ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ดร.สุ รียม์ าศ สุ ขกสิ
2. ดร.นริ ศ สวัสดี
3. นายศักดา ขาวเกลี(ยง
4. นางนบนอบ แก้วสกุล
5. นายวิจิตร สัมโย

อาจารย์คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อาจารย์คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด
ข้าราชการบํานาญ
สํานักงานเขตพื(นที2การศึกษาประถมศึกษาตราด
ศึกษานิเทศก์
สํานักงานเขตพื(นที2การศึกษาประถมศึกษาตราด

ภาคผนวก ข
หนังสื อขอความร่ วมมือในการทําวิจัย
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ที ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื อง ขอเชิ ญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ

เรี ยน ดร.สุ รียม์ าศ สุ ขกสิ
สิ งทีส่ งมาด้วย

แบบสอบถามเพือการวิจยั และเค้าโครงวิจยั โดยย่อ

จํานวน

๑

ชุด

เนืองด้วย นางเกสร จันทร์ ศรี หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา ได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง “การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืPนที
การศึกษาประถมศึกษาตราด” โดยมี รองศาสตราจารย์อมั พวัน ประเสริ ฐภักดิS เป็ นประธานทีปรึ กษา
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สายตา ประเสริ ฐภักดิS เป็ นกรรมการทีปรึ กษา ในการนีPมหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็ นว่าท่านเป็ นผูม้ ี ความเชี ยวชาญในเรื องดังกล่ า วเป็ นอย่า งดี จึ งขอเรี ยนเชิ ญท่านเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือทีนักศึกษาสร้างขึPนเพือใช้ในการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพือขอให้ความอนุ เคราะห์ดว้ ย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ฉิ มเลีPยง)
รักษาการคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑
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ที ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื อง ขอเชิ ญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ

เรี ยน ดร.นริ ศ สวัสดี
สิ งทีส่ งมาด้วย

แบบสอบถามเพือการวิจยั และเค้าโครงวิจยั โดยย่อ

จํานวน

๑

ชุด

เนืองด้วย นางเกสร จันทร์ ศรี หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา ได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง “การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืPนที
การศึกษาประถมศึกษาตราด” โดยมี รองศาสตราจารย์อมั พวัน ประเสริ ฐภักดิS เป็ นประธานทีปรึ กษา
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สายตา ประเสริ ฐภักดิS เป็ นกรรมการทีปรึ กษา ในการนีPมหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็ นว่าท่านเป็ นผูม้ ี ความเชี ยวชาญในเรื องดังกล่ า วเป็ นอย่า งดี จึ งขอเรี ยนเชิ ญท่านเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือทีนักศึกษาสร้างขึPนเพือใช้ในการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพือขอให้ความอนุ เคราะห์ดว้ ย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ฉิ มเลีPยง)
รักษาการคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑
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ที ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื อง ขอเชิ ญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ

เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด (นายศักดา ขาวเกลีPยง)
สิ งทีส่ งมาด้วย

แบบสอบถามเพือการวิจยั และเค้าโครงวิจยั โดยย่อ

จํานวน

๑

ชุด

เนืองด้วย นางเกสร จันทร์ ศรี หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา ได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง “การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืPนที
การศึกษาประถมศึกษาตราด” โดยมี รองศาสตราจารย์อมั พวัน ประเสริ ฐภักดิS เป็ นประธานทีปรึ กษา
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สายตา ประเสริ ฐภักดิS เป็ นกรรมการทีปรึ กษา ในการนีPมหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็ นว่าท่านเป็ นผูม้ ี ความเชี ยวชาญในเรื องดังกล่ า วเป็ นอย่า งดี จึ งขอเรี ยนเชิ ญท่านเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือทีนักศึกษาสร้างขึPนเพือใช้ในการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพือขอให้ความอนุ เคราะห์ดว้ ย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ฉิ มเลีPยง)
รักษาการคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑
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ที ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื อง ขอเชิ ญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ

เรี ยน ศึกษานิเทศก์ (นางนบนอบ แก้วสกุล)
สิ งทีส่ งมาด้วย

แบบสอบถามเพือการวิจยั และเค้าโครงวิจยั โดยย่อ

จํานวน

๑

ชุด

เนืองด้วย นางเกสร จันทร์ ศรี หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา ได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง “การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืPนที
การศึกษาประถมศึกษาตราด” โดยมี รองศาสตราจารย์อมั พวัน ประเสริ ฐภักดิS เป็ นประธานทีปรึ กษา
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สายตา ประเสริ ฐภักดิS เป็ นกรรมการทีปรึ กษา ในการนีPมหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็ นว่าท่านเป็ นผูม้ ี ความเชี ยวชาญในเรื องดังกล่ า วเป็ นอย่า งดี จึ งขอเรี ยนเชิ ญท่านเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือทีนักศึกษาสร้างขึPนเพือใช้ในการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพือขอให้ความอนุ เคราะห์ดว้ ย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ฉิ มเลีPยง)
รักษาการคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑
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ที ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื อง ขอเชิ ญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ

เรี ยน ศึกษานิเทศก์ (นายวิจิตร สัมโย)
สิ งทีส่ งมาด้วย

แบบสอบถามเพือการวิจยั และเค้าโครงวิจยั โดยย่อ

จํานวน

๑

ชุด

เนืองด้วย นางเกสร จันทร์ ศรี หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา ได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง “การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืPนที
การศึกษาประถมศึกษาตราด” โดยมี รองศาสตราจารย์อมั พวัน ประเสริ ฐภักดิS เป็ นประธานทีปรึ กษา
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สายตา ประเสริ ฐภักดิS เป็ นกรรมการทีปรึ กษา ในการนีPมหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็ นว่าท่านเป็ นผูม้ ี ความเชี ยวชาญในเรื องดังกล่ า วเป็ นอย่า งดี จึ งขอเรี ยนเชิ ญท่านเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือทีนักศึกษาสร้างขึPนเพือใช้ในการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพือขอให้ความอนุ เคราะห์ดว้ ย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ฉิ มเลีPยง)
รักษาการคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑

104
ที ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื อง ขอความร่ วมมือในการทําวิจยั

เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านหนองหลัก
เนืองด้วย นางเกสร จันทร์ ศรี หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา ได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง “การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืPนที
การศึกษาประถมศึกษาตราด” โดยมี รองศาสตราจารย์อมั พวัน ประเสริ ฐภักดิS เป็ นประธานทีปรึ กษา
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สายตา ประเสริ ฐภักดิS เป็ นกรรมการทีปรึ กษา ในการนีPนกั ศึกษาขอนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรในหน่วยงานของท่านเพือตรวจสอบเครื องมือ
ทีนักศึกษาสร้างขึPน
จึงเรี ยนมาเพือขอให้ความอนุ เคราะห์ดว้ ย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ฉิ มเลีPยง)
รักษาการคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑
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ที ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ ว ๐๑๐๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื อง ขอความร่ วมมือในการทําวิจยั

เรี ยน
เนืองด้วย นางเกสร จันทร์ ศรี หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา ได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง “การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืPนที
การศึกษาประถมศึกษาตราด” โดยมี รองศาสตราจารย์อมั พวัน ประเสริ ฐภักดิS เป็ นประธานทีปรึ กษา
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สายตา ประเสริ ฐภักดิS เป็ นกรรมการทีปรึ กษา ในการนีPจาํ เป็ นต้องนํา
เครื องมือในการวิจยั มาเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ งเป็ นบุคลากรในโรงเรี ยนของท่าน
จึงเรี ยนมาเพือขอพิจารณาให้ความอนุ เคราะห์ดว้ ย จักเป็ นพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ฉิ มเลีPยง)
รักษาการคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑
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แบบสอบถามเพือการวิจัย
เรือง
การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําการจัดการเรี ยนร่ วม
โดยใช้ โครงสร้ างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสั งกัด
สํ านักงานเขตพืน7 ทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
คําชี7แจง
1. แบบสอบถามฉบับ นี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อศึ ก ษาสภาพการบริ หารจัด การโรงเรี ย น
แกนนําการจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework)ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
2. แบบสอบถามนี ใช้เ ก็ บ ข้อ มู ล จากผู ้บ ริ ห ารและครู ผู ้ส อนในโรงเรี ย นสํ า นัก งาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
3. แบบสอบถามนีมีทงหมด
ั
2 ตอน คือ
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับการสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framwork) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาตราด
4. ขอความกรุ ณาตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง มากที สุ ด ข้อมูล ที ได้ถื อเป็ น
ความลับและไม่มีผลต่อหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิงว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ในการตอบแบบสอบถาม
ครังนี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี

(นางเกสร สกุลเมือง)
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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ตอนที 1
ข้ อมูลเกียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี7แจง โปรดทําเครื องหมาย

ลงใน

หน้าข้อความทีตรงกับความเป็ นจริ ง

1. ตําแหน่ ง
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ครู ผสู ้ อน
2. ประสบการณ์ เข้ ารั บการอบรม
เข้ารับการอบรม
ไม่ได้ เข้ารับการอบรม
3. ขนาดของโรงเรียน
ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรี ยนทีมีจาํ นวนนักเรี ยนตังแต่ 1 - 120 คน
ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรี ยนทีมีจาํ นวนนักเรี ยนตังแต่ 121 - 300 คน
ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรี ยนทีมีจาํ นวนนักเรี ยนตังแต่ 301 คนขึนไป
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ตอนที 2
คําชี7แจง โปรดทําเครื องหมาย ลงในช่ องตามระดับความคิดเห็ นของท่านตามสภาพการบริ หาร
จัดการโรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ วมโดยใช้โครงสร้ า งซี ท (SEAT Framework)
ซึ งระดับการบริ หารจัดการแบ่งเป็ นระดับคะแนน ดังนี
5 หมายถึง มีการบริ หารจัดการในระดับมากทีสุ ด
4 หมายถึง มีการบริ หารจัดการในระดับมาก
3 หมายถึง มีการบริ หารจัดการในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการบริ หารจัดการในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการบริ หารจัดการในระดับน้อยทีสุ ด
ระดับการบริ หารจัดการ

สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
5
ด้ านผู้เรียน (S- Students)
1. มีการเตรี ยมพร้ อมให้กบั นักเรี ยนทีมี ความต้องการ
พิเศษ
2. มีการเตรี ยมพร้อมให้กบั นักเรี ยนทัวไปในด้านการยอมรับ
และช่วยเหลือเพือนทีมีความต้องการพิเศษ
3. มีการชี แจงทําความเข้าใจและอธิ บายเกียวกับลักษณะ
ความต้องการพิเศษให้นกั เรี ยนในชันเรี ยนได้รู้และเข้าใจ
4. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีช่วยให้นกั เรี ยนทีมีความ
ต้องการพิเศษและนักเรี ยนทัวไปได้ทาํ กิ จกรรมร่ วมกัน
เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้และช่วยเหลือซึ งกันและกัน
5. จัด กิ จ กรรมจํา ลองสถานการณ์ ก ารเป็ นนัก เรี ย นที มี
ความต้องการพิ เศษ เพื อให้นัก เรี ยนทัวไปได้เข้าใจถึ ง
ความคับ ข้องใจความไม่ส ะดวกและความลํา บากของ
เพือนทีมีความต้องการพิเศษ
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สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
5
6. จัดกิ จกรรมทีช่ วยให้นกั เรี ยนทัวไปเข้าใจและยอมรั บ
เพือนทีมีความต้องการพิเศษ เช่ น การเชิ ญวิทยากรที
เกียวข้องมาบรรยายให้ฟัง จัดแหล่งเรี ยนรู ้ หรื อสิ งอืนๆ
7. จัด นิ ท รรศการเรื องราวเกี ยวกับ นัก เรี ย นที มี ค วาม
ต้องการพิเศษ
8. ทัศ นศึ กษาสถานที จัดการศึ กษาสําหรั บนักเรี ย นที มี
ความต้องการพิเศษ
9. สอนทักษะการช่ วยเหลื อเพือนทีมีความต้องการพิเศษ
หรื อทีมีความบกพร่ องแก่นกั เรี ยนในชันเรี ยน
10. มีการนิเทศติดตามผล
ด้ านสภาพแวดล้ อม (E- Environment)
1. ปรับสภาพแวดล้อมโดยพิจารณาถึงสภาพความบกพร่ อง
ของนักเรี ยนแต่ละประเภท
2. จัดห้องเรี ยนให้มีการถ่ ายเทของอากาศ แสงสว่าง
เพียงพอและไม่มีเสี ยงรบกวนในขณะเรี ยน
3. จัด พื นที หรื อ ทางเดิ น เพื ออํา นวยความสะดวกแก่
นักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม
4. ปรับห้องนํา-ห้องส้วมให้เหมาะสมกับนักเรี ยนทีมีความ
ต้องการพิเศษ
5. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจ
ให้ครู ผูป้ กครอง ผูเ้ กี ยวข้องได้รับทราบและร่ วมมื อ
ในการจัดการเรี ยนร่ วม
6. มี ก ารแต่ งตังคณะกรรมการในการจัดการเรี ย นร่ วม
กําหนดนโยบายรับผิดชอบการจัดการเรี ยนร่ วม
7. มี การจัดประชุ มชี แจงถึ งนโยบายของโรงเรี ยนและ
มอบหมายหน้าทีให้บุคลากรทีเกียวข้องทราบ
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สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
5
8. ผูเ้ กียวข้องทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่ วม
เป็ นเจ้าของโครงการ
9. ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง ชุ มชนมีความพึงพอใจในการ
จัดการเรี ยนร่ วมและพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
10. จัดทําป้ ายประกาศ เผยแพร่ โปสเตอร์ แผ่นพับ วีดีโอ
ป้ ายนิเทศ เพือการประชาสัมพันธ์งานจัดการเรี ยนร่ วม
ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน (A–Activities)
1. สํารวจ คัดแยก และประเมินความสามารถพืนฐาน
นัก เรี ย นที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษ เพื อวางแผนจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเรี ยน
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษ
เป็ นรายบุคคล เพือการส่ งต่อ การคัดแยก การวางแผน
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และเพือ
การประเมินความก้าวหน้าของนักเรี ยน
3. มีการปรับหลักสู ตรทีใช้กบั นักเรี ยนทัวไป มาใช้กบั
นักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษ
4. จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program : IEP) ให้กบั นักเรี ยนทีมีความต้องการ
พิเศษ
5.
จั ด ทํ า แผนการสอนเฉพาะบุ ค คล (Individual
Implementation Plan : IIP) ให้กบั นักเรี ยนที มีความ
ต้องการพิเศษ
6. ครู ทบทวนและปรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง
7. จัดการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
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สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
5
8.

นัก เรี ย นที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษได้รั บ การวัด และ
ประเมินผลตามสภาพจริ งและสอดคล้องกับแผนการจัด
การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล(IEP)และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP)
9. วิจยั ปฏิ บตั ิ การในชันเรี ยนเพือพัฒนารู ปแบบการจัด
การเรี ยนร่ วม
ด้ านเครืองมือ (T - Tools)
1. โรงเรี ยนกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการ
ปฏิ บ ั ติ ง านของโครงการเรี ยนร่ วมและระบบการ
ให้บริ การทีชัดเจน
2. มีแผนปฏิ บตั ิการ/โครงการของโรงเรี ยนในการบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่ วม
3. มีการประชาสัมพันธ์เพิมเป้ าหมายการรับนักเรี ยนทีมี
ความต้องการพิเศษ
4. จัดทํามาตรฐานการศึกษาเพือการเรี ยนการสอนนักเรี ยน
ทีมีความต้องการพิเศษ
5.
มี ก ารพัฒนาบุ ค ลากรในโรงเรี ย นเกี ยวกับ การจัด
การศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก เรี ยนที มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ
อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
6. ประสานงานกับ หน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื อขอรั บ การ
สนับสนุนการจัดการเรี ยนร่ วม
7. บุ ค ลากรทุ กคนในโรงเรี ยน ผูป้ กครองและชุ มชน
มีส่วนร่ วมในการสนับสนุนการจัดการเรี ยนร่ วม
8.

โรงเรี ย นจัดสรรงบประมาณให้เป็ นการเฉพาะเพื อ
การจัดการเรี ยนร่ วม
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สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
5
9. จัดสิ งอํานวยความสะดวก เพือช่วยให้นกั เรี ยนทีมีความ
ต้องการพิเศษได้รับการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตาม
ความจําเป็ นของแต่ละบุคคล
10. จัดสื อสําหรั บนักเรี ยนทีมี ความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภทและแต่ละระดับ เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
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