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ค ำชี้แจง :  
แบบนิเทศ ติดตามและประเมินฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐาน 

  ตอนที่ 2  ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
ตอนที่ 3  ผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจ/ผลงานดีเด่น  

 ตอนที่ 4  ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

 

  

แบบนิเทศติดตำมและประเมินผล   
กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 
 

 



ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียน............................................................................................................................. ...... 

 กลุ่มโรงเรียน............................................................................................................................. ... 

 อ ำเภอ......................................................................................................................... ................ 

 จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด...............................................................................................................  

 จ ำนวนนักเรียนเรียนรวม.................................................................................... ........................ 

        กำรจัดเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเข้ำเรียนในโรงเรียน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
      เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา 

      เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติบางเวลาหรือบางวิชา 

                จัดชั้นเรียนเฉพาะเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเต็มเวลา 

         จัดชั้นเรียนเฉพาะเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษประเภทเดียวกันมาอยู่กลุ่มเดียวกัน 
เต็มเวลา 

     จัดห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก 

 

 กำรจัดครูในชั้นเรียนที่มีเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเข้ำเรียน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
        จัดให้มีครูผู้สอนในชั้นเรียนปกติ 

      จัดให้มีครูการศึกษาพิเศษ/ครูพิเศษ/พ่ีเลี้ยงเด็กพิการในชั้นเรียนปกติเพ่ือคอยช่วยเหลือครูประจ า
ชั้น/ประจ าวิชา ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

                จัดให้มีครูเวียนสอนเพ่ือให้บริการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในชั้นเรียน 

         จัดให้มีครูบริการสอนเสริมประจ าห้องเสริมวิชาการ (Resource Room)  

                จัดให้มีครูประจ าชั้นสอนเกือบทุกวิชาในชั้นเรียนที่จัดเฉพาะเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ยกเว้นบางวิชา เช่น พลศึกษา ศิลปะ หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

      จัดให้มีครูประจ าชั้นสอนทุกวิชาในชั้นเรียนที่จัดเฉพาะเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

 

 จ ำนวนครูทั้งหมด........................................................................................................... ............. 

 จ ำนวนครูที่สอนนักเรียนเรียนรวม..............................................................................................  

 จ ำนวนพี่เลี้ยงเด็กพิกำร............................................................................................................ ..  



ตอนที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม 

 ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ด าเนินงานได้ไม่ครบถ้วนทุกประเด็นและขาดมีร่องรอย หลักฐาน หรือข้อมูลที่

       สะท้อนกระบวนการด าเนินงานที่ได้ด าเนินงาน    

 ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ด าเนินงานได้ไม่ครบถ้วนทุกประเด็นและมีร่องรอย หลักฐานหรือข้อมูลที่ 

          สะท้อนกระบวนการด าเนินงานที่ได้ด าเนินงาน  

 ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ด าเนินงานได้ครบถ้วนทุกประเด็น และมีร่องรอย หลักฐานหรือข้อมูลที่ 

       สะท้อนกระบวนการด าเนินงานเป็นบางส่วน 

 ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ด าเนินงานได้ครบถ้วนทุกประเด็นและมีร่องรอย หลักฐานหรือข้อมูลที่สะท้อน

       กระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน  

          ระดับคุณภาพ  5  หมายถึง  ด าเนินงานได้ครบถ้วนทุกประเด็นและมีร่องรอย หลักฐานหรือข้อมูลที่ 

       สะท้อนกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

รำยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ระดับคุณภำพ 
1 2 3 4 5 

ด้ำนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
     1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ การคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นหรือตามศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษแต่ละบุคคล 

     

     1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 

     

     1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตามศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 

     

     1.4 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หรือ 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

     

     1.5 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือเป็นพื้นฐาน ในการ
ท างานและการมีอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัยหรือศักยภาพของผู้เรียน ที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 

     

ด้ำนที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     2.1 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ด ีตามที่
สถานศึกษาก าหนด ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

     

     2.2 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
     2.3 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย      
     2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมเหมาะสมตามศักยภาพ      



รำยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ระดับคุณภำพ 
1 2 3 4 5 

ด้ำนที่ 3 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรวม 
     3.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

     

     3.2 สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินงานที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่เรียนรวมทุกคนและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

     

     3.3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 

     

     3.4 สถานศึกษามีการวางแผน การบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างเป็นระบบ 

     

     3.5 สถานศึกษามีการวางแผน ปรับหลักสูตร และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

     

     3.6 สถานศึกษามีการด าเนินงานโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ มีเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ 

     

     3.7 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมอย่างเหมาะสม ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

     

     3.8 สถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

     

 

 

  



รำยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ระดับคุณภำพ 
1 2 3 4 5 

ด้ำนที่ 4 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับผู้เรียนเรียนรวม 
4.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องเหมำะสมกับควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ
ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย     
     4.1.1 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ด าเนินการคัดกรอง ประเมินและวินิจฉัย
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

     

     4.1.2 มีกระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ถูกต้อง      
     4.1.3 มีการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ที่สอดคล้องกับแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

     

     4.1.4 มีการจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษทางการศึกษา 

     

     4.1.5 มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม      
     4.1.6 มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะบุคคล      
     4.1.7 มีการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนที่มี ความต้องการจ าเป็นพิเศษ      

4.2 กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วม 
     4.2.1 ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดหรือตามศักยภาพแต่ละบุคคล 

     

     4.2.2 ผู้เรียน เรียนรู้โดยผา่นกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องตามศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
แต่ละบุคคล 

     

     4.2.3 ผู้เรียน ได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นและ
แสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
สอดคล้องตามศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 

     

     4.2.4 ผู้เรียน ได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้าน
ต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 

     

     4.2.5 ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

 

 

 

 



รำยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ระดับคุณภำพ 
1 2 3 4 5 

4.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
     4.3.1จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

     4.3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ
ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง     

     

4.4 กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและ มีประสิทธิภำพ 
     4.4.1 มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงสอดคล้องตามศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 

     

     4.4.2 ใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
และผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 

     

     4.4.3 ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง      
     4.4.4 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหรือผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนได้น าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง 

     

 

 
 
 
 
 
 

  



ตอนที่ 3 ผลกำรปฏิบัติที่ภำคภูมิใจ/ผลงำนดีเด่น  
3.1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 3.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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