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ภาคผนวก  ก 
รายชื่อโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมท่ีเปนกลุมตัวอยาง
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รายชื่อโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
 

สังกัด โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1 

1.  โรงเรียนบานชากนา 
 

1. โรงเรียนชุมชนบานหัวกุญแจ 
2. โรงเรียนบานหวยกะป 
3. โรงเรียนบานเขาซก 
4. โรงเรียนมาบลําบิด(สงาอุทิศ) 
5. โรงเรียนวอนนภาศัพท 
6. โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน 
7. โรงเรียนวัดเขาไผ(เชี่ยว 

วิทยาคุณ) 
8. โรงเรียนหัวกุญแจคริสเตียน

วิทยา 
9. โรงเรียนวัดหนองรี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 

1. โรงเรียนวัดนากระรอก 
2. โรงเรียนวัดปาแกว 
3. โรงเรียนบานคลองตาเพชร 
4. โรงเรียนบานบางแสม 
5. โรงเรียนบานหนองชุมเห็ด 
6. โรงเรียนบานสระสี่เหล่ียม 
7. โรงเรียนวัดแปลงเกตุ 
8. โรงเรียนบานน้ําซับ 
9. โรงเรียนบานบึงตะกู 
10. โรงเรียนบานหนองขา 
11. โรงเรียนวัดแกวศิลาราม 

1. โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร 
2. โรงเรียนอนุบาลบอทอง 
3. โรงเรียนวัดโปงปากดง 
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 

1. โรงเรียนบานเขาบายศรี 
2. โรงเรียนบานทุงกลม 
3. โรงเรียนบานสุรศักดิ์ 
4. โรงเรียนบานหุบบอน 

1. โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ 
(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ) 

2. โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ 
3. โรงเรียนบริษัทไทยกสิกร

สงเคราะห 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือราชการ 
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-สําเนา- 
 
ที่ ศธ ๐๕๔๘.๐๒/๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

      ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘ 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
เรียน   
ส่ิงที่สงมาดวย  เคาโครงวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพื่อการวิจัย จํานวน ๑ ชุด  

 ดวยนายวิวัฒนไชย  ศรีวิพัฒน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติ 
ใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง “สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท 
(SEAT Frame work)  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี” ซ่ึงขณะนี้อยูใน 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู  
ความสามารถและ ประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ 
โอกาสนี้  
  ขอแสดงความนับถือ 
 
  ชัชชาลี  รักษตานนทชัย 
                   (ดร.ชัชชาลี  รักษตานนทชัย) 
  ประธานกรรมการประสานงานบัณฑิตศึกษา 
 
สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐  
โทรสาร. ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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-สําเนา- 

ที่ ศธ ๐๕๔๘.๐๒/๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

      ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘ 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2  
ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  “สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใต 

โครงสรางซีท (SEAT Frame work) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา ชลบุรี”  

 ดวยนายวิวัฒนไชย  ศรีวิพัฒน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติ 
ใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง “สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท 
(SEAT Frame work) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี” ซ่ึงขณะนี้อยูใน 
ขั้นตอนการทดลองใชเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลการวิจัย 
 สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดพิจารณา
แลวเห็นวาสถานศึกษาของทานเปนหนวยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษา 
และเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาฯ หวังเปนอยางยิ่งวา
จะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
 
  ขอแสดงความนับถือ 

  ชัชชาลี  รักษตานนทชัย 
                   (ดร.ชัชชาลี  รักษตานนทชัย) 
  ประธานกรรมการประสานงานบณัฑิตศึกษา 
สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐  
โทรสาร. ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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-สําเนา- 

ที่ ศธ ๐๕๔๘.๐๒/๓๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

      ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘ 

เร่ือง  ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
เรียน    
ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  “สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใต 

โครงสรางซีท (SEAT Frame work) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา ชลบุรี”  

 ดวยนายวิวัฒนไชย  ศรีวิพัฒน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติ 
ใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง “สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท 
(SEAT Frame work) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี” ซ่ึงขณะนี้อยูใน 
ขั้นตอนการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
 สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จึงขอ 
ความอนุเคราะหทานในการสงแบบสอบถามของนายวิวัฒนไชย  ศรีวิพัฒน ไปยังสถานศึกษา 
ในหนวยงานของทาน เพื่อเก็บขอมูลการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
 
  ขอแสดงความนับถือ 

  ชัชชาลี  รักษตานนทชัย 
                   (ดร.ชัชชาลี  รักษตานนทชัย) 
  ประธานกรรมการประสานงานบัณฑิตศึกษา 
 
สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐  
โทรสาร. ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท   (SEAT Frame work)  

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร เร่ือง สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนํา 
จัดการเรียนรวมภายใตโครงสราง ซีท (SEAT Frame work)  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  ซ่ึงตองการทราบปญหาในการบริหารงานจัดการเรียนรวมภายใต 
โครงสรางซีท (SEAT Frame work)  ในฐานะที่ทานเปนบุคลากรคนหนึ่งที่ไดรับผิดชอบดูแล 
โครงการนักเรียนพิการเรียนรวม ฉะนั้น  ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากทานไดชวยตอบ 
แบบสอบถามนี้ และขอไดโปรดตอบใหครบทุกขอตามความเปนจริงและความเห็นของทาน 
เพ่ือประโยชนจะเกิดแกเด็กพิการเรียนรวมตอไป ผูวิจัยขอรับรองวา ขอมูลที่ทานตอบใหทั้งหมด 
แตละคนจะถือวาเปนความลับและจะนําเสนอผลการวิจัยในลักษณะรวมๆ เทานั้น  

แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ประกอบดวย 
 ตอนที่ 1  ถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วๆไปของผูกรอกแบบสอบถามและของโรงเรียน  
 ตอนที่ 2  ถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนของทาน

แยกเปนรายดานดังนี้ 

• ดานนักเรียน(S-Students) มี 15 ขอ 

• ดานสภาพแวดลอม(E-Environment) มี 15 ขอ   

• ดานกิจกรรมการเรียนการสอน(A-Activities)  มี 15 ขอ 

• ดานเครื่องมือ (T-Tools) มี 15 ขอ  
รวม    60  ขอ 

 แบงเปนระดับ 5 ระดับปฏิบัติ ดังนี้ 
 มากที่สุด หมายถึง ทานหรือโรงเรียนของทานดําเนินการในเรื่องนั้นมากที่สุด 
 มาก หมายถึง ทานหรือโรงเรียนของทานดําเนินการในเรื่องนั้นมาก 
 ปานกลาง หมายถึง ทานหรือโรงเรียนของทานดําเนินการในเรื่องนั้นปานกลาง 
 นอย หมายถึง ทานหรือโรงเรียนของทานดําเนินการในเรื่องนั้นนอย 
 นอยที่สุด หมายถึง ทานหรือโรงเรียนของทานดําเนินการในเรื่องนั้นนอยที่สุด 
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ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วๆไปของผูกรอกแบบสอบถามและของโรงเรียน 
 
 โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน (    ) หรือเติมขอความลงในชองวางที่เวนใหตาม 
ความเปนจริงของทาน  
 
1. สถานภาพ   

 (   )  ผูบริหารสถานศึกษา (   )   ครู   
 

2. ประสบการณเขารับการอบรมโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสําหรับนักเรียน 
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(   ) ผานการอบรม (   )   ไมผานการอบรม 

 
3. สถานภาพของสถานศึกษาจําแนกขนาดตามจํานวนนักเรียน 

(   )  จํานวนนักเรียน  1 – 300   คน         
(   )  จํานวนนักเรียนมากกวา  300   คน        
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ตอนที่ 2  สภาพการบริหารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียน 
 

ระดับปฏิบัติ 
สภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน

รวมของโรงเรียน 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

ดานนักเรียน(S-Students)      
1.  โรงเรียนจัดเตรียมความพรอมใหแก 

เด็กพิการดานวิชาการ  
…… …… …… …… …… 

2.  โรงเรียนจัดเตรียมความพรอมใหแก 
เด็กพิการดานรางกาย  

…… …… …… …… …… 

3.  โรงเรียนจัดเตรียมความพรอมใหแก 
เด็กพิการดานอารมณสังคม  

…… …… …… …… …… 

4.  โรงเรียนจัดเตรียมความพรอมใหแก 
เด็กพิการดานการชวยเหลือตนเอง 

…… …… …… …… …… 

5.  โรงเรียนจัดใหนักเรียนพิการ สรางความ 
คุนเคยกับสภาพแวดลอม,ครูประจําชั้น, 
ครูการศึกษาพิเศษกอนเปดเทอม 

…… …… …… …… …… 

6.  โรงเรียนมีการกระจายนักเรียนพิการไป
ตามหองเรียนตางๆอยางเหมาะสม 

…… …… …… …… …… 

7.  โรงเรียนจัดการใหขอมูลเพื่อใหนักเรียน 
ทั่วไปมีความรูความเขาใจสามารถ
ชวยเหลือและปฏิบัติตอนักเรียนพิการ 
อยางถูกวิธี 

…… …… …… …… …… 

8.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่ชวยใหเด็กทํากิจกรรมรวมกัน
เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูและชวยเหลือ 
ซ่ึงกันและกัน 

…… …… …… …… …… 

9.  โรงเรียนจัดมีการสอนทักษะการชวยเหลือ
เบื้องตนในการชวยเหลือเพื่อนพิการ 
ใหกับนักเรียนทั่วไป 

…… …… …… …… …… 
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ระดับปฏิบัติ 
สภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน

รวมของโรงเรียน 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

10. โรงเรียนมีการเชิญผูที่ทํางานเกี่ยวของกับ
เด็กพิการมาบรรยายใหนักเรียนทั่วไปฟง 

…… …… …… …… …… 

11. โรงเรียนจัดใหมีการชมวีดิทัศน สไลด 
หรือส่ืออ่ืนๆประกอบเกี่ยวกับเด็กพิการ  

…… …… …… …… …… 

12. โรงเรียนจัดใหมีนิทรรศการ หนังสือและ
เร่ืองราวเกี่ยวกับคนพิการ  

…… …… …… …… …… 

13. โรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนทั่วไป 
ซักถามปญหาตางๆเกี่ยวกับเด็กพิการ 

…… …… …… …… …… 

14. โรงเรียนมีการจัดตารางการชวยเหลือดูแล
เพื่อน ระบบเพื่อนชวยเพื่อน 

…… …… …… …… …… 

15. โรงเรียนจัดใหมีระบบการใหรางวัล 
นักเรียนทั่วไปที่ชวยเหลือเพื่อนพิการ  

…… …… …… …… …… 

ดานสภาพแวดลอม (E-Environment)      
1. โรงเรียนจัดใหนักเรียนพิการไดเขาเรียนรวม

ในชั้นเรียนรวมกับเด็กปกติมากนอย 
เพียงใด 

…… …… …… …… …… 

2.  โรงเรียนมีการจัดนักเรียนพิการใหเรียนรวม
โดยคํานึงถึงความบกพรองของแตละ
บุคคล 

…… …… …… …… …… 

3.  โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 
เชน ทางเชื่อมอาคาร ทางเขา ทางเดิน  
ทางขาม ฯลฯ เพื่อใหเอื้อตอนักเรียนพิการ 

…… …… …… …… …… 

4.  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมภายนอก
อาคารตามเกณฑ  มาตรฐานที่กําหนด 

…… …… …… …… …… 

5.  โรงเรียนมีการจัดตารางเวลาเรียนและ 
หองเรียนสําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 

…… …… …… …… …… 
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ระดับปฏิบัติ 
สภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน

รวมของโรงเรียน 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

6.  โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมภายในอาคาร 
เชน ประตู บันได ลิฟท หองน้ํา พื้น แสง
สวาง ฯลฯ เพื่อใหเอื้อตอนักเรียนพิการ 

…… …… …… …… …… 

7.  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมภายใน
อาคารตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

…… …… …… …… …… 

8.  ผูบริหารโรงเรียนของทานเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการเปนผูนําและสรางบรรยากาศ
ในการเรียนรวม 

…… …… …… …… …… 

9.  โรงเรียนจัดประชุมบุคลากรในโรงเรียน
เพื่อช้ีแจงโครงการพิการเรียนรวม 

…… …… …… …… …… 

10. โรงเรียนมีการมอบหมายหนาที่ให
บุคลากรที่เกี่ยวของโดยใหถือเปน 
ปริมาณงาน 

…… …… …… …… …… 

11. โรงเรียนสรางบรรยากาศของการยอมรับ
นักเรียนพิการให ครู แมคา ภารโรง ฯลฯ 
รับรูและรวมมือกันชวยเหลือดูแลอยาง 
ถูกวิธี 

…… …… …… …… …… 

12. โรงเรียนมีคณะกรรมการจัดการเรียนรวม
ประจําโรงเรียน 

…… …… …… …… …… 

13. โรงเรียนมีคณะกรรมการจัดการเรียนรวม
ซ่ึงทําหนาที่กําหนดนโยบาย แนวทาง 
การดําเนินงานและหนาที่จัดสรร
งบประมาณของนักเรียนพิการในโรงเรียน 

…… …… …… …… …… 

14. โรงเรียนมีคณะกรรมการจัดการเรียนรวม
ซ่ึงทําหนาที่กําหนดบทบาทและหนาที่ 
ของบุคลากรในโรงเรียน 

…… …… …… …… …… 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 123 

ระดับปฏิบัติ 
สภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน

รวมของโรงเรียน 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

15. โรงเรียนจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ
โครงการใหผูเกี่ยวของรับทราบ 

…… …… …… …… …… 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน(A-Activities)      
1.  โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรเฉพาะ

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองมาก 
…… …… …… …… …… 

2.  โรงเรียนมีการปรับหลักสูตรที่ใชกับ 
นักเรียนทั่วไปมาใชกับนักเรียนพิการ 
เปนบางวิชา 

…… …… …… …… …… 

3.  โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรเพิ่มเติมสอน
ทักษะเฉพาะที่จําเปนใหแกนักเรียนพิการ 
เชน ทักษะการดํารงชีวิต ทักษะการใช 
แวนขยาย ฯลฯ 

…… …… …… …… …… 

4.  ครูมีการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 

…… …… …… …… …… 

5.  ครูมีการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) 

…… …… …… …… …… 

6. ครูมีการนําวิธีการตางๆ มาใชใน 
การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับนักเรียน 
เพื่อสงตอคัดแยกและวางแผนการสอน
ฯลฯ 

…… …… …… …… …… 

7.  ครูมีการนําเทคนิคการสอน เชน  
การวิเคราะหงาน การสอนโดยเพื่อน 
ชวยเพื่อน ฯลฯ มาใชกับนักเรียนพิการ 

…… …… …… …… …… 

8. ครูมีการประเมินและรายงานความกาวหนา
ของนักเรียนพิการ 

…… …… …… …… …… 

9.  โรงเรียนจัดกิจกรรมการสอนนอก 
หองเรียนและชุมชนตางๆ 

…… …… …… …… …… 
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ระดับปฏิบัติ 
สภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน

รวมของโรงเรียน 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

10. โรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรวม 

…… …… …… …… …… 

11. โรงเรียนมีการกําหนดระบบการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนรวมให
ความสําคัญกับการประเมินตนเอง 

…… …… …… …… …… 

12.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ 
เชน จัดปายนิเทศ,แผนพับ, ประชุมครู  
ผูปกครอง นักเรียนเกี่ยวกับนักเรียนพิการ 

…… …… …… …… …… 

13.  โรงเรียนจัดการอบรมครู/บุคลากร/สงไป
สัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการใหมีความรู
ในเรื่องการจัดการเรียนรวม 

…… …… …… …… …… 

14. โรงเรียนจัดทําแผน/ปฏิทินการรับนักเรียน
พิการเขาเรียน 

…… …… …… …… …… 

15. โรงเรียนจัดทําตารางเรียนใหบริการ 
สอนเสริมโดยตรงกับนักเรียนพิการ 

…… …… …… …… …… 

ดานเครื่องมือ (T-Tools)      
1.   โรงเรียนมีการกําหนด วิสัยทัศน/พันธกิจ/

ยุทธศาสตรเพื่อเด็กพิการเรียนรวม 
…… …… …… …… …… 

2.  โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ที่สอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 

…… …… …… …… …… 

3. โรงเรียนมีการนํากฎกระทรวงมาเปน 
หลักเกณฑในการดําเนินงาน 

…… …… …… …… …… 

4.  โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณใหกับ
โครงการจัดการเรียนรวม 

…… …… …… …… …… 
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ระดับปฏิบัติ 
สภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน

รวมของโรงเรียน 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

5.  โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการใช
จายเงินและจัดสรรงบประมาณใหกับ
โครงการจัดการเรียนรวม 

…… …… …… …… …… 

6.  โรงเรียนมีการแตงตั้งผูแทนผูปกครอง 
นักเรียนพิการเปนคณะกรรมการโรงเรียน
อยางนอย 1 คน 

…… …… …… …… …… 

7.  โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะจัดทําแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประมาณ 
5-7 คน ตอนักเรียนพิการ 1 คน 

…… …… …… …… …… 

8.  โรงเรียนมีการจัดระบบขอมูลนักเรียน
พิการ,บุคลากร,ส่ือ ฯลฯของโครงการ 
เรียนรวม 

…… …… …… …… …… 

9.  โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีส่ิงอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการมาใช 
ในการเรียนการสอนและดํารงชีวิต 

…… …… …… …… …… 

10.  ครูจัดทําสื่อทางการศึกษา หรือเครื่องมือ
เพื่อชวยใหนักเรียนพิการเกิดการเรียนรู 
ไดอยางเหมาะสม เกิดความเขาใจดีขึ้น 

…… …… …… …… …… 

11. โรงเรียนจัดบริการตางๆ ที่ชวยสนับสนุน
การศึกษาของคนพิการแตละประเภท  

…… …… …… …… …… 

12. โรงเรียนจัดทําตําราขึ้นในรูปแบบอื่นๆ 
เชนหนังสือเสียงสําหรับคนตาบอดและ 
นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูเปนตน  

…… …… …… …… …… 

13. โรงเรียนมีการสนับสนุนใหทําวิจัย 
ในชั้นเรียนหรืองานวิจัยขั้นพื้นฐาน 
ดานการศึกษาพิเศษ  

…… …… …… …… …… 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 126 

ระดับปฏิบัติ 
สภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน

รวมของโรงเรียน 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

14. โรงเรียนจัดใหมีความชวยเหลือดานอื่นๆ 
ทางการศึกษา เชน การจัดอาสาสมัคร  
การฝกอบรมทักษะทางดานอาชีพ ฯลฯ 

…… …… …… …… …… 

15. โรงเรียนจัดหาครูการศึกษาพิเศษที่จบ 
ดานนี้โดยตรงหรือไดรับการอบรมตาม
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

…… …… …… …… …… 
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ตาราง  คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ของแบบสอบถามสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการ          
เรียนรวมภายใตโครงสราง ซีท (SEAT Frame work)  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ชลบุรี  จํานวน 60 ขอ 

 

ขอ สหสัมพันธรายขอ (r) ขอ สหสัมพันธรายขอ (r) ขอ สหสัมพันธรายขอ (r) 
1 .76 21 .80 41 .56 
2 .71 22 .77 42 .38 
3 .60 23 .78 43 .61 
4 .55 24 .72 44 .78 
5 .52 25 .79 45 .46 
6 .61 26 .66 46 .84 
7 .64 27 .61 47 .49 
8 .80 28 .48 48 .73 
9 .60 29 .71 49 .82 
10 .66 30 .55 50 .69 
11 .77 31 .74 51 .65 
12 .72 32 .50 52 .74 
13 .62 33 .73 53 .75 
14 .41 34 .77 54 .79 
15 .43 35 .80 55 .77 
16 .68 36 .65 56 .78 
17 .78 37 .47 57 .73 
18 .78 38 .53 58 .80 
19 .60 39 .58 59 .45 
20 .71 40 .54 60 .62 

• คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับ = .98 

• คาอํานาจจําแนกจะมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 คําถามที่มีคาอํานาจจําแนกเปนบวก 
และเขาใกล 1 แสดงวามีอํานาจจําแนกสูง คําถามที่มีคาอํานาจจําแนกเปนลบ และเทากับ 0  แสดงวา
คําถามนั้นไมมีคาอํานาจจําแนก 

• คาอํานาจจําแนกตามเกณฑที่กําหนด คือ มคีาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
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ชื่อ - ชื่อสกุล  นายวิวัฒนไชย  ศรีวิพัฒน 
วัน เดือน ปเกิด  6  กุมภาพันธ 2501 
สถานที่เกิด   เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพฯ 
ที่อยู   25 หมู 6  ตําบลหนองไมแดง  อําเภอเมืองชลบุรี   
    จังหวัดชลบุรี  20000 
ตําแหนงหนาที่การงาน  ผูอํานวยการโรงเรียน 
สถานที่ทํางาน  โรงเรียนบานหวยกะป  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 
   โทรศัพท 0-3828-7205 
ประวัติการศกึษา  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  
   พ.ศ. 2526 


