษณ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ

แหลงขอมูล
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําป โครงการ/กิจกรรม
- ผลการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
- เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
- หนังสือเชิญบุคคลหรือหนวยงานภายนอก
- รายงานการประชุม
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
- ภาพถายกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- เอกสารการเผยแพรความรู เชน แผนพับ แผนปลิว
วารสาร แผนพับ แถบวีดีทัศน
- ปายนิเทศการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
- ฯลฯ
ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
ผูเรียน ผู ปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ
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มฐ.4 ตบช.2

แบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม
โรงเรียน ...................................................สังกัด.........................................................................................
ผลการปฏิบัติ
เอกสารหลักฐาน
ที่
ประเด็นการพิจารณา
รองรอย
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1 มีการกําหนดแนวทางการสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรูดานการจัดการเรียนรวมและมีการ
ระบุความรูที่จําเปน (Knowledge Mapping)
2 มีการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด กลั่นกรองความ
รูที่จําเปน (Knowledge Mapping) มาแบงปน ความรู
ใหกับบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว กับชุมชนและ
องคกรที่
เกี่ยวของ
3 มีระบบการจัดการความรู ถายทอดความรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
4 มีการดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียน
รวม ระหวางบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
5 มีการนําผลการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การจัด การเรียนรวมไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง มี
การสรุปรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
จัดการเรียนรวม และมีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 5
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