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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .2542 และท่ีแก ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)   

พ.ศ.2545 เร่ือง สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษาในมาตรา 10 วรรคสอง กลาววา การจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและ 
การเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือ 
ไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาสตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปนพิเศษ  วรรคสาม กลาววา  การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือ 
พบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
และจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551  เร่ือง สิทธิและหนาท่ี
ทางการศึกษา  มาตรา 5 กลาววา คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ (1) ไดรับการศึกษาโดย 
ไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พรอมท้ังไดรับเทคโนโลยี  
ส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการ 
ทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบทางการศึกษาโดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ 
ความถนัด และความตองการจําเปนพิเศษ และ (3) ไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา  รวมท้ังการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา 
ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละประเภทและบุคคล  
มาตรา 8 วรรค 5 กลาววาสถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษา ใหถือเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตามกฎหมาย  และในมาตรา 19 กลาววากําหนดใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หนาท่ีดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนรวม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อให 
คนพิการไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ตั้งแตปการศึกษา 2547 เปนตนมา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไดมีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในรูปแบบการเรียนรวม โดยใช
โครงสรางซีท (SEAT Framework) และการบริหารจัดการท้ังระบบโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) 
ไดคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมครอบคลุมทุกอําเภอๆ ละ  
ไมนอยกวา 2 โรง จนถึงปจจุบันปการศึกษา 2555 มีโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม จํานวน
ท้ังส้ิน 5,014 โรง และมีโรงเรียนเครือขายท่ีมีเด็กพิการเรียนรวมอีก จํานวน 17,448 โรง  
มีเปาหมายเพื่อเพิ่มโอกาสใหเด็กพิการทุกคนไดเขาเรียนและเรียนในโรงเรียนใกลบาน  ท้ังนี้ 
ไดมีการทบทวนถึงภารกิจท่ีจําเปนท่ีสถานศึกษาท่ัวไปตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  ท้ังการจัด
ใหเด็กพิการทุกคนท่ีอยูในเขตบริการไดเขาเรียนในโรงเรียนและการพัฒนาใหโรงเรียนมีคุณภาพ
รองรับการใหบริการดานการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
ของการจัดการศึกษาเรียนรวมจึงเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญอยางหนึ่งของคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ของสถานศึกษา จึงไดจัดทํามาตรฐานการเรียนรวมข้ึน  เพ่ือใชเปนกลไกในการขับเคลื่อน  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเปนการยกระดับ
คุณภาพผูเรียน คุณภาพดานการจัดการเรียนการสอน  คุณภาพดานการบริหารจัดการ 
เรียนรวม  รวมทั้งคุณภาพดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงหวังเปนอยางย่ิงวา การนํามาตรฐาน
การจัดการเรียนรวมเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับน้ีไปใชในสถานศึกษา
จะเปนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรวมในสถานศึกษาใหมีความเปนเอกภาพ มีมาตรฐาน
เดียวกัน เปนเคร่ืองมือสงเสริม  สนับสนุนใหระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เขมแข็งและย่ังยืน และเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาในการดําเนินงาน
และพัฒนาใหบรรลุผลตามท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสมดังเจตนารมณ
ของกฎหมายและนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการเรียนรวม 

 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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โครงสรางความสมัพันธระหวางมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และมาตรฐานการเรียนรวม 

มาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ 

(พ.ศ. 2553) 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณลักษณะของคนไทย 
ท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะ 
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 
แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสรางสังคม 
แหงการเรียนรู/สังคม 
แหงความรู 

มาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2554) 
(4 ดาน 15 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการเรียนรวม
(พ.ศ.2555) 

(4 ดาน 4 มาตรฐาน) 

ดานคุณภาพผูเรียน 
(จํานวน 6 มาตรฐาน) 

ดานคุณภาพผูเรียน 
(1 มาตรฐาน 1 ตัวบงชี้) 

ดานการจัดการศึกษา 
(จํานวน 6 มาตรฐาน) 

ดานอัตลักษณ 
ของสถานศึกษา 

(จํานวน 1 มาตรฐาน) 

ดานการจัดการเรียน 
การสอน 

(1 มาตรฐาน 8 ตัวบงชี้) 

ดานการบริหาร 
จัดการเรียนรวม 

(1 มาตรฐาน 6 ตัวบงชี้) 

ดานการสรางสังคม 
แหงการเรียนรู 

(จํานวน 1 มาตรฐาน) 

ดานมาตรการสงเสริม 
(จํานวน 1 มาตรฐาน) 

ดานการสรางสังคม 
แหงการเรียนรู 

(1 มาตรฐาน 2 ตัวบงชี้) 



 5 

มาตรฐานการเรียนรวม เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
พ.ศ.2555 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ 

…………………………………………… 
 

ประกอบดวย 4 ดาน  4 มาตรฐาน  17 ตัวบงช้ี ดงันี้ 
 ดานท่ี 1  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน     มี 1 มาตรฐาน 1 ตัวบงชี ้
 ดานท่ี 2  มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน  มี 1 มาตรฐาน 8 ตัวบงชี ้

ดานท่ี 3  มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม  มี 1 มาตรฐาน 6 ตัวบงชี ้
ดานท่ี 4  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบงชี ้

 
ดานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

ตัวบงช้ีท่ี 1  ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) 

 

ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน  
มาตรฐานท่ี 2   ครูปฏิบัติงานเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ตัวบงช้ีท่ี  1    ครูมีความรู ความเขาใจ เจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรวมและปฏิบัติตอผูเรียน 
   อยางเหมาะสม 
 ตัวบงช้ีท่ี  2   ครูเขารับการฝกอบรมหรือพัฒนาใหมีทักษะในการจัดการเรียนรวม  
 ตัวบงช้ีท่ี  3   ครูมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
  ตัวบงช้ีท่ี  4   ครูจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล  (Individual Implementation Plan : IIP)   

ท่ีสอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 ตัวบงช้ีท่ี  5   ครูจัดหา  ผลิตและใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ  บริการ และ 

ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผูเรียนตามความตองการ 
จําเปนพิเศษทางการศึกษา 

 ตัวบงช้ีท่ี  6 ครูจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลอยางเหมาะสม 
 ตัวบงช้ีท่ี  7 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคล 
 ตัวบงช้ีท่ี  8 ครูใชกระบวนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล 
 
 
 
 



 6 

ดานที่ 3 มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม 
มาตรฐานท่ี 3  ผูบริหารบริหารจัดการเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ตัวบงช้ีท่ี 1  ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ เจตคติท่ีดี และมีวิสัยทัศนในการบริหาร 
   จัดการเรียนรวม 

 ตัวบงช้ีท่ี 2  ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท (SEAT  Framework) 
ตัวบงช้ีท่ี 3  ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based 

management : SBM)  
ตัวบงช้ีท่ี 4  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรียนรวมใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

                     ไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 
ตัวบงช้ีท่ี 5  สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผาน (Transition) 
ตัวบงช้ีท่ี 6  มีการสงเสริม สนับสนุน ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรท่ีมีสวนรวม 

ดานการจัดการเรียนรวม 
 

ดานที่ 4 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
มาตรฐานท่ี 4   สถานศึกษามีการสราง สงเสรมิ สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ดานการจัดการเรียนรวม 
ตัวบงช้ีท่ี 1  พัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน ใหผูเรียนและครอบครัว 

สามารถเขาถึงและใชประโยชนได 
ตัวบงช้ีท่ี 2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมระหวางบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ    
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มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

คําอธิบาย 
ผู เรียนท่ีเรียนรวมพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความรู

ความสามารถ และทักษะท่ีสอดคลองตามความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา 

ตัวบงช้ีที ่ 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล  (Individualized Education Program: IEP) 

คําอธิบาย 
ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานความรู ความสามารถ และทักษะบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

ไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ประเด็นการพิจารณา 
ความรู ความสามารถ และทักษะของผู เรียนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนด 

ไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ระดับคุณภาพรายบุคคล 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

ผาน ผูเรียนมีผลการพัฒนาบรรลุทุกจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ตามเกณฑท่ีกําหนด 
ไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) 

ไมผาน ผูเรียนมีผลการพัฒนาไมบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในจุดประสงคใด 
จุดประสงคหนึ่งตามเกณฑท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( 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 ข้ึนไป  มีผลการประเมินผานตามเกณฑการประเมินเฉพาะบุคคล 

 
 
 

ดานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
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มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

คําอธิบาย 
ครูมีความรู ความเขาใจและมีเจตคติท่ีดีและสามารถปฏิบัติตอผูเรียนไดอยางเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนรวม โดยผานการฝกอบรมหรือพัฒนาใหมีทักษะการจัดการเรียนรวม สามารถวิเคราะหผูเรียน 
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) จัดหา ผลิต และใชสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา สามารถนําแผนไปสูการปฏิบัติ  นําขอมูล 
จากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน รวมท้ังใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม 
กับสภาพความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาของผูเรียน  

ตัวบงช้ีที ่ 1 ครูมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวมและปฏิบัติตอผูเรียน
อยางเหมาะสม 

คําอธิบาย 
ครูทุกคนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนรวม ลักษณะ

และประเภทของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา หลักสูตรและการปรับหลักสูตรสําหรับ
กลุมเปาหมายเฉพาะ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กระบวนการจัดการเรียนการสอน การใชสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา การวัดและประเมินผลท่ีสอดคลอง 
กับความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาของผูเรียนเฉพาะบุคคล 

ครูทุกคนมีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรวม โดยมีทาทีหรือมีความรูสึกท่ีดีและยอมรับการ
จัดใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาท่ัวไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหสามารถรองรับการเรียนการสอนสําหรับคนทุกกลุมรวมท้ังคนพิการ  

ครูทุกคนปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสม โดยดูแลเอาใจใส ไมแสดงอาการรังเกียจ ดูหม่ิน
เหยียดหยาม คํานึงถึงสิทธิโอกาส ความเสมอภาค ความเทาเทียมทางการศึกษาและศักดิ์ศรีของความ 
เปนมนุษย 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรวม 
2. มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรวม 
3. ปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสม 

 

 

 

ดานท่ี  2  มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน 
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ระดับคุณภาพรายบุคคล 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

1 ครูมีคุณลักษณะตามประเด็นการพิจารณาตามขอ 1  
2 ครูผานระดับคุณภาพ 1 และมีคุณลักษณะตามประเด็นการพิจารณาขอ 2  
3 ครูผานระดับคุณภาพ 2 และมีคุณลักษณะตามประเด็นการพิจารณาขอ 3 

ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

1 ครูต่ํากวารอยละ  50 มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป  
2 ครูรอยละ  50-59  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
3 ครูรอยละ  60-69  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
4 ครูรอยละ  70-79  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
5 ครูรอยละ  80 ข้ึนไป  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคลในระดับ  2 ข้ึนไป 

 
ตัวบงช้ีที ่ 2 ครูเขารับการฝกอบรมหรือพัฒนาใหมีทักษะในการจัดการเรียนรวม 

คําอธิบาย 
ครูทุกคนเขารับการประชุม ฝกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู เก่ียวกับการจัดการเรียนรวม 

สําหรับผูเรียนแตละประเภทความพิการ  รวมท้ังการศึกษาตอและหรือการศึกษาเพ่ิมเติม  โดยหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ  เชน กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ศูนยการศึกษาพิเศษ มูลนิธิหรือหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของกับคนพิการ  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถาบันอุดมศึกษา  ฯลฯ 

ประเด็นการพิจารณา 
การศึกษาตอหรือการศึกษาเพ่ิมเติม  การประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเก่ียวกับ

การจัดการเรียนรวม  จัดโดยหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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ระดับคุณภาพรายบุคคล 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

1 ครูมีการศึกษาตอหรือการศึกษาเพ่ิมเติม ประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู  
ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรวม  ซ่ึงจัดโดยหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ไมนอยกวา  6  ชั่วโมง ตอป     

2 ครูมีการศึกษาตอหรือการศึกษาเพ่ิมเติม ประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู  
ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรวม  ซ่ึงจัดโดยหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ไมนอยกวา  12  ชั่วโมง ตอป     

3 ครูมีการศึกษาตอหรือการศึกษาเพ่ิมเติม  ประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู  
ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรวม  ซ่ึงจัดโดยหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ไมนอยกวา  18  ชั่วโมง ตอป   

 
ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

1 ครูต่ํากวารอยละ  50  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
2 ครูรอยละ  50-59  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
3 ครูรอยละ  60-69  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
4 ครูรอยละ  70-79  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป  
5 ครูรอยละ  80  ข้ึนไป มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 

 

ตัวบงช้ีที ่ 3 ครูมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

คําอธิบาย 
IEP หมายถึง แผนซ่ึงกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปน

พิเศษของคนพิการ ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 

ครู ท่ีสอนนักเรียนเรียนรวมมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล (IEP) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2552 โดยวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  กําหนดแนวทาง 
การจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของผูเรียน  กําหนดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวก  สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ตลอดจนนําแผนสูการปฏิบัติ 
ประเมินและนําผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือพิจารณา
ประเมิน ทบทวน และปรับแผนพรอมจัดทํางานรายงานผลปละ 2 ครั้ง  
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ประเด็นการพิจารณา 
1.  ครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
2.  IEP มีองคประกอบ ตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
3.  กระบวนการจัดทํา IEP ดําเนินงานตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

1 ครูต่ํากวารอยละ 50  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป  
2 ครูรอยละ  50-59  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
3 ครูรอยละ  60-69  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
4 ครูรอยละ  70-79  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
5 ครูรอยละ  80 ข้ึนไป  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล ในระดับ  2 ข้ึนไป 

ตัวบงช้ีที ่ 4 ครูจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP)  
ที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

คําอธิบาย 
IIP หมายถึง  แผนการสอนท่ีจัดข้ึนเปนเฉพาะบุคคลสําหรับผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนบรรลุ

จุดประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวใน IEP ประกอบดวย 1) ชื่อผูเรียน 2) กลุมสาระการเรียนรู 3) จํานวน
คาบ 4) ครั้งท่ีหรือวันเริ่มสอน 5) จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 6) เนื้อหา 7) กระบวนการจัดการเรียนรู 8) สื่อการ
จัดการเรียนรู 9) สิ่งเสริมแรงท่ีใช 10) การประเมินผล 11) การบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู/
ขอเสนอแนะ 12) ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของหัวหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

ครูท่ีสอนนักเรียนเรียนรวมมีการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สําหรับผูเรียนเรียนรวม
เปนรายชั่วโมงหรือรายสัปดาห โดยนําเปาหมายระยะยาวและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล มาวิเคราะห เพ่ือกําหนดจุดประสงคยอยๆ ท่ีตองการพัฒนาใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค
เชิงพฤติกรรมและเปาหมายระยะยาวท่ีระบุไวใน IEP กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ  
แหลงเรียนรู สิ่งเสริมแรง วิธีการ/เครื่องมือในการวัดและประเมินผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  
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ประเด็นการพิจารณา 
1.  มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  
2. มีองคประกอบตามท่ีกําหนด   
3. มีการกําหนดจุดประสงคยอย ๆ ท่ีตองการพัฒนาใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ

เปาหมายระยะยาวท่ีระบุไวใน IEP  
4. มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ แหลงเรียนรู สิ่งเสริมแรง และวิธีการ/

เครื่องมือในการวัดและประเมินผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ระดับคุณภาพรายบุคคล 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

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

ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

1 ครูต่ํากวารอยละ 50  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป  
2 ครูรอยละ  50-59  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
3 ครูรอยละ  60-69  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
4 ครูรอยละ  70-79  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
5 ครูรอยละ  80 ข้ึนไป  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคลในระดับ  2 ข้ึนไป 

 
ตัวบงช้ีที ่ 5 ครูจัดหา  ผลิตและใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ  บริการ และ 

ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผูเรียนตามความตองการ
จําเปนพิเศษทางการศึกษา 

คําอธิบาย  
ครูท่ีสอนนักเรียนเรียนรวมมีการจัดหา  เทคโนโลยี  สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ  บริการ และ

ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา มีการประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียน 
ใหสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของผูเรียนเฉพาะบุคคล มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 
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ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการจัดหาและหรือผลิต เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ 

ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
2. มีการใช/ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ

ความตองการจําเปนพิเศษของผูเรียนเฉพาะบุคคล  
3. มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร ขยายผลเปนตนแบบ

ใหผูอ่ืนนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

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 ข้ึนไป  
2 ครูรอยละ  50-59  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
3 ครูรอยละ  60-69  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
4 ครูรอยละ  70-79  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
5 ครูรอยละ  80 ข้ึนไป  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคลในระดับ  2 ข้ึนไป 

 

ตัวบงช้ีที ่ 6 ครูจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลอยางเหมาะสม 

คําอธิบาย 
ครูท่ีสอนนักเรียนเรียนรวมมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มุงใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางแทจริง  ใชสื่อ  อุปกรณท่ีเหมาะสม  พัฒนาผูเรียนรายบุคคลครบตามจุดประสงคท่ีกําหนด
ไวในแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และมีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือนําไปปรับปรุง 
แผนการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เลือกใชสื่อ  อุปกรณท่ีเหมาะสม  
2. มีการจัดการเรียนรูครบตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวใน IIP 
3. มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือนําไปพัฒนาผูเรียน 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 ข้ึนไป  
2 ครูรอยละ  50-59  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
3 ครูรอยละ  60-69  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
4 ครูรอยละ  70-79  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
5 ครูรอยละ  80 ข้ึนไป  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคลในระดับ  2 ข้ึนไป 

 

ตัวบงช้ีที ่ 7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคล 

คําอธิบาย  
ครูท่ีสอนนักเรียนเรียนรวมมีการวัดและประเมินผล โดยใชเครื่องมือ/วิธีการ ในการ 

เก็บรวบรวม  วิเคราะห ประเมินและบันทึกผลท่ีไดจากการวัดและประเมิน ท้ังกอนเรียน  ระหวางเรียนและ
หลังเรียน ตลอดจนการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกดานการวัดและประเมินผล (Assessment 
Accommodations) ท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนของผูเรียนรายบุคคล เชน ปรับเครื่องมือ วิธีการสอบ 
เวลา และการบริหารจัดการ รวมท้ังมีการใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับผลการเรียน ความกาวหนา จุดเดน 
จุดท่ีตองปรับปรุง เพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเฉพาะบุคคล และใชเปนขอมูล 
ในการตัดสินผลการเรียน  

ประเด็นการพิจารณา 
1. ใชเครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล ท่ีหลากหลาย ท้ังกอนเรียน  ระหวางเรียนและ

หลังเรียน 
2. มีการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกดานการวัดและประเมินผล (Assessment 

Accommodations) และสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคลตามท่ีกําหนดไวใน IIP 
3. มีการใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับผลการเรียน ความกาวหนา จุดเดน  จุดท่ีตองปรับปรุง 

และใชเปนขอมูลในการตัดสินผลการเรียน 
4. ใชผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเฉพาะบุคคล  
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ระดับคุณภาพรายบุคคล 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
1 ครูมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาขอ 1 และ ขอ 2 
2 ครูผานระดับ 1 และมีการดําเนนิงานตามประเด็นการพิจารณาขอ 3 
3 ครูผานระดับ 2 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาขอ 4 

 

ระดับคุณภาพรายสถานศึกษา 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
1 ครูต่ํากวารอยละ 50  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป  
2 ครูรอยละ  50-59  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
3 ครูรอยละ  60-69  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
4 ครูรอยละ  70-79  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
5 ครูรอยละ  80 ข้ึนไป  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคลในระดับ  2 ข้ึนไป 

 

ตัวบงช้ีที ่ 8 ครูใชกระบวนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล 

คําอธิบาย 
ครูท่ีสอนนักเรียนเรียนรวมมีการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผูเรียนเฉพาะบุคคล ไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ ตั้งแตการหาสาเหตุของปญหา การกําหนดแนวทางในการแกปญหา 
การทดลองใชสื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาและการแกปญหาหรือการพัฒนา รวมท้ังการสรุปและรายงาน 
การวิจัยอยางงายหรือเต็มรูปแบบ  

ประเด็นการพิจารณา 
1. ครูนําผลการประเมินผูเรียนเฉพาะบุคคลมาวิเคราะหสภาพปญหาและจุดท่ีตองการพัฒนา 
2. ครูมีการพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียน 
3. ครูจัดทํารายงานผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล  
4. ใชผลการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและเผยแพร 

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 คําอธิบายระดับคุณภาพ 
1 ครูต่ํากวารอยละ 50  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป  
2 ครูรอยละ  50-59  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
3 ครูรอยละ  60-69  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
4 ครูรอยละ  70-79  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคล  ในระดับ  2 ข้ึนไป 
5 ครูรอยละ  80 ข้ึนไป  มีผลการประเมินระดับคุณภาพรายบุคคลในระดับ  2 ข้ึนไป 
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มาตรฐานที่  3 ผูบริหารบริหารจัดการเรียนรวมอยางมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 
คําอธิบาย 

ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ เจตคติท่ีดี และมีวิสัยทัศน ในการบริหารจัดการเรียนรวม  
ตามโครงสรางซีท (SEAT  Framework) โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
ไวในแผนปฏิบัติการ มีการจัดกระบวนการเปลี่ยนผาน (Transition) และยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล องคกร 
ท่ีมีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวม 
 

ตัวบงช้ีที่  1 ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ เจตคตทิี่ดี และมีวิสัยทัศนในการบริหาร 
จัดการเรียนรวม 

คําอธิบาย     
ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนรวม  

การบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู  
ผูบริหารมีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรวม โดยมีการสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนท่ีมี 

ความตองการจําเปนพิเศษทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม 
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนรวมของสถานศึกษา

ในอนาคต ท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล
สารสนเทศตางๆ เพ่ือนํามาใชในการวางแผน มีภาวะผูนําในการริเริ่ม นําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา  
 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีความรู ความเขาใจ ในการบริหารจัดการเรียนรวม  
2. มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรวม  
3. มีการกําหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนรวม 
4. มีการวางแผนเพ่ือบรรลุตามทิศทางท่ีกําหนดไว โดยการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล

สารสนเทศตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
5. มีภาวะผูนําในการริเริ่มนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

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 

ดานท่ี 3 มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม 
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ตัวบงช้ีที ่ 2 ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท (SEAT  Framework) 
คําอธิบาย 

ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท (SEAT  Framework) โดยบริหาร
จัดการดานผูเรียน (Student : S) ดานสภาพแวดลอม (Environment : E) ดานการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน (Activity : A) และดานเครื่องมือ (Tools : T)  

 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการเตรียมความพรอมผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา และผูเรียน

ท่ัวไป (S)   

2. มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและบุคคลท่ีเก่ียวของ  (E) 
3. มีการบริหารหลักสูตร การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การตรวจสอบ

ทางการศึกษา เทคนิคการสอน การรายงานความกาวหนาของนักเรียน การจัดกิจกรรมการสอนนอกหองเรียน
และชุมชน  การประกันคุณภาพ  การรับนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองเขาเรียน การจัดตารางเรียน   
การประสานความรวมมือ  การนิเทศติดตามประเมินผล  และปรับปรุงงาน (A) 

4. มีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ งบประมาณ ระบบการบริหารจัดการ
กฎกระทรวงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (AT) สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ ตํารา ความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา  ครูการศึกษาพิเศษและนักวิชาชีพอ่ืน (T) 

5. มีผลการดําเนินงานตามโครงสรางซีทเปนท่ีประจักษ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป และ
หรือ มีการใชกระบวนการบริหารอ่ืนๆ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรวม  

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
1 ผูบริหารมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1-4  

2 ผูบริหารผานระดับ 1 และมีรายงาน ผลการดําเนินงาน  

3 ผูบริหารผานระดับ 2 และมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการดานการจัดการเรียนรวม   

4 ผูบริหารผานระดับ 3 และมีผลงานดีเดน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด  
5 ผูบริหารผานระดับ 4 และมีผลงานดีเดน ระดับภาคหรือชาติ  

 
ตัวบงช้ีที่ 3  ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

    (School-based management : SBM)  

คําอธิบาย 
ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชหลักการบริหาร 1) หลักการกระจายอํานาจ 2) 

หลักการมีสวนรวม  3) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน  4) หลักการบริหารตนเอง  
5) หลักการตรวจสอบและถวงดุล  
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ประเด็นการพิจารณา  
1. มีโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม โดยมอบหมายงาน ความรับผิดชอบ 

แกผูเก่ียวของ และกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูมีสวนรวมอยางชัดเจน 
2. ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายประกอบดวย ครู 

ผูเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอ่ืนไดรับรู และใหความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ รวมท้ังเปนแบบอยางท่ีดี สามารถใหคําแนะนํา ชี้แนะแกผูบริหารสถานศึกษาอ่ืนๆ ได 

3. มีระบบการบริหารจัดการเรียนรวมท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษทางการศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษา    

4. มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรวม ท้ังภายในและภายนอก
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 

 

ตัวบงช้ีที ่ 4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรียนรวมใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
ไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 

คําอธิบาย 
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรียนรวมใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

โดยใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดเปาหมาย รวมรับผิดชอบการดําเนินงานตามบทบาท
หนาท่ี มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการเรียนรวม 

ประเด็นการพิจารณา 
1. ผูบริหารและผู ท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดเปาหมายในแผนงาน/

โครงการ 
2. ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของรวมรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 
3. ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของมีการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 
4. ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนรวม 
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน เผยแพรและประชาสัมพันธตอสาธารณชน  
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ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
1 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรียนรวมตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1-5 และบรรลุเปาหมาย

ตามท่ีกําหนดไว นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

จัดการเรียนรวม 

2 ผูบริหารมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1-5 และบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

รอยละ 50-59 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 

3 ผูบริหารมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1-5 และบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

รอยละ 60-69 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 

4 ผูบริหารมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1-5 และบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 
รอยละ 70-79 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 

5 ผูบริหารมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1-5 และบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 
รอยละ 80 ข้ึนไป ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 

 

ตัวบงช้ีที ่ 5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผาน (Transition)   

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีกระบวนการสงตอและเปลี่ยนผาน มีการจัดทําแผนการเปลี่ยนผาน โดยการ

สํารวจ จัดทํา และจัดเก็บขอมูลของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา จัดเตรียมผูเรียน 
ใหมีความพรอมรวมท้ังประสานงานภาคีเครือขาย ใหผูเรียนไดรับการบริการดานการศึกษา การแพทย  
การสังคมสงเคราะห และการอาชีพ เพ่ือลดขอจํากัดใหนอยท่ีสุด และไดรับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพ  
ท้ังการเรียนตอและประกอบอาชีพ  
 

ประเด็นการพิจารณา 
1.  มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา  

เพ่ือการสงตอและเปลี่ยนผานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

2.  มีการจัดทําแผนการสงตอและเปลี่ยนผานเฉพาะบุคคล (Individual Transition 
Plan : ITP)   

3.  มีการสรางความเขาใจระหวางผูสงและผูรับและจัดเตรียมผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน
พิเศษทางการศึกษากอนการสงตอหรือเปลี่ยนผาน 

4.  มีการดําเนินการสงตอและเปลี่ยนผาน 
5.  มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงาน 
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ระดบัคุณภาพ 
 

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 

 
ตัวบงช้ีที ่ 6 มีการสงเสริม สนับสนุน  ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรที่มีสวนรวม 

ดานการจัดการเรียนรวม 
คําอธิบาย 

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน ใหขวัญกําลังใจ ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกร 
ท่ีมีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมในรูปแบบตางๆ เชน ยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ มอบโลรางวัล  
แกบุคคลและองคกรท่ีมีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางแพรหลาย 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การใหขวัญและกําลังใจแกบุคคลและองคกรท่ีมีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาในรูปแบบตางๆ  

 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
1 บุคคลและองคกร ท่ีมีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมต่ํากวารอยละ 50 ไดรับการสงเสริม 

สนับสนุน ยกยอง เชิดชูเกียรติ  ในรูปแบบตางๆ  
2 บุคคลและองคกร ท่ีมีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมรอยละ 50-59 ไดรับการสงเสริม 

สนับสนุนยกยอง เชิดชูเกียรติ  ในรูปแบบตางๆ  
3 บุคคลและองคกร ท่ีมีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมรอยละ 60-69 ไดรับการสงเสริม 

สนับสนุนยกยอง เชิดชูเกียรติ  ในรูปแบบตางๆ  
4 บุคคลและองคกร ท่ีมีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมรอยละ 70-79 ไดรับการสงเสริม 

สนับสนุนยกยอง เชิดชูเกียรติ  ในรูปแบบตางๆ  
5 บุคคลและองคกร ท่ีมีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมรอยละ 80 ข้ึนไป ไดรับสงเสริม 

สนับสนุนการยกยอง เชิดชูเกียรติ  ในรูปแบบตางๆ  
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มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
ดานการจัดการเรียนรวม 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนการดําเนินงานสราง สงเสริม ชวยเหลือ 

สนับสนุนใหมีการพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม มีกระบวนการท่ีเก้ือหนุนในการจัดการเรียนรวม 
ใหผูเรียน บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของ เกิดการเรียนรูโดยผาน สื่อ 
เทคโนโลยี  สารสนเทศ แหลงการเรียนรู องคความรูตางๆ จนสามารถสรางความรู ทักษะ มีระบบการจัด 
การความรู  มีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ท้ังบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองและ 
ผูมีสวนเก่ียวของ 

ตัวบงช้ีที่ 1 พัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน ใหผูเรียนและครอบครัว
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม และใหการ

สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ แสวงหาความรูและเรียนรูโดยผาน
แหลงเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย และสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม    

ประเด็นการพิจารณา 
1.  มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ การพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม 

ในโรงเรียน โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2.  มีการดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม 
3.  มีการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนและครอบครัว แสวงหาความรูและเรียนรูโดยผานแหลง

เรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม   
4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาและการใชแหลงเรียนรู  
5. มีการสรุป รายงานผล เผยแพร และประชาสัมพันธ 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

1 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1 

2 สถานศึกษาผานระดับ 1 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 2 

3 สถานศึกษาผานระดับ 2 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 3 

4 สถานศึกษาผานระดับ 3 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 4 

5 สถานศึกษาผานระดับ 4 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 5 

ดานท่ี 4 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
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ตัวบงช้ีที่  2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมระหวางบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

คําอธิบาย 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษา  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมผานกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู  
องคความรูตางๆ จนสามารถสรางความรู ทักษะ มีระบบการจัดการความรู มีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการกําหนดแนวทางการสงเสริม สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัด 

การเรียนรวมและมีการระบุความรูท่ีจําเปน (Knowledge Mapping)  
2.  มีการดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนด  กลั่นกรองความรูท่ีจําเปน (Knowledge 

Mapping) มาแบงปนความรูใหกับบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 
กับชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

3. มีระบบการจัดการความรู ถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู    
4.  มีการดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ดานการจัดการเรียนรวม ระหวางบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5.  มีการนําผลการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมไปปรับปรุง

พัฒนาอยางตอเนื่อง มีการสรุปรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม  และมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

1 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1 

2 สถานศึกษาผานระดับ 1 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 2 

3 สถานศึกษาผานระดับ 2 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 3 

4 สถานศึกษาผานระดับ 3 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 4 

5 สถานศึกษาผานระดับ 4 และมีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา ขอ 5 
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แนวทางการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อใหการนํามาตรฐานการเรียนรวม 
สูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 
ของสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดทําแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม โดยกําหนดขอบขายและประเด็นการประเมินในแตละ
มาตรฐาน และแตละตัวบงช้ี เพื่อเปนกรอบแนวทางใหสถานศึกษาใชในการติดตาม ตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรวมท่ีกําหนด และใชผลการประเมิน 
เพื่อการปรับปรุงสถานศึกษาดานการจัดการเรียนรวมใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม : 
แนวทางการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

ตัวบงช้ีที ่ 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  (Individualized Education Program: IEP) 

ประเด็นการพิจารณา 
ความรู ความสามารถ และทักษะของผูเรียนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ท่ีกําหนดไว 

ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 
 

วิธีการ เครื่องมือ แหลงขอมูล 
1. การตรวจสอบ

เอกสาร  หลักฐาน  
รองรอยหรือ
ขอมูลเชิงประจักษ 

แบบบันทึกผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตาม IEP 
 

- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ,               
- แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
- เอกสารผูเรียนรายบุคคล เชน ผลงานนักเรียน 
แฟมสะสมผลงาน แบบฝกหัดตางๆ ใบงานตางๆ  
เอกสารการวัดผล ประเมินผล , ภาพกิจกรรม  
เปนตน 

- รายงานผลการพัฒนาผูเรียน 
2. การสังเกต

พฤติกรรม 
แบบบันทึกผล 
การสังเกตพฤติกรรม
ผูเรียน 

ผูเรียน 

3. การสอบถาม / 
สัมภาษณ   

แบบสอบถาม/
สัมภาษณ 

ผูเรียน  ครู  ผูปกครอง และผูเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานท่ี  1  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
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โรงเรียน……………………………………….….สังกัด……………………………………………………………………… 
 

 
ท่ี 

 
ช่ือ 

 
ช้ัน ประเภท 

ความพิการ 

ระดับคุณภาพ
รายบุคคล 

ผาน ไมผาน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 รวม   
 รอยละ   

ระดับคุณภาพสถานศึกษา  
 

ลงชื่อ..............................................................ผูประเมิน 
(..................................................) 
............./................../.................. 

ลงชื่อ..............................................................ผูประเมิน 
(..................................................) 
............./................../.................. 

ลงชื่อ..............................................................ผูประเมิน 
(..................................................) 
............./................../................. 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม IEP 

มฐ.1 ตบช.1 
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มาตรฐานที่ 2  ครูปฏิบัติงานเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบงช้ีที ่ 1 ครูมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวมและปฏิบัติตอนักเรียน 
อยางเหมาะสม 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรวม 
2. มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรวม 
3. ปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสม 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล   
 

วิธีการ เครื่องมือ แหลงขอมูล 

1.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอย หรือขอมูล 
เชิงประจักษ 

แบบบันทึกรายการ -  รายงานการประเมินตนเองของครู  (SAR) 
-  รายงานผลการพัฒนาผูเรียน 
-  ทะเบียนสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ

ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
-  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
-  แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
-  แฟมสะสมผลงาน 
-  ภาพถาย 
-  โล วุฒิบัตร เกียรติบัตร ผานอบรม/พัฒนา/ 

การยกยองเชิดชูเกียรติ 
2.  การสัมภาษณ  / การสอบถาม แบบบันทึกการสัมภาษณ 

/แบบบันทึกการสอบถาม 
- ผูเรียน  ครู  ผูปกครอง  และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

3.  การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม -  ครู  นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ดานท่ี  2  มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน 
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ช่ือ................................................. โรงเรียน…………………..............สังกัด…………………………………. 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

เกณฑการประเมิน มี/ปฏิบัติ ไมมี/ 
ไมไดปฏิบัต ิ

1 มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรวม 
   1.1 หลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนรวม 
   1.2 ลักษณะและประเภทของผูเรียนท่ีมีความตองการ   
        จําเปนพิเศษทางการศึกษา  
   1.3 หลักสูตรและการปรับหลักสูตรสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ  
   1.4 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
   1.5 กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
   1.6 การใชสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ  
       และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
   1.7 การวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับความตองการ 
       จําเปนพิเศษทางการศึกษาของผูเรียนเฉพาะบุคคล 

  การผานแตละประเด็น
การพิจารณาตองมีผล
การประเมินตาม
ประเด็นยอย  
รอยละ 80 ข้ึนไป 

2 มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรวม 
   2.1 มีทาทีหรือมีความรูสึกท่ีดีและยอมรับการจัดใหคน  
       พิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาท่ัวไปทุกระดับ    
       และหลากหลายรูปแบบ  
   2.2 สนับสนุนการจัดการศึกษาใหสามารถรองรับการ 
        เรียนการสอนสําหรับคนทุกกลุมรวมท้ังคนพิการ 

  

3 ปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสม 
   3.1 ดูแลเอาใจใสนักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
        ทางการศึกษา 
   3.2 ไมแสดงอาการรังเกียจ ดูหม่ินเหยียดหยาม  
   3.3 คํานึงถึงสิทธิโอกาส ความเสมอภาค ความเทาเทียม 
        ทางการศึกษาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 

  

 รวม    
 
สรุปผลการประเมินรายบุคคล                                            

  ระดับคุณภาพ 1 
    ระดับคุณภาพ 2    
    ระดับคุณภาพ 3   

แบบประเมินตนเองของครูรายบุคคล 

มฐ.2 ตบช.1/1 
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โรงเรียน…………………........................................สังกัด………………………….……………………………… 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ(จํานวนคน) 
1 2 3 

1 มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรวม 
 

   

2 มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรวม 
 

   

3 ปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสม 
 

   

รวม    
รอยละ   

 
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา                                           
 

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ.2 ตบช.1/2 

แบบสรุปผลการประเมนิตนเองของครูรายสถานศึกษา 
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ตัวบงช้ีที ่ 2 ครูเขารับการฝกอบรมหรือพัฒนาใหมีทักษะในการจัดการเรียนรวม 

ประเด็นการพิจารณา 
การศึกษาตอหรือการศึกษาเพ่ิมเติม  การประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรวม  จัดโดยหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล   
 

วิธีการ เครื่องมือ แหลงขอมูล 

1.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน 

รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ 

แบบบันทึกรายการ -  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

-  รายงานผลการเขารับการอบรม/พัฒนา 

-  หนังสือราชการแจงการอบรม/พัฒนา 

-  แฟมสะสมผลงาน 

-  วุฒิบัตร  เกียรติบัตรผานอบรม/การพัฒนา 

-  ภาพถาย 

-  แผนงาน/โครงการ 

2.  การสัมภาษณ /การสอบถาม แบบบันทึกการสัมภาษณ/ 

แบบบันทึกการสอบถาม 

-  ครู  ผูบริหาร   
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ช่ือ...........................................................โรงเรียน…………………..........สังกัด……………………………………… 
 

ท่ี 
รายการอบรม/พัฒนา วันเวลา จํานวนช่ัวโมง 

หนวยงาน 
ท่ีจัด 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

      
      
      
      
      
      
      
      

รวม   
 
สรุประดับคุณภาพรายบุคคล (คิดจํานวนชั่วโมงท่ีฝกอบรมใน รอบ 1 ปการศึกษา) 

  ระดับคุณภาพ 1 
    ระดับคุณภาพ 2    
    ระดับคุณภาพ 3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกขอมูลการอบรมหรือพัฒนาของครู 

มฐ.2 ตบช.2/1 
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โรงเรียน…………………........................................สังกัด………………………….……………………………… 
 

รายการอบรม/พัฒนา 
ระดับคุณภาพ (จํานวนคน) 

1 2 3 
 

การฝกอบรมหรือพัฒนาใหมีทักษะในการจัดการเรียนรวม 
 

   

รวม    
รอยละ   

 
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา                                           
 

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกขอมูลการอบรมหรือพัฒนาของครูรายสถานศึกษา 

มฐ.2 ตบช.2/2 
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ตัวบงช้ีที ่ 3 ครูมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ประเด็นการพิจารณา 
1.  ครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
2.  IEP มีองคประกอบ ตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
3.  กระบวนการจัดทํา IEP ดําเนินงานตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
4. มีการประเมิน ทบทวน และปรับแผนพรอมจัดทํางานรายงานผลปละ 2 ครั้ง  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล   
 

วิธีการ เครื่องมือ แหลงขอมูล 

1.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ 

แบบบันทึกรายการ -  ขอมูลผูเรียนรายบุคคล 
-  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
-  สมุดบันทึกการประชุม 
-  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
-  การบันทึกสรุปผลการประเมินแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) 
-  ขอมูลการรับคูปองการศึกษา (ถามี) 

2.  การสัมภาษณ การสอบถาม แบบบันทึกการสัมภาษณ 
แบบบันทึกการสอบถาม 

-  นักเรียน  ครู  ผูปกครอง  ผูบริหาร   
   สถานศึกษา  ผูท่ีเก่ียวของ  
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ช่ือ..............................................โรงเรียน...................................สังกัด.................................................... 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

เกณฑการประเมิน ม/ี
ปฏิบัติ 

 ไมม/ี 
ไมปฏิบัติ 

1 ครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
 

  การผานแตละประเด็น 
การพิจารณาตองมผีล 
การประเมินตามประเด็น 
ยอยรอยละ 80 ข้ึนไป 

2 IEP มีองคประกอบ ตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
   2.1 ขอมูลท่ัวไป 
   2.2 ขอมูลดานการแพทยหรือดานสุขภาพ 
   2.3 ขอมูลดานการศึกษา 
   2.4 การกําหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจดัการศึกษา 
      พิเศษขอมูลท่ีจําเปนท่ัวไป 
   2.5 ความตองการดานสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวย  
        ความสะดวก สื่อ บริการ ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
   2.6 คณะกรรมการจัดทําแผน 
   2.7 ความเห็นของบิดา มารดา ผูปกครองหรือผูเรยีน 
   2.8 ขอมูลอ่ืนๆท่ีจําเปน 

  

3 กระบวนการจัดทํา IEP ดําเนินงานตามท่ีกําหนดในประกาศ   
กระทรวงศึกษาธิการ 
   3.1 ประเมินความสามารถของผูเรยีน 
   3.2  กําหนดเปาหมายระยะยาว 
   3.3 ประเมินความตองการจาํเปนของผูเรียน 
   3.4 กําหนดกระบวนการเรยีนรู 
   3.5 กําหนดรูปแบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
   3.6 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทําแผน 
        และความยินยอมจากผูปกครอง 

  

4 มีการประเมิน ทบทวน และปรับแผนพรอมจัดทํางานรายงานผล 
ปละ 2 คร้ัง  

  

รวม    
รอยละ    

 

สรุปผลการประเมินรายบุคคล                                            
  ระดับคุณภาพ 1 

    ระดับคุณภาพ 2    
 ระดับคุณภาพ 3   

 

แบบประเมินการจัดทํา IEP ของครูรายบุคคล 

มฐ.2 ตบช.3/1 
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โรงเรียน..................................................สังกัด........................................................................... 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 
(จํานวนคน) 

1 2 3 
1 ครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

 
   

2 IEP มีองคประกอบ ตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
 

   

3 กระบวนการจัดทํา IEP ดําเนินงานตามท่ีกําหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

   

4 มีการประเมิน ทบทวน และปรับแผนพรอมจัดทํางานรายงานผล 
ปละ 2 ครั้ง 
 

   

รวม    
รอยละ   

 
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา                                           

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   แบบสรุปการจัดทํา IEP ของครูรายสถานศึกษา 

มฐ.2 ตบช.3/2 
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ตัวบงช้ีที ่ 4 ครูจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP)  
ที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ประเด็นการพิจารณา 
1.  มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  
2. มีองคประกอบตามท่ีกําหนด   
3. มีการกําหนดจุดประสงคยอย ๆ ท่ีตองการพัฒนาใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ

เปาหมายระยะยาวท่ีระบุไวใน IEP  
4. มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ แหลงเรียนรู สิ่งเสริมแรง และวิธีการ/

เครื่องมือในการวัดและประเมินผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล   
 

วิธีการ เครื่องมือ แหลงขอมูล 

1.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ 

แบบบันทึกรายการ -  ขอมูลผูเรียนรายบุคคล 
-  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
-  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP) 
- ผลงาน/ชิ้นงานผูเรียน 
-  สมุดบันทึกการประชุม 
-  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
-  การบันทึกสรุปผลการประเมินแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) 
-  ขอมูลการรับคูปองการศึกษา (ถามี) 

2.  การสัมภาษณ การสอบถาม แบบบันทึกการสัมภาษณ 
แบบบันทึกการสอบถาม 

-  นักเรียน  ครู  ผูปกครอง  ผูบริหาร
สถานศึกษา  ผูท่ีเก่ียวของ   
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ช่ือ..................................................       โรงเรียน…………………...............สังกัด…………………………………….. 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคลองกับแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

เกณฑ 
การประเมิน สอดคลอง ไมสอดคลอง 

1 มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)    การผานแตละ
ประเด็น 
การพิจารณา
ตองมีผลการ
ประเมินตาม
ประเด็นยอย
รอยละ 80  
ข้ึนไป 

2 มีองคประกอบตามท่ีกําหนด   
   1) ชื่อผูเรียน  
   2) กลุมสาระการเรียนรู  
   3) จํานวนคาบ 
   4) ครั้งท่ีหรือวันเริ่มสอน  
   5) จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
   6) เนื้อหา  
   7) กระบวนการจัดการเรียนรู  
   8) สื่อการจัดการเรียนรู  
   9) สิ่งเสริมแรงท่ีใช  
   10) การประเมินผล  
   11) การบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู/ขอเสนอแนะ  
   12) ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของหัวหนาสถานศึกษา 
        หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

  

3 มีการกําหนดจุดประสงคยอยๆ ท่ีตองการพัฒนา  
   ใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
    และเปาหมายระยะยาวท่ีระบุไวใน IEP 

  

4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4.1 มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  4.2 สื่อและอุปกรณ แหลงเรียนรู  
  4.3 สิ่งเสริมแรง 
  4.4 วิธีการ/เครื่องมือในการวัดและประเมินผูเรียน 
       ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

  

รวม    
รอยละ    

สรุปผลการประเมินรายบุคคล 
  ระดับคุณภาพ 1 

    ระดับคุณภาพ 2    
 ระดับคุณภาพ 3   

แบบประเมินการจัดทําแผนเฉพาะบุคคล  (IIP) 
ท่ีสอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของครูรายบุคคล 

มฐ.2 ตบช. 4/1 
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โรงเรียน............................................สังกัด........................................................................................ 
 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ(จํานวนคน) 
1 2 3 

1 มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
 

   

2 มีองคประกอบตามท่ีกําหนด   
 

   

3 มีการกําหนดจุดประสงคยอยๆ ท่ีตองการพัฒนา 
ใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ 
เปาหมายระยะยาวท่ีระบุไวใน IEP 

   

4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
รวม    

รอยละ   
 
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา                                           

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ.2 ตบช. 4/2 

แบบสรุปผลการจัดทําแผนเฉพาะบุคคล  (IIP) 
ท่ีสอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของครูรายสถานศึกษา 
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ตัวบงช้ีที ่ 5 ครูจัดหา  ผลิตและใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ  บริการ  
  และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผูเรียนตาม 

ความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาและตรวจสอบ 
1. มีการจัดหาและหรือผลิต  เทคโนโลยี  สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ  บริการ และความ

ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
2. มีการใช/ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ

ความตองการจําเปนพิเศษของผูเรียนเฉพาะบุคคล  
3. มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร ขยายผลเปนตนแบบ

ใหผูอ่ืนนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล  
  

วิธีการ เครื่องมือ แหลงขอมูล 

1.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ 

แบบบันทึกรายการ -  ทะเบียนการจัดหา/ผลิต สิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ เทคโนโลยี ฯ 

-  บันทึกผลการใช สิ่งอํานวยความสะดวก 
 สื่อ เทคโนโลยี  

-  ขอมูลผูเรียนรายบุคคล 
-  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)ฯ 
-  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
-  การบันทึกสรุปผลการประเมินแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) 
-  ขอมูลการรับคูปองการศึกษา (ถามี) 

2.  การสัมภาษณ การสอบถาม แบบบันทึกการสัมภาษณ 
แบบบันทึกการสอบถาม 

-  นักเรียน  ครู  ผูปกครอง  ผูบริหาร
สถานศึกษา  ผูท่ีเก่ียวของ   
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ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผลการพิจารณา 

เกณฑการประเมิน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 มีการจัดหาและหรือผลิต  
   1.1 เทคโนโลยี   
   1.2 สิ่งอํานวยความสะดวก  
   1.3 สื่อ   
   1.4 บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
 

  การผานแตละประเด็น
การพิจารณาตองมีผล
การประเมินตาม
ประเด็นยอย 
รอยละ 80  ข้ึนไป 

2 มีการใช/ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการ
จําเปนพิเศษของผูเรียนเฉพาะบุคคล  
 

   

3 มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
และเผยแพร ขยายผลเปนตนแบบใหผูอ่ืนนําไปใชใน
การพัฒนาผูเรียน 
 

   

 
สรุปผลการประเมินรายบุคคล                                            

  ระดับคุณภาพ 1 
    ระดับคุณภาพ 2    
    ระดับคุณภาพ 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการจัดหา/ผลิตและใชเทคโนโลยฯี ของครูรายบุคคล 
 

มฐ.2  ตบช. 5/1 
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โรงเรียน .................................................................... สังกัด .......................................................... 
 

ท่ี 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ

(จํานวนคน) 

1 2 3 

1 มีการจัดหาและหรือผลิต  เทคโนโลยี  สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ 

และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

   

2 มีการใช/ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียน 

ใหสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของผูเรียนเฉพาะบุคคล  

   

3 มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร ขยายผล 

เปนตนแบบใหผูอ่ืนนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

   

รวม    

รอยละ     

 
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา  
 

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

 
 
 

แบบสรุปผลการจัดหา/ผลิตและใชเทคโนโลยฯีของครูรายสถานศึกษา 
 

มฐ.2  ตบช. 5/2 
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ตัวบงช้ีที ่ 6 ครูจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลอยางเหมาะสม 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เลือกใชสื่อ  อุปกรณท่ีเหมาะสม  
2. มีการจัดการเรียนรูครบตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวใน IIP 
3. มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือนําไปพัฒนาผูเรียน และหรือปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนการสอน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล   
 

วิธีการ เครื่องมือ แหลงขอมูล 

1.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน
รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ 

แบบบันทึกรายการ -  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
-  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP) 
 

2.  การสัมภาษณ การสอบถาม แบบบันทึกการสัมภาษณ 
แบบบันทึกการสอบถาม 

-  นักเรียน  ครู  ผูปกครอง  ผูบริหาร
สถานศึกษา  ผูท่ีเก่ียวของ   

 
3.  การสังเกตพฤติกรรมการจัด 
    กิจกรรมการเรียนการสอน 

 -  หองเรียน 
-  ครู   
-  ผูเรียน 
-  แผนการสอนเฉพาะบุคคล  (IIP) 
-  สื่อ  อุปกรณและวิธีการวัดผลท่ีหลากหลาย 
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ชื่อ ....................................................... โรงเรียน ........................................ สังกัด .............................................. 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม ผาน ไมผาน 
1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

เลือกใชสื่อ อุปกรณท่ีเหมาะสม  
 

   

2 การจัดการเรียนรูครบตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวใน IIP 
 

   

3 มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เพ่ือนําไปพัฒนาผูเรียน และหรือปรับปรุง   
แผนการจัดการเรียนการสอน 
 

   

 
สรุปผลการประเมินรายบุคคล 
  

  ระดับคุณภาพ 1 
    ระดับคุณภาพ 2    
    ระดับคุณภาพ 3   
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการจัดการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลของครูรายบุคคล 

มฐ.2  ตบช. 6/1 
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โรงเรียน .................................................................... สังกัด .......................................................... 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ

(จํานวนคน) 

1 2 3 

1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เลือกใชสื่อ    

อุปกรณท่ีเหมาะสม  

   

2 มีการจัดการเรียนรูครบตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวใน IIP 

 

   

3 มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือนําไปพัฒนาผูเรียน และหรือ

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน 

   

รวม    

รอยละ     

 
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา  
 

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

 
 
 

 
 
 
 

แบบสรุปผลการการจัดการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลของครูรายสถานศึกษา 

 

มฐ.2  ตบช. 6/2 
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ตัวบงช้ีที ่ 7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคล 

ประเด็นการพิจารณา 
1. ใชเครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล ท่ีหลากหลาย ท้ังกอนเรียน  ระหวางเรียนและ

หลังเรียน 

2. มีการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกดานการวัดและประเมินผล (Assessment  
Accommodations) และสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคลตามท่ีกําหนดไวใน IIP 

3. มีการใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับผลการเรียน ความกาวหนา จุดเดน  จุดท่ีตองปรับปรุง  
และใชเปนขอมูลในการตัดสินผลการเรียน 

4. ใชผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเฉพาะบุคคล  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล   
 

วิธีการ เครื่องมือ แหลงขอมูล 

1.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน
รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ 

แบบบันทึกรายการ -  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
-  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP) 
-  ผลงาน/ชิ้นงานผูเรียน 
-  บันทึกหลังการสอน 
-  แบบบันทึกผลคะแนน 
- เครื่องมือวัดและประเมินผล 

2.  การสัมภาษณ/การสอบถาม แบบบันทึกการสัมภาษณ/ 
แบบบันทึกการสอบถาม 

-  นักเรียน  ครู  ผูปกครอง  ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูท่ีเก่ียวของ   
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 ช่ือ.......................................โรงเรียน .................................สังกัด......................................................... 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1 
 

 
 

ใชเครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 
ท่ีหลากหลาย ท้ังกอนเรียน  ระหวาง
เรียนและหลังเรียน   

 

2 มีการชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ดานการวัดและประเมินผล 
(Assessment Accommodations) 
และสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคล
ตามท่ีกําหนดไวใน IIP   

 

3 มีการใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับ 
ผลการเรียน ความกาวหนา จุดเดน   
จุดท่ีตองปรับปรุง และใชเปนขอมูล 
ในการตัดสินผลการเรียน 
   

 

4 ใชผลการประเมินเพ่ือวางแผน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ใหแกผูเรียนเฉพาะบุคคล  
   

 

 
สรุปผลการประเมินรายบุคคล  

  ระดับคุณภาพ 1 
    ระดับคุณภาพ 2    
    ระดับคุณภาพ 3   
 
 
 

แบบประเมินการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคลอง 
กับผูเรียนเฉพาะบุคคลของครูรายบุคคล   

มฐ 2 ตบช. 7/1 
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โรงเรียน ......................................สังกัด......................................................................................... 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
(จํานวนคน)  

หมายเหตุ 
1 2 3 

ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคล   

  

รวม    

รอยละ   

 
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา                                           
 

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคลอง 
กับผูเรียนเฉพาะบุคคลของครูรายสถานศึกษา  

มฐ 2 ตบช. 7/2 
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ตัวบงช้ีที ่ 8  ครูใชกระบวนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล 

ประเด็นการพิจารณา 
1. ครูนําผลการประเมินผูเรียนเฉพาะบุคคลมาวิเคราะหสภาพปญหาและจุดท่ีตองการพัฒนา 
2.  ครูมีการพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียน 
3.  ครูจัดทํารายงานผลการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล 
4.  ใชผลการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและเผยแพร 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล   
 

วิธีการ เครื่องมือ แหลงขอมูล 

1. การตรวจเอกสาร   
   หลักฐานรองรอย    
   หรือขอมูล 
   เชิงประจักษ 

แบบบันทึกรายการ -  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
-  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP)  
-  ผลงาน/ชิ้นงานผูเรียน 
-  บันทึกหลังการสอน 
-  แบบบันทึกผลคะแนน 
- เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- รายงานการวิจัย 

2. การสัมภาษณ / 
   การสอบถาม 

แบบบันทึกการสัมภาษณ 
แบบบันทึกการสอบถาม 

-  นักเรียน  ครู  ผูปกครอง  ผูบริหาร
สถานศึกษา  ผูท่ีเก่ียวของ   
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ช่ือ............................................โรงเรียน ......................................สังกัด......................................... 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1 
 
 

 

ครูนําผลการประเมินผูเรียน 
เฉพาะบุคคลมาวิเคราะห 
สภาพปญหาและจุดท่ีตองการพัฒนา   

 

2 ครูมีการพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรม
ในการพัฒนาผูเรียน 

  

 

3 ครูจัดทํารายงานผลการพัฒนาผูเรียน  
 

  

 

4 ใชผลการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียน
การสอนและเผยแพร 
   

 

 
สรุปผลการประเมินรายบุคคล                                            

  ระดับคุณภาพ 1 
    ระดับคุณภาพ 2    
    ระดับคุณภาพ 3   
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการใชกระบวนการวิจัยฯ เพ่ือพัฒนา 
ผูเรียนเฉพาะบุคคลของครูรายบุคคล 

มฐ 2 ตบช. 8/1 
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โรงเรียน ......................................สังกัด......................................................................................... 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
(จํานวนคน) หมายเหตุ 

1 2 3 

ครูใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน
เฉพาะบุคคล   

  

รวม     

รอยละ   

 

 
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา                                           
 

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการใชกระบวนการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลของครูรายสถานศึกษา  

มฐ 2 ตบช. 8/2 



 51 

 
                      

 
 
มาตรฐานที่  3 ผูบริหารบริหารจัดการเรียนรวมอยางมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 
 
ตัวบงช้ีที่  1 ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ด ีและมีวิสัยทัศนในการบริหาร 

จัดการเรียนรวม 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีความรู ความเขาใจ ในการบริหารจัดการเรียนรวม  
2. มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรวม  
3. มีการกําหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนรวม 
4. มีการวางแผนเพ่ือบรรลุตามทิศทางท่ีกําหนดไว โดยการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล

สารสนเทศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
5. มีภาวะผูนําในการริเริ่มนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล   
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  แหลงขอมูล 

1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน รองรอย 
หรือขอมูลเชิงประจักษ  

- แผนปฏิบัติการ/โครงการ/งาน/กิจกรรม  
- บันทึกประชุม สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมโรงเรียน คําสั่ง 
- รายงานการโครงการ/งาน/กิจกรรม 
- รายงานประจําป  
- รูปภาพ 
- แฟมสะสมผลงานของครู/ผูบริหาร 
- แฟมประกาศนียบัตร/รางวัลตางๆ 
ฯลฯ 

2. การสัมภาษณ การสอบถาม  ผูบริหาร ครู ผูเรียน และผูเก่ียวของ 
 

3. การสังเกต พฤติกรรมการของผูบริหาร 
 

ดานท่ี  3  มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม 
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โรงเรียน ......................................สังกัด......................................................................................... 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน

รองรอย มี ไมมี 
1 มีความรู ความเขาใจ ในการบริหารจัดการเรียนรวม    
2 มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรวม     
3 มีการกําหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนรวม    
4 มีการวางแผนเพ่ือบรรลุตามทิศทางท่ีกําหนดไว โดยการ

วิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
   

5 มีภาวะผูนําในการริเริ่มนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

   

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา 
 

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

 
 
 

แบบประเมินดานความรู ความเขาใจ เจตคติท่ีดี และมีวิสัยทัศน 
ในการบริหารจัดการเรยีนรวมของผูบริหารสถานศึกษา 

มฐ.3  ตบช. 1 
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ตัวบงช้ีที ่ 2 ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท (SEAT  Framework) 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการเตรียมความพรอมผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา และผูเรียน

ท่ัวไป (S)   

2. มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและบุคคลท่ีเก่ียวของ  (E) 
3. มีการบริหารหลักสูตร การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การตรวจสอบ

ทางการศึกษา เทคนิคการสอน การรายงานความกาวหนาของนักเรียน การจัดกิจกรรมการสอนนอกหองเรียน
และชุมชน  การประกันคุณภาพ  การรับนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพรองเขาเรียน การจัดตารางเรียน   
การประสานความรวมมือ  การนิเทศติดตามประเมินผล  และปรับปรุงงาน (A) 

4. มีการกําหนดนโยบาย  วิสัยทัศน พันธกิจ งบประมาณ ระบบการบริหารจัดการ
กฎกระทรวงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (AT)  สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ ตํารา ความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา  ครูการศึกษาพิเศษและนักวิชาชีพอ่ืน (T) 

5. มีผลการดําเนินงานตามโครงสรางซีทเปนท่ีประจักษ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป และ
หรือ มีการใชกระบวนการบริหารอ่ืนๆ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรวม  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล   
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  แหลงขอมูล 

1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
รองรอย หรือขอมูล 
เชิงประจักษ  

- แผนปฏิบัติการ/โครงการ/งาน/กิจกรรม  
- บันทึกประชุม สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมโรงเรียน คําสั่ง 
- รายงานการโครงการ/งาน/กิจกรรม 
- รายงานประจําป  
- รูปภาพ 
- แฟมสะสมผลงานของนักเรียน/ครู/ผูบริหาร 
- แฟมประกาศนียบัตร/รางวัลตางๆ 
ฯลฯ 

2. การสัมภาษณ การสอบถาม  นักเรียน ครู ผูบริหาร และผูเก่ียวของ 
 

3.  การสังเกต พฤติกรรมการสอนของนักเรียน ครู ผูบริหาร 
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โรงเรียน ....................................................สังกัด......................................................................................... 

 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

เอกสารหลักฐานรองรอย 
มี ไมมี 

1 มีการเตรียมความพรอมผูเรียนท่ีมคีวามตองการจําเปนพิเศษ 
ทางการศึกษา และผูเรยีนท่ัวไป (S) 

   

2 มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและบุคคลท่ีเก่ียวของ  (E)    
3 มีการบรหิารหลักสตูร การจัดทําแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ

บุคคล IEP) การตรวจสอบทางการศึกษา เทคนิคการสอน 
การรายงานความกาวหนาของนักเรียน การจดักิจกรรมการสอน
นอกหองเรียนและชุมชน  การประกันคุณภาพ  การรับนักเรียน
พิการหรือท่ีมีความบกพรองเขาเรยีน การจัดตารางเรียน   
การประสานความรวมมือ  การนิเทศติดตามประเมินผล  และ
ปรับปรุงงาน (A) 

   

4 มีการกําหนดนโยบาย  วิสัยทัศน  พันธกิจ  งบประมาณ   
ระบบการบริหารจัดการกฎกระทรวงเทคโนโลยีสิ่งอํานวย 
ความสะดวก (AT)  สิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  ตํารา 
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ครูการศึกษาพิเศษและ 
นักวิชาชีพอ่ืน (T) 

   

5 มีรายงานผลการดําเนินงานตามโครงสรางซีท (SEAT)     
6 มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ    

  6.1 มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการดานการเรยีนรวม    
  6.2 มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการดานการเรยีนรวม  และ   
       ไดรับรางวัลดีเดนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด 

   

  6.3 มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการดานการเรยีนรวม  และ 
       ไดรับรางวัลดีเดนระดับภาคหรือระดับชาต ิ

   

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา 
 

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

แบบประเมินดานการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท (SEAT  Framework)  
ของผูบริหารสถานศึกษา 

มฐ.3  ตบช. 2 
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ตัวบงช้ีที ่3 ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
    (School-based management : SBM)  

ประเด็นการพิจารณา  
1. มีโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม โดยมอบหมายงาน ความรับผิดชอบแก

ผูเก่ียวของ และกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูมีสวนรวมอยางชัดเจน 
2. ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายประกอบดวย  

ครู ผูเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอ่ืนไดรับรู และใหความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ รวมท้ังเปนแบบอยางท่ีดี สามารถใหคําแนะนํา ชี้แนะแกผูบริหารสถานศึกษาอ่ืนๆ ได 

3. มีระบบการบริหารจัดการเรียนรวมท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษทางการศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษา    

4. มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรวม ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

5. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง และพัฒนางานอยางตอเนื่อง ยั่งยืน  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมลู 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  แหลงขอมูล 

1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
รองรอย หรือขอมูล 
เชิงประจักษ  

- แผนผังโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
- สมุดนิเทศ สมุดตรวจเยี่ยม ผลการประเมิน 
- สรุปรายงานงาน/โครงการ 
- รูปภาพ 

ฯลฯ 
2. การสัมภาษณ การสอบถาม  นักเรียน  ครู ผูบริหาร และผูเก่ียวของ 

 
3. การสังเกต พฤติกรรมของครู ผูบริหาร และคณะกรรมการ 
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โรงเรียน ....................................................สังกัด......................................................................................... 

 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

เอกสารหลักฐานรองรอย 
มี ไมมี 

1 มีโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม โดยมอบหมายงาน  
ความรับผิดชอบแกผู เ ก่ียวของ และกําหนดบทบาทหนาท่ีของ 
ผูมีสวนรวมอยางชัดเจน 

   

2 ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝาย
ประกอบดวย ครู ผูเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน และหนวยงานอ่ืนไดรับรู และใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
รวมท้ังเปนแบบอยางท่ีดี สามารถใหคําแนะนํา ช้ีแนะแกผูบริหาร
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ได 

   

3 มีระบบการบริหารจัดการเรียนรวมท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา ตามบริบทของ
สถานศึกษา    

   

4 มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรวม  
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

   

5 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง และพัฒนางาน 
อยางตอเน่ือง ยั่งยืน 

   

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา                                           
 

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

 

แบบประเมินดานการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

มฐ.3  ตบช. 3 
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ตัวบงช้ีที ่ 4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรียนรวมใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
ไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 

 
ประเด็นการพิจารณา 

1. ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดเปาหมายในแผนงาน/โครงการ 
2. ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของรวมรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 
3. ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของมีการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 
4. ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนรวม 
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน เผยแพรและประชาสัมพันธตอสาธารณชน  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

1. การตรวจเอกสาร หลักฐานรองรอย 
การปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิงประจักษ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจําป โครงการ/กิจกรรม 
- รายงานโครงการฯ 
- รายงานประจําปของโรงเรียน 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด 
- รายงานการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก 
- ฯลฯ 

2. การสอบถาม การสัมภาษณ ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผูแทนชุมชน และหนวยงานอ่ืน 
 

3. การสังเกต พฤติกรรมผูบริหาร 
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โรงเรียน ....................................................สังกัด......................................................................................... 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

เอกสารหลักฐานรองรอย 
มี ไมมี 

1 ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดเปาหมายใน
แผนงาน/โครงการ 

   

2 ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของรวมรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ    
3 ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของมีการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผล                      

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 
   

4 ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง พัฒนาการ
จัดการเรียนรวม 

   

5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน เผยแพรและประชาสัมพันธตอ
สาธารณชน  

   

6 ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
จัดการเรียนรวม 

   

6.1 บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว นอยกวารอยละ 50 ของจํานวน
โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 

   

6.2 บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว รอยละ 50-59 ของจํานวน
โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 

   

6.3 บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว รอยละ 60-69 ของจํานวน
โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 

   

6.4 บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว รอยละ 70-79 ของจํานวน
โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 

   

6.5 บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว รอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวน
โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม 

   

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 

สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา  
 

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

 

 

แบบประเมินดานการบริหารจัดการเรียนรวมใหบรรลุเปาหมาย 
ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวมของผูบริหารสถานศึกษา 

มฐ.3  ตบช. 4 
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ตัวบงช้ีที่  5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผาน (Transition) 
 
ประเด็นการพิจารณา 

1.  มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา  
เพ่ือการสงตอและเปลี่ยนผานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

2.  มีการจัดทําแผนการสงตอและเปลี่ยนผานเฉพาะบุคคล (Individual Transition 
Plan : ITP)   

3.  มีการสรางความเขาใจระหวางผูสงและผูรับและจัดเตรียมผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน
พิเศษทางการศึกษากอนการสงตอหรือเปลี่ยนผาน 

4.  มีการดําเนินการสงตอและเปลี่ยนผาน 
5.  มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  แหลงขอมูล 

1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
    รองรอย หรือขอมูล 

เชิงประจักษ  

- ขอมูลสารสนเทศเฉพาะบุคคลของผูเรียน  

- ขอมูลภาคีเครือขายดานการศึกษา ดานการแพทย การสังคม
สงเคราะห  และดานอาชีพ 

- บันทึกประชุม/คําสั่ง 

- รูปภาพ 
- โครงการ/งาน/กิจกรรม  

- รายงานการจัดโครงการ/งาน/กิจกรรม 

- ฯลฯ 

2. การสัมภาษณ การสอบถาม  นักเรียน  ครู ผูบริหาร และผูเก่ียวของ 
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โรงเรียน ....................................................สังกัด......................................................................................... 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน

รองรอย ม ี ไมม ี
1 การรวบรวมขอมูลสารสนเทศผูเรยีนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ

ทางการศึกษาเพ่ือการสงตอและเปลี่ยนผานท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

   

2 มีการจัดทําแผนการสงตอและเปลีย่นผาน    
3 มีการจัดเตรียมผูเรยีนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา 

ใหมีความพรอมดานการศึกษา ดานการแพทย การสังคม
สงเคราะห  และดานอาชีพ 

   

4 สรางความเขาใจ ระหวางผูสงและผูรับเพ่ือการสงตอและการ
เปลี่ยนผาน 

   

5 มีการกํากับ ตดิตาม ประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงาน    
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา                                           
 

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

 
 

 
 

 
 
 
 

แบบประเมินกระบวนการเปลี่ยนผาน (Transition) ของผูบริหารสถานศึกษา 

มฐ.3  ตบช. 5 
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ตัวบงช้ีที ่ 6 มีการสงเสริม สนับสนุน  ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรที่มีสวนรวม 
ดานการจัดการเรียนรวม 

ประเด็นการพิจารณา 
การใหขวัญและกําลังใจแกบุคคลและองคกรท่ีมีสวนรวมดานการจัดการเรียนรวมท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษาในรูปแบบตางๆ  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล   
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  แหลงขอมูล 

1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
    รองรอย หรือขอมูล 

เชิงประจักษ  

- ขอมูลสถิติบุคคลและองคกร ท่ีมีสวนรวมดานการเรียนรวมไดรับขวัญ 

และกําลังใจ 

- เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือขอบคุณ 

- งาน/โครงการ/กิจกรรม 

- รูปภาพ 

- บันทึกการประชุม/คําสั่ง 

- สรุปรายงานงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ฯลฯ 
2. การสัมภาษณ การสอบถาม  นักเรียน  ครู ผูบริหาร และผูเก่ียวของ 
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โรงเรียน ....................................................สังกัด......................................................................................... 
 

ท่ี 
บุคคล/องคกร/หนวยงาน 
ท่ีใหการสงเสริมสนับสนุน 

การยกยองเชิดชูเกียรติ 
เอกสารหลักฐานรองรอย 

ไมดําเนินการ ดําเนินการ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 รวม    
 รวมรอยละ    
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา  
 

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

 
 
 
 

 

แบบประเมินการสงเสริม สนับสนุน ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกร 
ที่มีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา 

มฐ.3  ตบช. 6 
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มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม 
แหงการเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม 

ตัวบงช้ีท่ี 1 พัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน ใหผูเรียนและครอบครัว 
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ การพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม 

ในโรงเรียน โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2. มีการดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม 
3. มีการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนและครอบครัว แสวงหาความรูและเรียนรูโดยผาน 

แหลงเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม   
4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาและการใชแหลงเรียนรู  
5. มีการสรุป รายงานผล เผยแพร และประชาสัมพันธ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและแหลงขอมูล 
 

วิธีการ เครื่องมือ แหลงขอมูล 

1. การตรวจเอกสาร  
หลักฐาน รองรอย 
การปฏิบัติงาน หรือ 
ขอมูลเชิงประจักษ 

แบบบันทึก - แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจําป โครงการ/กิจกรรม 
- ผลการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 
- เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงาน บันทึกรายงานการประชุม 

- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหรือ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

- เอกสารแสดงข้ันตอนการดําเนินงานพัฒนา 
แหลงเรียนรู 

- รายงานผลการประเมินกิจกรรม ฐานขอมูล 
แหลงเรียนรู  ทะเบียนการใชแหลงเรียนรู 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เชน ภาพถาย แผนพับ 
  แถบวีดีทัศน 
- ปายนิเทศการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
- ฯลฯ 

2. การสอบถาม / 

การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม / 
แบบสัมภาษณ 

ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู 

นักเรียน  ผูปกครอง และผูมีสวนเก่ียวของ 

ดานท่ี 4 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
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โรงเรียน ....................................................สังกัด......................................................................................... 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน

รองรอย ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 
1 มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ การพัฒนาแหลงเรียนรู 

ดานการจดัการเรียนรวมในโรงเรียน โดยศึกษาวิเคราะห 
ขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

   

2 มีการดําเนินการพัฒนาแหลงเรยีนรูดานการจัดการเรยีนรวม    
3 มีการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนและครอบครัว แสวงหาความรู

และเรียนรูโดยผานแหลงเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย 
สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม   

   

4 มีการตดิตามและประเมินผลการดาํเนินงานการพัฒนาและ 
การใชแหลงเรียนรู  

   

5 มีการสรุป รายงานผล เผยแพร และประชาสัมพันธ    
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา                                           
 

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

 

แบบประเมินการพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

มฐ.4 ตบช. 1 
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ตัวบงช้ีที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการกําหนดแนวทางการสงเสริม สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัด 

การเรียนรวมและมีการระบุความรูท่ีจําเปน (Knowledge Mapping)  
2. มีการดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนด  กลั่นกรองความรูท่ีจําเปน (Knowledge 

Mapping)  มาแบงปนความรูใหกับบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 
กับชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

3. มีระบบการจัดการความรู ถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู    
4. มีการดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานการจัดการเรียนรวม ระหวางบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5. มีการนําผลการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมไปปรับปรุง

พัฒนาอยางตอเนื่อง มีการสรุปรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม และมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและแหลงขอมูล 
 

วิธีการ เครื่องมือ แหลงขอมูล 

1. การตรวจเอกสาร หลักฐาน

รองรอยการปฏิบัติงาน หรือ 

ขอมูลเชิงประจักษ 

แบบบันทึก - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจําป โครงการ/กิจกรรม 
- ผลการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 
- เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน 
- หนังสือเชิญบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
- รายงานการประชุม 
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

- ภาพถายกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

- เอกสารการเผยแพรความรู เชน แผนพับ แผนปลิว 
วารสาร แผนพับ แถบวีดีทัศน 

- ปายนิเทศการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
- ฯลฯ 

2. การสอบถาม การสัมภาษณ แบบสอบถาม     
แบบสัมภาษณ 

ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู 

ผูเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนเก่ียวของ 
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โรงเรียน ....................................................สังกัด......................................................................................... 

 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน

รองรอย ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 
1 มีการกําหนดแนวทางการสงเสรมิสนับสนุนใหมีการแลกเปลีย่น

เรียนรูดานการจัดการเรยีนรวมและมีการระบุความรูท่ีจําเปน 
(Knowledge Mapping) 

   

2 มีการดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนด กลั่นกรองความรูท่ีจําเปน 
(Knowledge Mapping) มาแบงปนความรูใหกับบุคลากรภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว กับ
ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

   

3 มีระบบการจัดการความรู ถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู       
4 มีการดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรยีนรวม ระหวางบุคลากร
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

   

5 มีการนําผลการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัด 
การเรยีนรวมไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง มีการสรุปรายงาน
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม  และมีการ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

   

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สรุประดับคุณภาพรายสถานศึกษา                                           
 

  ระดับคุณภาพ 1   
  ระดับคุณภาพ 2   
  ระดับคุณภาพ 3   
  ระดับคุณภาพ 4   
  ระดับคุณภาพ 5   

 

 
 
 
 

แบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม 
 

มฐ.4 ตบช. 2 
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ภาคผนวก 



รายช่ือวิทยากรผูเช่ียวชาญดานการศึกษาพิเศษ 
ผูวิพากษ ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 

ในการจัดทํามาตรฐานการเรียนรวม  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ป พ.ศ. 2555 

...................................... 
 
1. ศาสตราจารย ดร.ผดุง  อารยะวิญู ขาราชการบํานาญ  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
2.  ดร.สุจินดา  ผองอักษร  ท่ีปรึกษาดานการศึกษาพิเศษและผูดอยโอกาส 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. รองศาสตราจารย ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล หัวหนาภาควิชาการศึกษาพิเศษ 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
4. นายสายัณห  ผานอย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  ขอนแกน เขต 1 
5. รองศาสตราจารย ดร.เกตุมณี  มากมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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รายช่ือคณะทํางานท่ีเขารวมประชุม ครั้งท่ี 1 
ตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ี  616/2553 ส่ัง ณ วันท่ี  30   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2553 
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํามาตรฐานการเรียนรวม 

ระหวางวันท่ี  1- 5 มิถุนายน  2553  ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร 
 
ท่ีปรึกษา 
1.  นายชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.  นายสมเกียรติ  ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.  นายเสนห  ขาวโต  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.  นายชัยพฤกษ  เสรีรักษ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
1.  นางสุจินดา  ผองอักษร ท่ีปรึกษาดานการศึกษาพิเศษและผูดอยโอกาส        ประธานกรรมการ 
2.  นายธีระ  จันทรรัตน  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ          รองประธานกรรมการ 
3.  นายสมเดชน  ชื่นเจริญ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1  กรรมการ 
4.  นางวาสนา  เลิศศิลป  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรรมการ 
5.  นางนันทนา  นามตระการ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1      กรรมการ 
6.  นางทิพยวรรณ  แจมไพบูลย ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   กรรมการ 
7.  นายสัมภาษณ  ปลอดขาว ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล    กรรมการ 
8.  นางพวงทอง  ภักดีไทย ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1  กรรมการ 
9.  นางกานดา  พุทธรักษา ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  กรรมการ 
10.  นางเกตุมณี  มากมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม     กรรมการ 
11.  นางพิกุล  เลียวสิริพงศ ผูอํานวยการโรงเรียนโสตอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม            กรรมการ 
12.  นายสุรสิทธิ์  สราวิช  ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุปญญานุกูล    กรรมการ 
13.  นายวิสัน  สุคะมะโน  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดชุมพร  กรรมการ 
14.  นายโฆสิต  ดิษฐบรรจง ผูอํานวยการโรงเรียนบานมอสมบูรณ มิตรภาพท่ี 189   กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2   กรรมการ 
15. นางเรืองรอง  ศรแกว ครู คศ.3  โรงเรียนบานอุโมงค      กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1    กรรมการ 
16.  นางสุลีกาญ  ธิแจ  ครู คศ.3  โรงเรียนวัดชางเค่ียน     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1        
17. นายวิษณุ  ทรัพยสมบัติ สํานักทดสอบทางการศึกษา      กรรมการ 
18. นายชนาธิป  ทุยแป  สํานักทดสอบทางการศึกษา     กรรมการ 
19. นางสาวอนงค  ผดุงชีวิต  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
20. นางสาวเจษฎา  กิตติสุนทร  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
21. นางสาวพรรณี คุณากรบดินทร  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     กรรมการ 
22. นางสิริกานต  วีระพันธ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     กรรมการ 
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23. นางผองศรี  สุรัตนเรืองชัย สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
24. นางจิรัฐยา ไชยสาร  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
25. นางยุวดี  กังสดาล  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
26. นางสาวลัดดา  จุลานุพันธ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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รายช่ือคณะทํางานท่ีเขารวมประชุม ครั้งท่ี 2 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ท่ี  930  /2554  ส่ัง ณ วันท่ี  6 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2554  
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํามาตรฐานการเรียนรวม  

ระหวางวันท่ี  25-29  กรกฎาคม  2554  ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร   
 
ท่ีปรึกษา 
1.  นายชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.  นายสมเกียรติ  ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.  นายเสนห  ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.  นายกมล  รอดคลาย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
1.  นางสุจินดา  ผองอักษร ท่ีปรึกษาดานการศึกษาพิเศษและผูดอยโอกาส           ประธานกรรมการ 
2.  นายพะโยม  ชิณวงศ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
3.  นายสมเดชน  ชื่นเจริญ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   กรรมการ 
  ประถมศึกษานครปฐม เขต 1    
4. นายจิรวัฒน  ขวัญชวย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   กรรมการ 
  มัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี  
5. นางวาสนา  เลิศศิลป ขาราชการบํานาญ      กรรมการ 
6. นางเกตุมณี  มากมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม    กรรมการ 
7.  นางนันทนา  นามตระการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  กรรมการ 
8. นางทิพยวรรณ  แจมไพบูลย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กรรมการ 
9.  นายสัมภาษณ  ปลอดขาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล   กรรมการ 
10. นางกานดา  พุทธรักษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   กรรมการ 
11. นางสมบูรณ  อาศิรพจน ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง   กรรมการ 
12. นางญาณกร  จันทหาร ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  กรรมการ 
13. นางศิริพร  ดาระสุวรรณ ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
14. นายวิสัน  สุคะมะโน ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสตูล  กรรมการ 
15.  นางเกตอรอินท  พิทักษโคชญากุล ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดศรีสะเกษ     กรรมการ 
16. นางศรีจิตต  ขวัญแกว ผูอํานวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา   กรรมการ 
17. นายสุรสิทธิ์  สราวิช ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุปญญานุกูล   กรรมการ 
18. นายโฆสิต  ดิษฐบรรจง ผูอํานวยการโรงเรียนบานมอสมบูรณ มิตรภาพท่ี 189  กรรมการ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2   
19.  นายภิญโญ  ภูศร ี รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ  กรรมการ 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1    
20. นางสุลีกาญ  ธิแจ ครู คศ.3  โรงเรียนวัดชางเค่ียน    กรรมการ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
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21 นางสาวชลชนก  หนูรอด ครูผูชวย ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรี กรรมการ 
22. นางสาวหทัยทิพย ฉิมนอก ครูผูชวย ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรี กรรมการ 
23.  นายวิษณุ  ทรัพยสมบัติ สํานักทดสอบทางการศึกษา        กรรมการ 
24.  นายชนาธิป  ทุยแป สํานักทดสอบทางการศึกษา         กรรมการ 
27. นางสาวอนงค  ผดุงชีวิต  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     กรรมการ 
28.  นางสาวเจษฎา  กิตติสุนทร  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     กรรมการ 
29.  นางสาวพรรณี คุณากรบดินทร   สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     กรรมการ 
30.  นางสิริกานต  วีระพันธ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    กรรมการ 
31.  นางสาวรัตนาภรณ  มุกนนท สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    กรรมการ 
32.  นางสาวภัทรนรินทร  อํานวยศรี  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    กรรมการ 
33.  นางสาวอุไรวรรณ  อุรดา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    กรรมการ 
34.  นางผองศรี  สุรัตนเรืองชัย สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
35. นางจิรัฐยา ไชยสาร สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
36.  นางสาวลัดดา  จุลานุพันธ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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รายช่ือคณะทํางานท่ีเขารวมประชุม ครั้งท่ี 3 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ท่ี  564  /2555  ส่ัง ณ วันท่ี  12   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2555 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนามาตรฐานการเรียนรวม 

ระหวางวันท่ี 1 – 4 พฤษภาคม 2555ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร 
 
ท่ีปรึกษา 
1.  นายชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.  นายอนันต  ระงับทุกข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.  นายพิษณุ  ตุลสุข  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.  นางเบญจลักษณ  น้ําฟา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
1.  นางสุจินดา  ผองอักษร ท่ีปรึกษาดานการศึกษาพิเศษและผูดอยโอกาส  ประธานกรรมการ 
2.  นายพะโยม  ชิณวงศ  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ          รองประธานกรรมการ 
3.  นายผดุง  อารยะวิญู ขาราชการบํานาญ       กรรมการ 
4.  นางดารณี  ศักดิ์ศิริผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   กรรมการ 
5.  นางวาสนา  เลิศศิลป  ขาราชการบํานาญ       กรรมการ 
6.  นางเกตุมณี  มากมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม     กรรมการ 
7. นายสายัณห  ผานอย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  กรรมการ 
     เขต 1   
8.  นายสมเดชน  ชื่นเจริญ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   กรรมการ 
      ประถมศึกษานครปฐม เขต 1      
9.  นายเศรษฐพงษ  ศรีสุวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมตาว     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
10.  นายสุรพล  รุงวิริยะวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเสาธง     กรรมการ 
11. นางทิพยวรรณ  แจมไพบูลย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  กรรมการ 
12.  นายสัมภาษณ  ปลอดขาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล    กรรมการ 
13. นางกานดา  พุทธรักษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1    กรรมการ 
14.  นางพรรณาภรณ  ตูกลาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 กรรมการ 
15.  นายจิรวัฒน  รักพวง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  กรรมการ 
16.  นายพิทักษ  จันทรเทศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2  กรรมการ 
17. นางพรณิชา  บารเบอร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1  กรรมการ 
18.  นางสาวพนารัตน  มาลีลัย รองผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสกลนคร  กรรมการ 
19. นางญาณกร  จันทหาร ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5   กรรมการ 
     จังหวัดสุพรรณบุรี   
20. นางศิริพร  ดาระสุวรรณ ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
21. นายวิสัน  สุคะมะโน  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสตูล   กรรมการ 
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22. นายสุพล  บุญธรรม  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ     กรรมการ 
     ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช 
23.  นางบุณยรักษ  ภูพัฒน ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพิจิตร  กรรมการ 
24. นางกนกพร  อินรัมย  ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา  กรรมการ 
25. นางสุลีกาญ  ธิแจ  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดชางเค่ียน    กรรมการ 
      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   
26. นางพูลศรี  กองหอม  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเสาธง     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
27.  นางสาวชลชนก  หนูรอด ครูผูชวย ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรี  กรรมการ 
28. นางสาวอนงค  ผดุงชีวิต  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
29. นางสาวพรรณี คุณากรบดินทร    สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     กรรมการ 
30. นางสาวลัดดา  จุลานุพันธ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     กรรมการ 
32. นางสาวภัทรนรินทร  อํานวยศรี    สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    กรรมการ 
33. นายภุชงค  เนตยากร สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     กรรมการ 
34. นางสาวอุไรวรรณ  อุรดา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     กรรมการ 
35. นางผองศรี  สุรัตนเรืองชัย สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
36. นางจิรัฐยา ไชยสาร  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
37. นางสิริกานต  วีระพันธ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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