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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
1. ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ อาจารยค์ณะครุศาสตร์   
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
2. ดร.นริศ  สวสัดี อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
3. นายศกัดา  ขาวเกลี(ยง ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคนิคตราด 
4. นางนบนอบ  แกว้สกุล   ขา้ราชการบาํนาญ  
  สาํนกังานเขตพื(นที2การศึกษาประถมศึกษาตราด 
5. นายวจิิตร  สัมโย ศึกษานิเทศก ์ 
  สาํนกังานเขตพื(นที2การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอความร่วมมือในการทาํวจิัย 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
            

     ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
 

เรียน ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ   
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวจิยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่   จาํนวน  ๑  ชุด 
 

เนื�องดว้ย  นางเกสร  จนัทร์ศรี  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืPนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด”  โดยมี รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิS   เป็นประธานที�ปรึกษา  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายตา  ประเสริฐภกัดิS    เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีPมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญในเรื� องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น        
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึPนเพื�อใชใ้นการวจิยั        

 

จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีPยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
        
บณัฑิตวทิยาลยั  
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
            

      ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
 

เรียน ดร.นริศ  สวสัดี   
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวจิยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่   จาํนวน  ๑  ชุด 
 

เนื�องดว้ย  นางเกสร  จนัทร์ศรี  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืPนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด”  โดยมี รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิS   เป็นประธานที�ปรึกษา  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายตา  ประเสริฐภกัดิS    เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีPมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญในเรื� องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น        
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึPนเพื�อใชใ้นการวจิยั        

 

จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีPยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
        
บณัฑิตวทิยาลยั  
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
            

      ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
 

เรียน ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคนิคตราด (นายศกัดา  ขาวเกลีPยง)   
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวจิยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่   จาํนวน  ๑  ชุด 
 

เนื�องดว้ย  นางเกสร  จนัทร์ศรี  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืPนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด”  โดยมี รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิS   เป็นประธานที�ปรึกษา  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายตา  ประเสริฐภกัดิS    เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีPมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญในเรื� องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น        
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึPนเพื�อใชใ้นการวจิยั        

 

จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีPยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
        
บณัฑิตวทิยาลยั  
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
            

      ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
 

เรียน ศึกษานิเทศก ์(นางนบนอบ  แกว้สกุล)   
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวจิยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่   จาํนวน  ๑  ชุด 
 

เนื�องดว้ย  นางเกสร  จนัทร์ศรี  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืPนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด”  โดยมี รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิS   เป็นประธานที�ปรึกษา  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายตา  ประเสริฐภกัดิS    เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีPมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญในเรื� องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น        
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึPนเพื�อใชใ้นการวจิยั        

 

จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีPยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
        
บณัฑิตวทิยาลยั  
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
            

      ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
 

เรียน ศึกษานิเทศก ์(นายวจิิตร  สัมโย)   
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวจิยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่   จาํนวน  ๑  ชุด 
 

เนื�องดว้ย  นางเกสร  จนัทร์ศรี  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืPนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด”  โดยมี รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิS   เป็นประธานที�ปรึกษา  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายตา  ประเสริฐภกัดิS    เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีPมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญในเรื� องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น        
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึPนเพื�อใชใ้นการวจิยั        

 

จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีPยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
        
บณัฑิตวทิยาลยั  
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๓ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
            

      ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื�อง ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 
 

เรียน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองหลกั  
 

เนื�องดว้ย  นางเกสร  จนัทร์ศรี  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืPนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด”  โดยมี รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิS   เป็นประธานที�ปรึกษา  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายตา  ประเสริฐภกัดิS    เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีPนกัศึกษาขอนาํ
แบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out)  กบับุคลากรในหน่วยงานของท่านเพื�อตรวจสอบเครื�องมือ   
ที�นกัศึกษาสร้างขึPน 

 

จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีPยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
        
บณัฑิตวทิยาลยั  
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๔ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
            

      ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื�อง ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 
 

เรียน   
 

เนื�องดว้ย  นางเกสร  จนัทร์ศรี  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)  ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืPนที�
การศึกษาประถมศึกษาตราด”  โดยมี รองศาสตราจารยอ์มัพวนั  ประเสริฐภกัดิS   เป็นประธานที�ปรึกษา  
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายตา  ประเสริฐภกัดิS    เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีP จาํเป็นตอ้งนาํ
เครื�องมือในการวจิยัมาเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งซึ� งเป็นบุคลากรในโรงเรียนของท่าน  

 

จึงเรียนมาเพื�อขอพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดว้ย  จกัเป็นพระคุณยิ�ง 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีPยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
        
บณัฑิตวทิยาลยั  
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑  ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
เรื�อง 

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วม 

โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดั 

สํานักงานเขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
คําชี7แจง 

 1. แบบสอบถามฉบบันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียน   
แกนนาํการจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework)ในโรงเรียนสังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 2. แบบสอบถามนี� ใช้เก็บข้อมูลจากผู ้บริหารและครูผู ้สอนในโรงเรียนสํานักงาน       
เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 3. แบบสอบถามนี� มีทั�งหมด  2  ตอน  คือ 
  ตอนที�  1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที�  2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํ  
จดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framwork) ในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�        
การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 4. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากที�สุด  ขอ้มูลที�ได้ถือเป็น
ความลบัและไม่มีผลต่อหน่วยงานของท่านแต่อยา่งใด   
 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่จะไดรั้บการอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  ในการตอบแบบสอบถาม
ครั� งนี�   จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี�  
 
 
 
 
 (นางเกสร  สกุลเมือง) 
 นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที�  1   

ข้อมูลเกี�ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

คําชี7แจง  โปรดทาํเครื�องหมาย  �  ลงใน � หนา้ขอ้ความที�ตรงกบัความเป็นจริง 
 

1.  ตําแหน่ง 

     �   ผูบ้ริหารโรงเรียน   

     �   ครูผูส้อน 
 

2.  ประสบการณ์เข้ารับการอบรม 

   �    เขา้รับการอบรม 

�   ไม่ได ้เขา้รับการอบรม 

 

             3. ขนาดของโรงเรียน 

   �   ขนาดเล็ก หมายถึง  โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 1 - 120 คน 

� ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 121 - 300 คน 

� ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 301 คนขึ�นไป  
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ตอนที� 2 

 

คําชี7แจง โปรดทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องตามระดบัความคิดเห็นของท่านตามสภาพการบริหาร
จดัการโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)            
ซึ� งระดบัการบริหารจดัการแบ่งเป็นระดบัคะแนน ดงันี�  

  5   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบัมากที�สุด 
  4   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบัมาก 
  3   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบัปานกลาง 
  2   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบันอ้ย 
  1   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบันอ้ยที�สุด 
 

สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม 
ระดับการบริหารจัดการ 

5 4 3 2 1 

ด้านผู้เรียน (S- Students)  
 1.  มีการเตรียมพร้อมให้กบันกัเรียนที�มีความตอ้งการ

พิเศษ 

     

2.  มีการเตรียมพร้อมให้กบันกัเรียนทั�วไปในดา้นการยอมรับ
และช่วยเหลือเพื�อนที�มีความตอ้งการพิเศษ  

     

3.  มีการชี�แจงทาํความเขา้ใจและอธิบายเกี�ยวกบัลกัษณะ
ความตอ้งการพิเศษใหน้กัเรียนในชั�นเรียนไดรู้้และเขา้ใจ  

     

4.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที�ช่วยให้นกัเรียนที�มีความ
ตอ้งการพิเศษและนกัเรียนทั�วไปไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั 
เพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั  

     

5.  จัดกิจกรรมจําลองสถานการณ์การเป็นนักเรียนที�มี  
ความต้องการพิเศษ เพื�อให้นักเรียนทั�วไปได้เข้าใจถึง
ความคบัข้องใจความไม่สะดวกและความลาํบากของ
เพื�อนที�มีความตอ้งการพิเศษ  
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สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม 
ระดับการบริหารจัดการ 

5 4 3 2 1 

6.  จดักิจกรรมที�ช่วยให้นกัเรียนทั�วไปเขา้ใจและยอมรับ
เพื�อนที�มีความตอ้งการพิเศษ เช่น การเชิญวิทยากรที�
เกี�ยวขอ้งมาบรรยายใหฟั้ง จดัแหล่งเรียนรู้ หรือสิ�งอื�นๆ  

     

7.  จัดนิทรรศการเรื� องราวเกี�ยวกับนักเรียนที�มีความ
ตอ้งการพิเศษ 

     

8.  ทศันศึกษาสถานที�จดัการศึกษาสําหรับนักเรียนที�มี
ความตอ้งการพิเศษ  

     

9.  สอนทกัษะการช่วยเหลือเพื�อนที�มีความตอ้งการพิเศษ 
หรือที�มีความบกพร่องแก่นกัเรียนในชั�นเรียน  

     

10.  มีการนิเทศติดตามผล      
ด้านสภาพแวดล้อม (E- Environment)  

1.  ปรับสภาพแวดลอ้มโดยพิจารณาถึงสภาพความบกพร่อง
ของนกัเรียนแต่ละประเภท 

     

2.  จดัห้องเรียนให้มีการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่าง    
เพียงพอและไม่มีเสียงรบกวนในขณะเรียน 

     

3.  จัดพื�นที�หรือทางเดินเพื�ออํานวยความสะดวกแก่        
นกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษอยา่งเหมาะสม 

     

4.  ปรับหอ้งนํ�า-หอ้งส้วมให้เหมาะสมกบันกัเรียนที�มีความ
ตอ้งการพิเศษ 

     

5.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ ทาํความเขา้ใจ
ให้ครู ผูป้กครอง ผูเ้กี�ยวขอ้งไดรั้บทราบและร่วมมือ   
ในการจดัการเรียนร่วม 

     

6.  มีการแต่งตั� งคณะกรรมการในการจดัการเรียนร่วม
กาํหนดนโยบายรับผดิชอบการจดัการเรียนร่วม 

     

7.  มีการจดัประชุมชี� แจงถึงนโยบายของโรงเรียนและ  
มอบหมายหนา้ที�ใหบุ้คลากรที�เกี�ยวขอ้งทราบ 
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สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม 
ระดับการบริการจัดการ 

5 4 3 2 1 

8.  ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วม
เป็นเจา้ของโครงการ 

     

9.  ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการ
จดัการเรียนร่วมและพฒันาการของผูเ้รียน  

     

10.  จดัทาํป้ายประกาศ เผยแพร่ โปสเตอร์ แผน่พบั วีดีโอ 
ป้ายนิเทศ เพื�อการประชาสัมพนัธ์งานจดัการเรียนร่วม  

     

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน (A–Activities)  
1.  สํารวจ คดัแยก และประเมินความสามารถพื�นฐาน      

นักเรียนที�มีความต้องการพิเศษ เพื�อวางแผนจัด           
กิจกรรมการเรียนการสอนเรียน  

     

2.  มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ
เป็นรายบุคคล เพื�อการส่งต่อ การคดัแยก การวางแผน
จดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และเพื�อ
การประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

     

3.  มีการปรับหลกัสูตรที�ใช้กบันกัเรียนทั�วไป มาใช้กบั    
นกัเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษ  

     

4. จดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) ให้กบันกัเรียนที�มีความตอ้งการ
พิเศษ  

     

5. จัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual 
Implementation Plan : IIP) ให้กบันกัเรียนที� มีความ
ตอ้งการพิเศษ 

     

6. ครูทบทวนและปรับแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั� ง  

     

7. จดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยคาํนึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม 
ระดับการบริการจัดการ  

5 4 3 2 1 

8.  นักเรียนที�มีความต้องการพิเศษได้รับการวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้งกบัแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) 

     

9.  วิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียนเพื�อพฒันารูปแบบการจดั   
การเรียนร่วม  

     

ด้านเครื�องมือ (T - Tools)  

1.  โรงเรียนกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ในการ
ปฏิบัติงานของโครงการเ รียนร่วมและระบบการ
ใหบ้ริการที�ชดัเจน  

     

2.  มีแผนปฏิบติัการ/โครงการของโรงเรียนในการบริหาร
จดัการโรงเรียนจดัการเรียนร่วม  

     

3.  มีการประชาสัมพนัธ์เพิ�มเป้าหมายการรับนกัเรียนที�มี
ความตอ้งการพิเศษ  

     

4.  จดัทาํมาตรฐานการศึกษาเพื�อการเรียนการสอนนกัเรียน
ที�มีความตอ้งการพิเศษ  

     

5.  มีการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนเกี�ยวกับการจดั         
การศึกษาสําหรับนัก เรียนที� มีความต้องการพิ เศษ     
อยา่งเพียงพอและมีคุณภาพ  

     

6.  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื�อขอรับการ
สนบัสนุนการจดัการเรียนร่วม  

     

7.  บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน         
มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดัการเรียนร่วม  

     

8.  โรงเรียนจดัสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะเพื�อ    
การจดัการเรียนร่วม  
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สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม 
ระดับการบริการจัดการ  

5 4 3 2 1 

9.  จดัสิ�งอาํนวยความสะดวก เพื�อช่วยให้นกัเรียนที�มีความ
ตอ้งการพิเศษไดรั้บการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความจาํเป็นของแต่ละบุคคล  

     

10.  จดัสื�อสําหรับนักเรียนที�มีความตอ้งการพิเศษแต่ละ
ประเภทและแต่ละระดบั เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้  

     

 
 
 

 




