
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม 
 
 
 

      สุรางค์  วิสุทธิสระ  
    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 

       จังหวัดพิษณุโลก 

 
 



ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศกึษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 

ประเด็นการพิจารณา 

ความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 







ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ครูมีความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม และปฏิบัติ
ต่อนักเรียนอย่างเหมาะสม 

ประเด็นการพิจารณา 

1. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วม 
2. มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม 
3. ปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม 









มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนร่วม 

ประเด็นการพิจารณา 

การศึกษาต่อหรือการศึกษาเพิ่มเติม การประชุม อบรม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการจดัการเรียนร่วม จัดโดยหน่วยงานต้น 
สังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 









ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ประเด็นการพิจารณา 

1. ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
2. IEP มีองค์ประกอบตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
3. กระบวนการจัดท า IEP ด าเนินงานตามที่ก าหนดในประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร 
4. มีการประเมิน ทบทวน และปรับแผนพร้อมจัดท างานรายงานผล    

ปีละ 2 ครั้ง 
 









ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) 
                ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ประเด็นการพิจารณา 

1. มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
2. มีองค์ประกอบตามที่ก าหนด 
3. มีการก าหนดจุดประสงค์ย่อย ๆ ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเป้าหมายระยะยาวที่ระบุไว้ใน IEP 
4. มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์ แหล่ง

เรียนรู้ สิ่งเสริมแรง และวิธีการ/เครื่องมือในการวัดและประเมิน
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 









ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครูจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ 
               ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจ าเป็น 
               พิเศษทางการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการจัดหา และหรือผลิตเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศกึษา 

2. มีการใช้/ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเฉพาะ
บุคคล 

3. มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ 
ขยายผลเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 









ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม 

ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เลือกใช้สื่อ 
อุปกรณ์ที่เหมาะสม 

2. มีการจัดการเรียนรู้ครบตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน IIP 
3. มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน าไปพัฒนาผู้เรียน 

และหรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน 









ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครูมีการวัด และประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะบุคคล 

ประเด็นการพิจารณา 

1. ใช้เครื่องมือ/วิธีการวัด และประเมินผลที่หลากหลาย ทั้งก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลังเรียน 

2. มีการช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกด้วยการวัดและประเมินผล 
(Assessment Accommodations) และสอดคลอ้งกับผู้เรียน
เฉพาะบุคคลตามที่ก าหนดไว้ใน IIP 

3. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการเรียน ความก้าวหน้า จุดเด่น 
จุดที่ต้องปรับปรุง และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินผลการเรียน 

4. ใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียนเฉพาะบุคคล 









ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครูใช้กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล 

ประเด็นการพิจารณา 

1. ครูน าผลการประเมินผู้เรียนเฉพาะบุคคลมาวิเคราะห์สภาพปัญหา 
และจุดที่ต้องการพัฒนา 

2. ครูมีการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
3. ครูจัดท ารายงานผลการวจิัยเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
4. ใช้ผลการวิจัยเพือ่ปรับปรุงการเรียนการสอนและเผยแพร่ 









ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหาร บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ 
               เรียนร่วม 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการเรียนร่วม 
2. มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม 
3. มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม 
4. มีการวางแผนเพือ่บรรลุตามทิศทางที่ก าหนดไว้ โดยการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. มีภาวะผู้น าในการเริ่มน าเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 







ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหาร บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงการสร้างซีท (SEAT Framework) 

ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษา และผูเ้รียนทั่วไป (S) 

2. มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง (E) 
3. มีการบริหารหลักสูตรการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(IEP) การตรวจสอบทางการศึกษา เทคนิคการสอน การรายงาน
ความก้าวหน้าของนักเรียน การจัดกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียน 
และชุมชน การประกันคุณภาพ การรับนักเรียนพิการหรือที่มีความ
บกพร่องเข้าเรียน การจัดตารางเรียน การประสานความร่วมมือ 
การนิเทศติดตามประเมินผล และปรับปรุงงาน (A) 



ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหาร บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงการสร้างซีท (SEAT Framework) 

ประเด็นการพิจารณา (ต่อ) 

4. มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบประมาณ ระบบการ
บริหารจัดการ กฎกระทรวงเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (AT) 
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ ต ารา ความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ครูการศึกษาพิเศษ และนักวิชาชีพอื่น (T) 

5. มีผลการด าเนินงานตามโครงสร้างซีทเป็นที่ประจักษ์ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาขึ้นไป และหรือมีการใช้กระบวนการบริหารอื่นๆ ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนร่วม 







ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหาร บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
                (School-based management : SBM) 

ประเด็นการพิจารณา 

1. มีโครงการสร้างการบริหารจัดการเรียนร่วม โดยมอบหมายงาน ความ
รับผิดชอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง และก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วม
อย่างชัดเจน 

2. ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ประกอบด้วยครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
และหน่วยงานอื่นได้รับรู้ และให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถให้ค าแนะน า ขี้แนะแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาอื่นๆ ได้ 



ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหาร บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
                (School-based management : SBM) 

ประเด็นการพิจารณา (ต่อ) 
3. มีระบบการบริหารจัดการเรียนร่วมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศกึษา ตามบริบทของ
สถานศึกษา 

4. มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนร่วม ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

5. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยื่น 







ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจดัการเรียนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหาร บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 
                แผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม 

ประเด็นการพิจารณา 
1. ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย

ในแผนงาน/โครงการ 
2. ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

จัดการเรียนร่วม 
3. ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องมีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ ประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม 
4. ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง พัฒนา 

การจัดการเรียนร่วม 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อ

สาธารณชน 







ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจดัการเรียนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหาร บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition) 
ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเปน็พิเศษ
ทางการศกึษาเพื่อการส่งต่อ และเปลี่ยนผ่านทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 

2. มีการจัดท าแผนการส่งต่อและเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individual 
Transition Plan : ITP) 

3. มีการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ และจัดเตรียมผู้เรียนที่มี
ความจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาก่อนการส่งต่อหรือเปลี่ยนผ่าน 

4. มีการด าเนินการส่งต่อ และเปลี่ยนผ่าน 
5. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินงาน 







ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจดัการเรียนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหาร บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  มีการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล และองค์กรที่มีส่วนร่วมด้าน 
                การจัดการเรียนร่วม 

ประเด็นการพิจารณา 
การให้ขวัญ และก าลังใจแก่บุคคล และองค์กรที่มีสว่นร่วมด้านการจัดการเรียน 
ร่วมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ 





ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ 
                  เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน ให้ผู้เรียนและครอบครัว 
                สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ 

ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนร่วมในโรงเรียน โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

2. มีการด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม 
3. มีการสนับสนุนสง่เสริมให้ผู้เรียน และครอบครัว แสวงหาความรู้ และ

เรียนรู้โดยผ่านแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 



ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ 
                  เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน ให้ผู้เรียนและครอบครัว 
                สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ 

ประเด็นการพิจารณา (ต่อ) 

4. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา และการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ 

5. มีการสรุป รายงานผล เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 







ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ 
                  เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม ระหว่างบุคลากรภายใน 
                สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกีย่วข้อง 

ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ด้านการจัดการเรียนร่วม และมีการระบุความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge 
Mapping)  

2. มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด กลั่นกรองความรู้ที่จ าเป็น 
(Knowledge Mapping) มาแบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากรภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว กับชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 



ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ 
                  เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม ระหว่างบุคลากรภายใน 
                สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกีย่วข้อง 

ประเด็นการพิจารณา (ต่อ) 

3. มีระบบการจัดการความรู้ ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. มีการด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม ระหว่างบุคลากรภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา 

5. มีการน าผลการด าเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรยีน
ร่วมไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสรุปรายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม และมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 






