แนวทางการเขียนรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา

สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

คำนำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสำนักบริ หำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ได้จดั ทำ
เอกสำร “แนวทำงกำรเขี ยนรำยงำนกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรจั ด กำรศึ ก ษำเรี ยนร่ ว มของสถำนศึ ก ษำ” นี้ ขึ้ น
โดยใช้ “แนวทำงกำรเขี ยนรำยงำนพัฒ นำคุ ณภำพกำรศึ ก ษำประจำปี ของสถำนศึ ก ษำของสำนั กวิชำกำรและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนเป็ นหลัก เพื่อให้สถำนศึกษำที่จดั กำรเรี ยนร่ วม
มี แนวทำงกำรเขี ยนรำยงำนพัฒนำคุ ณภำพกำรศึ กษำนักเรี ยนพิ กำรเรี ยนร่ วมที่ สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรจัด
กำรศึ ก ษำเรี ย นร่ ว มที่ ก ำลัง จะประกำศใช้ใ นโรงเรี ย นสั ง กัด ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้น พื้ น ฐำน
ในปี งบประมำณ 2556 นี้
เอกสำรแนวทำงกำรเขียนรำยงำนฯ ดังกล่ำว ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ว่ำด้วยแนวทำง
กำรเขี ย นรำยงำนและรู ป แบบกำรนำเสนอรำยงำนผล แบ่ ง เป็ น 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 ข้อมู ล พื้ นฐำน บทที่ 2
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจำปี บทที่ 3 ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเรี ยนร่ วมในรอบปี บทที่ 4 สรุ ปผล
กำรพัฒนำและกำรนำผลไปใช้ และส่ วนที่ 2 ว่ำด้วยเรื่ อง เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับคุ ณภำพตำมมำตรฐำน
หรื อตัวบ่งชี้ จึงขอให้ผบู ้ ริ หำรโรงเรี ยน ครู และผูเ้ กี่ยวข้องศึกษำรำยละเอียดและพิจำรณำปรับใช้ให้เหมำะสมตำม
บริ บทของโรงเรี ยนต่อไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
มิถุนำยน 2556

สำรบัญ
หน้ ำ
แนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่ วมประจำปี ของสถำนศึกษำ

1

- ควำมสำคัญและเหตุผล

1

- วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำรำยงำน

1

- ประโยชน์ที่ได้รับจำกรำยงำน

1

- ระยะเวลำ และกำรส่ งต่อรำยงำน

1

- กำรจัดทำรำยงำน

2

รู ปแบบและสำระสำคัญในรำยงำน

3

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน

4

บทที่ 2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจำปี

11

บทที่ 3 ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเรี ยนร่ วมในรอบปี

12

บทที่ 4 สรุ ปผลกำรพัฒนำและกำรนำผลไปใช้

16

เกณฑ์ กำรให้ คะแนน/ระดับคุณภำพตำมนำ้ หนักของมำตรฐำน/ตัวบ่ งชี้

17

แนวทำงกำรเขียนรำยงำน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมประจำปี
ของสถำนศึกษำ
ควำมสำคัญและเหตุผล
.....อ้ำงควำมสำคัญว่ำ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน เป็ นสิ่ งสำคัญประกำรหนึ่ งในกำรพัฒนำงำน เพรำะ
ในรำยงำนจะระบุขอ้ มูลสำคัญๆ ได้แก่ กำรวำงแผน กำรลงมือปฏิบตั ิ ปรับปรุ ง สรุ ปผล รำยงำนผล และกำรนำผล
ไปใช้ และท้ำยสุ ดสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับจะได้มีฐำนข้อมูลที่จะกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำเรี ยนร่ วมได้อย่ำงเพียงพอและสอดคล้องกับมำตรำ 48 ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ
พ.ศ. 2542

วัตถุประสงค์ ของกำรจัดทำรำยงำน
.....ระบุเป็ นรำยข้ อ เพื่อให้ เห็นว่ ำกำรจัดทำรำยงำนนี้ เป็ นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ
เรียนร่ วมในทุกมิติของกำรดำเนินงำน โดยใช้ กรอบของมำตรฐำนกำรเรียนร่ วมเป็ นหลักในกำรเทียบเคียง

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกรำยงำน
.....ระบุเป็ นข้อๆ ตำมตัวอย่ำงข้ำงล่ำง และเพิ่มเติมหรื อปรับใหม่ได้ตำมควำมเหมำะสม
1. สถำนศึ ก ษำมี ฐ ำนข้อ มู ล ของกำรดำเนิ นงำนพัฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำในแต่ ล ะปี ทั้ง ในแง่ จุด เด่ น
จุดที่ควรพัฒนำ โอกำส และข้อจำกัดที่เป็ นปั จจุบนั และเป็ นประโยชน์ต่อกำรนำไปใช้ปรับปรุ ง และพัฒนำงำน
ในปี ถัดไป
2. ข้อมูลกำรดำเนิ นงำนของสถำนศึกษำในเชิ งประจักษ์จะช่ วยกระตุน้ ให้ครู ผสู ้ อน และผูเ้ กี่ ยวข้องเกิ ด
กำรตื่นตัว และปรับพฤติกรรมกำรทำงำนตำมเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ร่วมกัน
3. ผูป้ กครองตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องได้รับรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนกำรจัดกำรศึกษำ และให้กำรสนับสนุ น
ช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสม
4. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ มี ฐำนข้อมูลรวม
ในกำรกำหนดนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ชดั เจน

5. สถำนศึกษำใช้รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึ กษำเรี ยนร่ วม ประจำปี แสดงผลกำรดำเนิ นงำนตำม
ภำรกิ จของสถำนศึกษำที่เกิ ดจำกกำรประเมินตนเอง เสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อ
รับกำรจัดสรรงบประมำณเพือ่ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่ วมในปี งบประมำณต่ อไป

ระยะเวลำและกำรส่ งต่ อรำยงำน
1. สถำนศึกษำ ส่ งรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรี ยนร่ วมประจำปี เสนอต่ อ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำต้นสังกัด ภำยในเดือนมิถุนำยน ของทุกๆ ปี
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำ สังเครำะห์รำยงำนกำรพัฒนำคุ ณภำพกำรจัดกำรศึ กษำเรี ยนร่ วมของ
สถำนศึกษำเป็ นภำพรวม และเสนอต่ อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ภำยในเดือนสิ งหำคมของทุกๆ ปี
3. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นำรำยงำนกำรพัฒนำคุ ณภำพกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ มำสั งเครำะห์ และนำผลที่ได้มำกำหนดเป็ นนโยบำย กลยุทธ์ และยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำเรียนร่ วมของประเทศต่ อไป

กำรจัดทำรำยงำน
1. ตลอดปี กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ ต้องมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดเก็บอย่ำงเป็ นระบบ ได้แก่
- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยนรำยคน รำยห้อง รำยชั้น รำยกลุ่มวิชำ
- ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม
- ข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนของครู
2. มีกำรประเมินตนเองเป็ นระยะๆ อย่ำงสม่ำเสมอ และใช้ผลกำรประเมินระหว่ำงปี ปรับปรุ งกำรทำงำน
ตลอดเวลำ
3. มีกำรบันทึกข้อมูลกำรพัฒนำแต่ละระยะไว้เพื่อนำไปสู่ กำรเขียนรำยงำน และนำผลไปใช้พฒั นำในปี ต่อไปได้
4. สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะทำงำนที่ประกอบด้วย บุคลำกรจำกทุกฝ่ ำยที่ปฏิ บตั ิงำน เพื่อรวบรวมข้อมูล
กำรประเมินระหว่ำงปฏิบตั ิงำน สังเครำะห์เป็ นรำยงำนประจำปี ฉบับสมบูรณ์
5. นำเสนอรำยงำนให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพื่อทรำบและให้ควำมเห็นชอบก่อน ส่ งรำยงำนไปยัง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นสังกัด และรำยงำนพ่อแม่ ผูป้ กครอง และสำธำรณชนทรำบต่อไป

รู ปแบบ และสำระสำคัญในรำยงำน
1. รู ปแบบของรำยงำน
- สถำนศึกษำสำมำรถออกแบบเองได้ตำมควำมเหมำะสม
2. สำระสำคัญในรำยงำน
- สำระสำคัญในรำยงำน แบ่งออกเป็ น 4 บท คือ
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน
บทที่ 2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจำปี
บทที่ 3 ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเรี ยนร่ วมในรอบปี
บทที่ 4 สรุ ปผลกำรพัฒนำและกำรนำผลไปใช้
- สำระสำคัญในแต่ละบทให้นำเสนอรำยละเอียดตำมหัวข้อต่อไปนี้

บทที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐำน
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ชื่อสถำนศึกษำ .....................................................................................ตั้งอยูเ่ ลขที่....................................
ถนน............................ตำบล.............................อำเภอ............................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณี ย.์ ................................โทรศัพท์....................................โทรสำร.............................................
e-mail………………………………………………………website………………………………………
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ........................................................เขต................................................
1.2 เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับ...............................................ถึงระดับ.......................................................................
1.3 มีเขตพื้นที่บริ กำร.........หมู่บำ้ น ได้แก่ .......................................................................................................
2. ข้ อมูลด้ ำนกำรบริ หำร
2.1 ชื่อ-สกุล ผูบ้ ริ หำร......................................................................................................................................
วุฒิกำรศึกษำสู งสุ ด.......................................................สำขำ.....................................................................
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรี ยนนี้ ตั้งแต่..................................จนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลำ...............ปี ...............เดือน
2.2 รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยน...........................คน
ชื่อ.................................................................................วุฒิกำรศึกษำสู งสุ ด..............................................
ชื่อ.................................................................................วุฒิกำรศึกษำสู งสุ ด..............................................
2.3 ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพำะของสถำนศึกษำ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2.4 ระบบโครงสร้ำงกำรบริ หำร (อำจเสนอแผนภูมิก็ได้)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3. ข้ อมูลนักเรียน
3.1 จำนวนนักเรี ยนในโรงเรี ยนจำแนกตำมระดับชั้นที่เปิ ดสอน
ระดับชั้น

เพศ
ขำย

หญิง

รวม

อนุบำล
ป.1
.
.
.
ม.6
รวม
3.2 จำนวนนักเรี ยนพิกำรเรี ยนร่ วม จำแนกตำมระดับชั้นและประเภทควำมพิกำร

จำนวนนักเรียนพิกำรเรียนร่ วม จำแนกตำมระดับชั้นและประเภทควำมพิกำร
ประเภทควำมพิกำร

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)
ชำย หญิง

ก่อนประถม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมทั้งหมด

รวม
(คน)

บกพร่ อง
ทำงร่ ำงกำย
บกพร่ อง
บกพร่ อง
บกพร่ อง
บกพร่ อง
บกพร่ อง
บกพร่ อง
หรือ
ทำง
บุคคล
บุคคลพิกำร รวมยอด
ทำงกำร
ทำง
ทำงกำร ทำงกำรพูด
ทำงกำรเห็น
สุ ขภำพ
พฤติกรรม ออทิสติก
ซ้ อน
(คน)
ได้ ยนิ
สติปัญญำ
เรียนรู้
และภำษำ
หรือกำร
และอำรมณ์
เคลือ่ นไหว
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง

3.3 นักเรี ยนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร.........................คน
3.4 นักเรี ยนปั ญญำเลิศ............................................คน
3.5 จำนวนนักเรี ยนเรี ยนต่อห้อง (เฉลี่ย).........................คน
3.6 สัดส่ วนครู : นักเรี ยน = ............. : ………………...คน
3.7 จำนวนนักเรี ยนที่ลำออกกลำงคัน (ปี ปัจจุบนั ) ..................คน
3.8 สถิติกำรขำดเรี ยนต่อเดือน..................................คน
3.9 จำนวนนักเรี ยนที่ทำชื่อเสี ยงให้โรงเรี ยน (รำงวัลดีเด่นที่ได้รับ)
 ประเภท............................... จำนวน..............คน
4.ข้ อมูลบุคลำกร
4.1 จำนวนครู และบุคลำกรในโรงเรี ยน
ประเภท
เพศ
ระดับกำรศึกษำสู งสุ ด
บุคลำกร
ต่ำกว่ำ
สู งกว่ำ
ชำย
หญิง
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ผูอ้ ำนวยกำร
รองผูอ้ ำนวยกำร
ครู ประจำกำร
ครู อตั รำจ้ำง
นักกำร/ภำรโรง
อื่นๆ ..........

อำยุ
เฉลี่ย

ประสบกำรณ์
สอนเฉลี่ย

รวม
 มีครู สอนวิชำตรงตำมวิชำเอก...........................คน (...............%)
 มีครู ที่สอนวิชำตำมควำมถนัด...........................คน (...............%)
4.2 จำนวนครู และบุคลำกรที่สอนเด็กพิกำรเรี ยนร่ วม
4.2.1 ครู ประจำกำร
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

1
2
3
ฯลฯ

อำยุ

อำยุ ตำแหน่ง/
รำชกำร วิทยฐำนะ

วุฒิ

จำนวน จำนวนครั้ง
วิชำเอก เด็กพิกำร หรื อชัว่ โมง
ที่สอน
ที่รับกำร
(คน)
พัฒนำ/ปี

4.2.2 พนักงำนรำชกำร
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

อำยุ

ประสบกำรณ์
กำรสอน
(ปี )

อำยุ

ประสบกำรณ์
กำรสอน
(ปี )

วุฒิ

วิชำเอก

สอนเด็กพิกำร
กลุ่มเป้ ำหมำย
(คน)

วิชำเอก

สอนเด็กพิกำร
กลุ่มเป้ ำหมำย
(คน)

1
2
3
ฯลฯ
4.2.3 ครู อตั รำจ้ำง
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

วุฒิ

1
2
3
ฯลฯ
จำนวนครู ที่สอนวิชำตรงเอก..................คน คิดเป็ นร้อยละ...................
จำนวนครู ที่สอนตรงควำมถนัด...............คน คิดเป็ นร้อยละ...................
5. สภำพชุ มชนโดยรวม
5.1 สภำพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยนมีลกั ษณะ...................................................มีประชำกรประมำณ
..........คน บริ เวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรี ยน ได้แก่ ...............................................................................
อำชีพหลักของชุมชน คือ..................................... เนื่องจำก....................................................................
ส่ วนใหญ่นบั ถือศำสนำ.............................ประเพณี /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป
คือ..........................................................................................................................................................
5.2 ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับ..................................................................................................
ประกอบอำชีพ (คิดเป็ นร้อยละ) ...............................................................................................................
นับถือศำสนำ (คิดเป็ นร้อยละ) .................................................................................................................
ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครับ ต่อปี .............................บำท
จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว..........................คน

5.3 โอกำสและข้อจำกัดของโรงเรี ยน
(บรรยำยโดยย่อ เช่น อยูใ่ กล้แหล่งเรี ยนรู ้ อยูใ่ นบริ เวณวัด ได้รับกำรสนับสนุ นจำกเจ้ำอำวำสอย่ำงดียงิ่
หรื ออยูใ่ กล้แหล่งที่มีควำมเสี่ ยงต่อยำเสพติด ฯลฯ)
6. ข้ อมูลด้ ำนอำคำรสถำนที่
6.1 อำคำรเรี ยนและอำคำรประกอบ..................หลัง ได้แก่ อำคำรเรี ยน.................................................หลัง
อำคำรเอนกประสงค์ อำคำร ..................................................... ฯลฯ ....................................................
6.2 จำนวนห้องเรี ยนทั้งหมด.............................ห้องเรี ยน แบ่งเป็ น
ชั้น ป.1 – ป.6 = ………………………………………………………………………………………...
ชั้น ม.1 – ม.6 = ....................................................................................................................................
7. ข้ อมูลด้ ำนงบประมำณ และสื่ อ สิ่ งอำนวยควำมสะดวก
7.1 งบประมำณ (รับ-จ่ำย)
รำยรับ
จำนวน
รำยจ่ำย
จำนวน
(บำท)
(บำท)
เงินงบประมำณ
.................................... งบบุคลำกร
.........................................
เงินนอกงบประมำณ .................................... งบดำเนินงำน
.........................................
เงินอื่นๆ (ระบุ) ....... .................................... งบลงทุน
.........................................
งบอุดหนุน
.........................................
อื่นๆ (ระบุ) .....
.........................................
รวมรำยรับ
รวมรำยจ่ำย
7.2 ข้อมูลสื่ อ สิ่ งอำนวยควำมสะดวก
1) คอมพิวเตอร์ มีจำนวนทั้งหมด......................................เครื่ อง
ใช้เพื่อกำรเรี ยนกำรสอน.........................เครื่ อง
ใช้ในงำนบริ หำร......................................เครื่ อง
2) ปริ มำณสื่ อ สิ่ งอำนวยควำมสะดวก สำหรับนักเรี ยนพิกำร
รำยกำร
1 ...........................................................................................................
2 ...........................................................................................................
3 ...........................................................................................................
รวม

จำนวน
(ชิ้น)
…………….…………
…………….…………
………………………

7.3 ห้องที่จดั ไว้ใช้ปฏิบตั ิกิจกรรมเฉพำะ หรื อห้องเสริ มวิชำกำร มีท้ งั หมด..................ห้อง
ได้แก่........................................................................................................................................................
8. แหล่ งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้ องถิ่นและกำรใช้ (สำหรับกำรจัดเรียนร่ วม)
8.1 ห้องสมุด มีขนำด..........................ตำรำงเมตร จำนวนหนังสื อในห้องสมุด......................เล่ม
กำรสื บค้นหนังสื อ และกำรยืม-คืน ใช้ระบบ......................................
จำนวนนักเรี ยนพิกำรเรี ยนร่ วมที่ใช้หอ้ งสมุดในปี กำรศึกษำที่รำยงำน เฉลี่ย.........คน ต่อวัน
8.2 คอมพิวเตอร์ จำนวน..........................เครื่ อง
ใช้เพื่อกำรเรี ยนกำรสอน.....................เครื่ อง
ใช้เพื่อกำรบริ หำรจัดกำร.....................เครื่ อง
8.3 แหล่งเรี ยนรู ้ภำยใน และภำยนอกโรงเรี ยน (เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรี ยนร่ วม)

แหล่งเรี ยนรู ้ภำยใน
1 (ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้) ..................................................
2 …………………………………………………
3 ………………………………………………….
4 ………………………………………………….

แหล่งเรี ยนรู ้ภำยนอก
1 (ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้) ..................................................
2 …………………………………………………
3 ………………………………………………….
4 ………………………………………………….

สถิติกำรใช้
(จำนวนครั้ง/ปี )
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

สถิติกำรใช้
(จำนวนครั้ง/ปี )
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

8.4 ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่โรงเรี ยนเชิญมำให้ควำมรู ้แก่ครู นักเรี ยน
(เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรี ยนร่ วม) ในปี กำรศึกษำที่รำยงำน
1) ชื่อ-สกุล.....................................................ให้ควำมรู ้เรื่ อง.....................จำนวน..........ครั้งต่อปี
2) ชื่อ-สกุล.....................................................ให้ควำมรู ้เรื่ อง.....................จำนวน..........ครั้งต่อปี

9. ผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ (เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนร่ วม)
9.1 งำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ประสบควำมสำเร็ จ
ชื่องำน/ โครงกำร/ กิจกรรม
หลักฐำนยืนยันควำมสำเร็ จ
1.................................................................................. ..........................................................................
2.................................................................................. ..........................................................................
3.................................................................................. ..........................................................................
รวม
9.2 งำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ควรปรับปรุ ง
ชื่องำน/ โครงกำร/ กิจกรรม
สำเหตุที่ไม่บรรลุเป้ ำหมำย
1...................................................................................... ........................................................................
2....................................................................................... .......................................................................
3........................................................................................ .......................................................................
รวม
10. ข้ อเสนอแนะ
สรุ ปจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำของโรงเรี ยน อำจจัดทำเป็ นข้อเสนอที่เป็ นควำมเรี ยง หรื อเป็ นข้อๆ ก็ได้

บทที่ 2
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจาปี

.....ให้ สถำนศึกษำนำเสนอภำพรวมของกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร
ทั้งหมดของสถำนศึกษำตำมช่ วงเวลำทีส่ ถำนศึกษำกำหนด (อำจเป็ น 3 ปี /5 ปี ) ซึ่งจะต้ องระบุ
*วิสัยทัศน์ ของสถำนศึกษำ
*กำหนดเป้ ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่ วมตำมมำตรฐำน
(กำหนดเพิม่ เติมได้ ตำมบริบทของสถำนศึกษำ)
*กำหนดแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในรอบปี
*ระบุโครงกำร/กิจกรรมที่วำงแผนดำเนินกำรในแต่ ละปี

บทที่ 3
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่ วมในรอบปี
…..กำรน ำเสนอผลกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรจั ด กำรศึ กษำเรี ยนร่ วมในรอบปี
ให้ ส ถำนศึ ก ษำระบุ โ ครงกำร/ กิจ กรรม/งำนที่ ด ำเนิ น กำรตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรที่ ก ำหนดไว้
(ในบทที่ 2) โดยอธิบำยสภำพกำรทำงำน ขั้นตอนกำรดำเนินงำนทีส่ ถำนศึกษำปฏิบัติจริง เกิดขึน้
จริ ง รวมทั้ง ระบุเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้ เกิดขึน้ วิธีกำรสำเสนออำจบรรยำยเป็ นตอนๆ แบบควำม
เรียงหรือระบุเป็ นข้ อๆ ตำมมำตรฐำนเรียนร่ วมแต่ ละด้ ำน ดังตัวอย่ ำง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่ วมในรอบปี ของสถำนศึกษำ
ในรอบปี กำรศึกษำ..โรงเรี ยนมีกำรดำเนิ นงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเรี ยนร่ วม จนบรรลุ
ควำมสำเร็ จตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำเรี ยนร่ วม ดังนี้
มำตรฐำนด้ ำนคุณภำพผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรี ยนมีผลกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ
โครงกำร/ กิจกรรม

เป้ ำหมำย
ผลสำเร็ จ
(เชิงปริ มำณและคุณภำพ) (ปริ มำณ และคุณภำพ)

สนองมำตรฐำน/
ตัวบ่งชี้

1..................................................................
2..................................................................
3..................................................................
ฯลฯ
มำตรฐำนด้ ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
มำตรฐำนที่ 2 ครู ปฏิบัติงำนเรียนร่ วมอย่ ำงมีประสิ ทธิภำพ และเกิดประสิ ทธิผล
โครงกำร/ กิจกรรม
1..................................................................
2..................................................................
3..................................................................
ฯลฯ

เป้ ำหมำย
ผลสำเร็ จ
(เชิงปริ มำณและคุณภำพ) (ปริ มำณ และคุณภำพ)

สนองมำตรฐำน/
ตัวบ่งชี้

มำตรฐำนด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรเรียนร่ วม
มำตรฐำนที่ 3 ผู้บริ หำร บริหำรจัดกำรเรียนร่ วมอย่ ำงมีประสิ ทธิภำพ และเกิดประสิ ทธิผล
โครงกำร/ กิจกรรม

เป้ ำหมำย
ผลสำเร็ จ
(เชิงปริ มำณและคุณภำพ) (ปริ มำณ และคุณภำพ)

สนองมำตรฐำน/
ตัวบ่งชี้

1..................................................................
2..................................................................
3..................................................................
ฯลฯ
มำตรฐำนด้ ำนกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 4 สถำนศึกษำมีกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
โครงกำร/ กิจกรรม
1..................................................................
2..................................................................
3..................................................................
ฯลฯ

เป้ ำหมำย
ผลสำเร็ จ
(เชิงปริ มำณและคุณภำพ) (ปริ มำณ และคุณภำพ)

สนองมำตรฐำน/
ตัวบ่งชี้

สรุ ปผลกำรดำเนินงำน เพือ่ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนร่ วมตำมมำตรฐำนและตัวบ่ งชี้ ดังนี้
คะแนนตัวบ่งชี้

มำตรฐำน/ ตัวบ่งชี้
ด้ ำนที่ 1 มำตรฐำนด้ ำนคุณภำพผู้เรียน(1 มฐ.1 ตบช.)
มำตรฐำนที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีผลกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีผลกำรพัฒนำเต็มศักยภำพตำมที่
กำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
ด้ ำนที่ 2 มำตรฐำนด้ ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(1มฐ. 8 ตบช.)
มำตรฐำนที่ 2 ครู ปฏิบตั ิงำนเรี ยนร่ วมอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพและเกิดประสิ ทธิ ผล
2.1 ครู มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เจตคติที่ดีต่อกำรจัดกำร
เรี ยนร่ วมและปฏิบตั ิต่อผูเ้ รี ยนอย่ำงเหมำะสม
2.2 ครู เข้ำรับกำรฝึ กอบรมหรื อพัฒนำให้มีทกั ษะใน
กำรจัดกำรเรี ยนร่ วม
2.3 ครู มีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
(IEP)
2.4 ครู จดั ทำแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP)
ที่สอดคล้องกับ (IEP)
2.5 ครู จดั หำ ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่ งอำนวยควำม
สะดวก สื่ อ บริ กำร และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำง
กำรศึกษำในกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนตำมควำมต้องกำรจำเป็ น
พิเศษทำงกำรศึกษำ
2.6 ครู จดั กำรเรี ยนรู้เพื่อพัฒนำผูเ้ รี ยนเฉพำะบุคคล
อย่ำงเหมำะสม
2.7 ครู มีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยสอดคล้อง
กับผูเ้ รี ยน
2.8 ครู ใช้กระบวนกำรวิจยั เพื่อพัฒนำ
ผูเ้ รี ยนเฉพำะบุคคล

ระดับ
ระดับ
ค่ำน้ ำหนัก คะแน คุณภำพ คุณภำพ
ร้อยละ
(ตัวบ่งชี้)
น (ตัวบ่งชี้) (มำตรฐำน)
(30)
30

(30)
4
4
4
4
4

4
4
2

คะแนนตัวบ่งชี้
มำตรฐำน/ ตัวบ่งชี้

ร้อย
ละ

ค่ำน้ ำหนัก
(ตัวบ่งชี้)

ด้ ำนที่ 3 มำตรฐำนด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรเรียนร่ วม (1
มฐ.6 ตบช.)
มำตรฐำนที่ 3 ผูบ้ ริ หำร บริ หำรจัดกำรเรี ยนร่ วม
(30)
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและเกิดประสิ ทธิ ผล
3.1 ผูบ้ ริ หำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เจตคติ และมี
5
วิสัยทัศน์ในกำรบริ หำรจัดกำรเรี ยนร่ วม
3.2 ผูบ้ ริ หำรมีกำรบริ หำรจัดกำรเรี ยนร่ วมตำม
5
โครงสร้ำงซีท (SEAT Framework)
3.3 ผูบ้ ริ หำรมีกำรบริ หำรจัดกำรเรี ยนร่ วม โดยใช้
5
โรงเรี ยนเป็ นฐำน (SBM)
3.4 ผูบ้ ริ หำรสำมำรถบริ หำรจัดกำรเรี ยนร่ วมให้บรรลุ
5
เป้ ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิกำรจัดกำร
เรี ยนร่ วม
3.5สถำนศึกษำมีกระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำน(Transition)
5
3.6 มีกำรส่ งเสริ ม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
5
และองค์กรที่มีส่วนร่ วมด้ำนกำรจัดกำรเรี ยนร่ วม
ด้ ำนที่ 4 มำตรฐำนด้ ำนกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรี ยนรู้
(1 มฐ. 2 ตบช.)
มำตรฐำนที่ 4 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร
(10)
เรี ยนรู้
4.1 พัฒนำแหล่งเรี ยนรู ้ดำ้ นกำรจัดกำรเรี ยนร่ วมใน
5
โรงเรี ยนให้ผเู้ รี ยนและครอบครัวสำมำรถเข้ำถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้
4.2 มีกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดำ้ นกำรจัดกำรเรี ยนร่ วม
5
ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำง
สถำนศึกษำ กับครอบครัว ชุ มชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
รวม
100
ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ
หมำยเหตุ แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในภำคผนวก

ระดับ
ระดับ
คุณภำพ คุณภำพ
คะแนน
(ตัวบ่งชี้) (มำตรฐำน)

บทที่ 4
สรุ ปผลกำรพัฒนำและกำรนำผลไปใช้

.....กำรนำเสนอกำรสรุปผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่ วม ในบทที่ 4 นี้ ให้ สรุ ปผล
กำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรในปี ที่ รำยงำนอย่ ำงย่ อๆ ระบุผลสำเร็ จที่เกิดขึน้ ทั้งที่เป็ นจุดเด่ น
และจุดที่ควรพิจำรณำตำมตัวชี้วัดของโครงกำรที่กำหนดไว้ ในแผน (บทที่ 2) ปั จจัยที่ส่งผลให้
เกิดควำมสำเร็จ หรือไม่ สำเร็จ ตำมเป้ ำหมำย เสนอแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เรียนร่ วมในปี ถัดไป โดยใช้ ผลกำรจำกกำรดำเนินงำนในปี ปัจจุบัน เป็ นฐำนในกำรวำงแผน ระบุ
ควำมต้ องกำรกำรช่ วยเหลือจำกหน่ วยงำนต้ นสั งกัด
วิธีกำรนำเสนอ สถำนศึกษำออกแบบได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยให้ มกี รอบหัวข้ อดังนี้
1. สรุปผลกำรดำเนินงำนในภำพรวม
2. ผลสำเร็จทีเ่ ป็ นจุดเด่ น และจุดทีค่ วรพัฒนำ
3. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
4. ควำมต้ องกำรกำรช่ วยเหลือ

เกณฑ์ กำรให้ คะแนน/ระดับคุณภำพตำมค่ ำนำ้ หนักของมำตรฐำน/ตัวบ่ งชี้
กำรคำนวณคะแนนรำยตัวบ่งชี้ มีข้ นั ตอนคำนวณ ดังนี้
1. รวบรวมข้ อมูลของแต่ ละตัวบ่ งชี้ทไี่ ด้ ระดับคุณภำพระดับ...........ขึน้ ไป เพือ่ หำค่ ำร้ อยละของตัว
บ่ งชี้น้ ัน โดยใช้สูตร
ร้อยละของตัวบ่งชี้

= (จำนวนที่ได้ระดับ.......ขึ้นไป) x 100
จำนวนทั้งหมด

2. นำค่ ำร้ อยละทีไ่ ด้ จำกข้ อ 1 มำคำนวณเพือ่ ให้ คะแนนตัวบ่ งชี้ โดยกำรเทียบบัญญัติไตรยำงค์
กับนำ้ หนักคะแนนที่กำหนดในแต่ ละตัวบ่ งชี้ ใช้สูตรดังนี้
คะแนนของตัวบ่งชี้

= ค่ำร้อยละของตัวบ่งชี้ x น้ ำหนักคะแนน
100

3. นำค่ ำคะแนนทีไ่ ด้ จำกข้ อ 2 มำเทียบกับเกณฑ์ คุณภำพ เพือ่ สรุ ปคุณภำพของตัวบ่ งชี้ โดยมีเกณฑ์
ดังนี้
3.1 กรณีตัวบ่ งชี้ มีนำ้ หนักคะแนนเต็ม 2 คะแนน (ตัวบ่ งชี้ที่ 2.8)
คะแนนที่คำนวณได้
1.61 - 2.00
1.21 - 1.60
0.81 - 1.20
041 - 0.80
0.01 - 0.40

ระดับคุณภำพ
5
4
3
2
1

แปลคุณภำพ
ดีเยีย่ ม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

3.2 กรณีตัวบ่ งชี้ มีนำ้ หนักคะแนนเต็ม 4 คะแนน (ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1-2.7)
คะแนนที่คำนวณได้
3.21 - 4.00
2.41 - 3.20
1.61 - 2.40
0.81 - 1.60
0.01 - 0.80

ระดับคุณภำพ
5
4
3
2
1

แปลคุณภำพ
ดีเยีย่ ม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

3.3 กรณีตัวบ่ งชี้ มีนำ้ หนักคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 3.1-3.6 และ 4.1-4.2)
คะแนนที่คำนวณได้
4.01 - 5.00
3.01 - 4.00
2.01 - 3.00
1.01 - 2.00
0.01 - 1.00

ระดับคุณภำพ
5
4
3
2
1

แปลคุณภำพ
ดีเยีย่ ม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

3.4 กรณีสรุ ปคุณภำพรำยด้ ำน ทีม่ ีนำ้ หนักคะแนนเต็ม 10 คะแนน
(มำตรฐำนด้ ำนกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้ )
คะแนนที่คำนวณได้
ระดับคุณภำพ
แปลคุณภำพ
9.00 - 10.00
5
ดีเยีย่ ม
7.50 - 8.99
4
ดีมำก
6.00 - 7.49
3
ดี
5.00 - 5.99
2
พอใช้
0.01 - 4.99
1
ปรับปรุ ง
3.5 กรณีสรุ ปคุณภำพรำยด้ ำน ทีม่ ีนำ้ หนักคะแนนเต็ม 30 คะแนน (มำตรฐำนคุณภำพผู้เรียน
มำตรฐำนด้ ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมำตรฐำนด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรเรียน
เรียนร่ วม)
คะแนนที่คำนวณได้
ระดับคุณภำพ
แปลคุณภำพ
27.00 - 30.00
5
ดีเยีย่ ม
22.50 - 26.99
4
ดีมำก
18.00 - 22.49
3
ดี
15.00 - 17.99
2
พอใช้
0.01 - 14.99
1
ปรับปรุ ง
3.6 กรณีสรุ ปคุณภำพในภำพรวมของสถำนศึกษำ ทีม่ ีนำ้ หนักคะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนที่คำนวณได้
90.00 - 100.00
75.00 - 89.00
60.00 - 74.99
5.00 - 59.99
0.01 - 49.99

ระดับคุณภำพ
5
4
3
2
1

แปลคุณภำพ
ดีเยีย่ ม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

