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เครื่ องมือนิเทศ
แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการโรงเรียนในฝั น
รายการนิเทศ
1. คุณภาพผู้เรี ยน
1.1 ด้ านทักษะและความสามารถ
ในการใช้ เครื่องมือ เพื่อการ
แสวงหาความรู้ โรงเรี ยนจัด
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้ เกิดคุณลักษณะ ดังนี ้
1.1.1 มีทกั ษะและความสามารถ
ในการใช้ ภาษาไทย ทังฟั
้ ง พูด อ่าน
เขียนถูกต้ อง เหมาะสมกับระดับชัน้

1.1.2 มีทกั ษะและความสามารถ
ในการใช้ ภาษาอังกฤษ ทังฟั
้ ง พูด อ่าน
เขียนถูกต้ อง และ/ หรือ สามารถใช้
ภาษาประเทศเพื่อนบ้ านอาเซียน
ในชีวิตประจาวัน

1.1.3 มีทกั ษะและความสามารถ
ในการใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ นและ
การสือ่ สารผ่านระบบ ICT เช่น
Facebook, Line, Instagram เป็ นต้ น
1.1.4 สืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งเรี ยนรู้
ที่หลากหลาย

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ์ ศึกษา
ข้ อมูล ร่ องรอย หลักฐานและ
ให้ ข้อเสนอแนะแนวดาเนินการที่
เหมาะสม
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่ส่งเสริ ม
ทักษะการใช้ ภาษาไทย ทังฟั
้ ง พูด อ่าน
เขียนอย่างต่อเนื่อง เช่น ทดสอบการอ่าน
การพูด อภิปราย การรายงาน การเขียน
เรี ยงความ เป็ นต้ น
2. ประเมินความสามารถในการฟั ง พูด
อ่าน เขียน ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ ส่งเสริ ม
ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ทังฟั
้ ง พูดอ่าน และ
เขียนอย่าง ต่อเนื่อง
2. ประเมินความสามารถในการฟั ง พูด
อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศ ที่ 2 อย่างต่อเนื่อง
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ให้ นกั เรี ยน
สามารถใช้ Technology เพื่อการเรี ยนรู้
และการสือ่ สารตามแนวทาง การพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และ
สามารถ นาเสนอผลงานผ่านระบบ ICT
จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนศึกษา ค้ นคว้ า
รวบรวมข้ อมูล องค์ความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้
ที่หลากหลาย สามารถ นามาเรียบเรี ยง
สรุปองค์ความรู้ได้

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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1.1.5 มีกระบวนการแก้ ปัญหาและ
แสวงหาคาตอบ พร้ อมทังสรุ
้ ปและ
ถ่ายทอดเป็ น องค์ความรู้

1.2 ด้ านความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
1.2.1 ตอบคาถามด้ วยความมัน่ ใจ
คล่องแคล่วถูกต้ อง มีเหตุผลประกอบ
อย่างเป็ นกระบวนการ มีความ
พยายามในการสืบค้ นให้ ได้ มาซึง่
คาตอบที่ต้องการ

1.2.2 มีผลงานที่สะท้ อนการปฏิบตั จิ ริง
สรุปการปฏิบตั หิ รื อทดลอง หรื อผลงาน
ทีเกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ และ
นาเสนอผลงานผ่านระบบ ICT

1.3 ด้ านคุณลักษณะความเป็ น
ไทย
1.3.1 ปฏิบตั ิตามหลักค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิธีการ แก้ ปัญหา
และแสวงหาคาตอบ โดยใช้ ทกั ษะ
ความร่วมมือ การทางานเป็ นทีม ภาวะผู้นา
ผู้ตาม เช่น การสอนแบบโครงงาน (Project
Based Learning) เป็ นต้ น

1. จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะในการ
สังเกต จาแนก เปรียบเทียบใช้
วิจารณญาณ ในการคิดและการพูด
2. จัดกิจกรรมตามแนวทาง “ลดเวลาเรี ยน
เพิ่มเวลารู้ ”
3. จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนมีวิธีการ
แก้ ปัญหา และแสวงหาคาตอบ โดยใช้
ทักษะการทางานเป็ นทีม เช่น การสอน
แบบโครงงาน (Project Based Learning)
การใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นต้ น
1. จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิจริ ง
สรุปผลจากการปฏิบตั ิการทดลอง
การทางาน ให้ นกั เรียนมีกระบวนการคิด
สร้ างสรรค์ แก้ ไข ปั ญหา อุปสรรค บทเรี ยน
ที่ได้ รับ เช่น การสอนแบบโครงงาน
(Project Based Learning), Project
Approach เป็ นต้ น
2. จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนนาเสนอผลงาน
อย่างสร้ างสรรค์ผ่าน ระบบ ICT ทังระบบ
้
ทีมและเดี่ยว
1. จัดกิจกรรมและส่งเสริ มให้ นกั เรียน
มีคณ
ุ ลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ด้ านคุณลักษณะความเป็ นไทย
เช่น การประกวด มารยาทไทย เป็ นต้ น

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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1.3.2 ยิ ้ม ไหว้ ทักทาย สนทนา
อย่างมีสมั มาคารวะ
1.3.3 ใช้ ภาษาพูด อ่าน เขียนอย่าง
เหมาะสม
1.3.4 แต่งกายสะอาด เหมาะสม
มีกิจกรรม ที่สะท้ อนความสามารถ
เหมาะสมกับวัย และสภาพของ
นักเรียน
2. ด้ านคุณภาพครู
2.1 ด้ านกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ มีลักษณะ ดังนี ้
2.1.1. ให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้จาก
การสืบค้ น ข้ อมูลจากสื่อ/แหล่งเรี ยนรู้
ที่หลากหลาย

2.1.2. ให้ นกั เรี ยนเรียนรู้จากการ
ปฏิบตั ิจริ ง และจากแหล่งเรียนรู้รวมถึง
สื่ออย่าง หลากหลาย
2.1.3. ส่งเสริ มกระบวนการคิด –
วิเคราะห์

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
2. จัดกิจกรรมที่แสดงและสะท้ อนถึง
การอนุรักษ์ สืบสานประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมไทยและท้ องถิ่น
3. จัดกิจกรรมตามแนวทาง “ลดเวลาเรี ยน
เพิ่มเวลารู้ ”
4.ประเมินพฤติกรรมด้ วยวิธีการ
ที่หลากหลายและ สร้ างวินยั เชิงบวก
อย่างต่อเนื่อง
5. นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ อง
เหมาะสม เป็ นปรกติวิสยั
สังเกต เยี่ยมชัน้ เรี ยน สัมภาษณ์ ศึกษา
ข้ อมูล เอกสาร ร่ องรอย ประกอบตาม
ความเหมาะสม และให้ คาปรึกษา หรือ
ข้ อเสนอแนะการจัดกิจกรรม
การสืบค้ นข้ อมูลจากสื่อ/แหล่งเรี ยนรู้ อย่าง
หลากหลาย เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต ทัศน์ศกึ ษา ห้ องสมุด
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นต้ น
การจัดทาโครงงาน ศึกษาแหล่งเรี ยนรู้
เรี ยนรู้จากห้ องปฏิบตั ิการ วิทยากรท้ องถิ่น
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ นาเสนอผล
การปฏิบตั ิงาน
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ สร้ าง/
จัดหาและใช้ สื่อ/นวัตกรรมที่ฝึกการคิด
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ นาเสนอผล
การปฏิบตั ิงาน ผลการปฏิบตั ิจาก
ห้ องปฏิบตั ิการ มีผลงานปรากฏที่ผ้ เู รียน

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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2.1.4. ส่งเสริ มนิสยั
รักการอ่าน การค้ นคว้ า

2.1.5. ส่งเสริ มความถนัด
ความสามารถ เฉพาะด้ าน

2.1.6 ส่งเสริ มคุณธรรม จริยธรรม
ความเป็ นไทยความพอเพียงอย่าง
มีเหตุผล และค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ

2.1.7 สะท้ อนผลการเรี ยนรู้ เชิงบูรณา
การและการใช้ ICT
2.1.8 ส่งเสริ มการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ ”
2.1.9 ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ตามทักษะในศตวรรษ ที่ 21

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
ออกแบบและจัดกิจกรรม สร้ าง/จัดหา
และใช้ สอื่ /นวัตกรรม ที่ส่งเสริ มการอ่าน
การค้ นคว้ า เช่น ประกวดยอดนักอ่าน
จัดกิจกรรมห้ องสมุดมีชีวิต ห้ องสมุด 3D
โครงการส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน ส่งเสริ ม
ความเป็ นเลิศด้ านการอ่าน เช่น การจัด
ค่าย ชุมนุม ชมรม การส่งเสริ มการเข้ าร่วม
กิจกรรมประกวด/แข่งขันที่หน่วยงาน/
องค์กรจัดขึ ้น เป็ นต้ น
จัดค่ายวิชาการ ชุมนุม เวทีคนเก่ง
ตลาดนัด ประกวด/แข่งขันทักษะ
ความสามารถ มีผลงานเป็ นที่ปรากฏ และ/
หรือเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เช่น
หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ การขับร้ อง การแสดง
ทักษะความสามารถในกลุ่มสาระ/
สมรรถนะที่ปรากฏ เป็ นต้ น
1.จัดกิจกรรมปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรม
รูปแบบต่างๆ เช่น สร้ างวินยั เชิงบวก
บทบาทสมมติ ละครคุณธรรม ชมรมจิต
อาสา ศึกษาดูงาน การสรรหาบุคคล
ตัวอย่างระดับชัน้ ระดับโรงเรี ยน เป็ นต้ น
2.ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างนักเรียน
3’ประกวดทักษะด้ าน ICT จัดนิทรรศการ
เปิ ดบ้ านในฝัน การนาเสนอผลงานของ
นักเรียน แฟ้มสะสมงาน
ผลงานของนักเรี ยนตามกิจกรรม
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ ”ครบ 4H
จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยน
1.รู้เข้ าใจวิธีการหรือขันตอนของทั
้
กษะ
ในศตวรรษที่ 21 เช่น ให้ สงั เกต
คิด วิเคราะห์ แปรความ ตีความ

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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2.1.10. ส่งเสริ มการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
2.ได้ เห็นการกระทาตามขันตอนของ
้
ทักษะในศตวรรษ ที่ 21 โดยมีแม่แบบที่ดี
เช่น การสาธิต การใช้ สื่อ การพาไปดูการ
ปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง
3.ให้ ปฏิบตั ทิ าตามขันตอน
้
ของทักษะ
ในศตวรรษ ที่ 21
4.จัดกิจกรรม/สถานการณ์ให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ ใช้ ทกั ษะนันๆ
้
5.จัดกิจกรรมที่หลากหลายที่สง่ เสริ ม
ทักษะ ในศตวรรษ ที่ 21
6.ประเมินสมรรถนะของผู้เรี ยนสม่าเสมอ
1. มีบคุ ลากรชาวต่างชาติร่วมจัดการ
เรี ยนรู้ และ/หรือบุคลากรได้ รับการพัฒนา
ทักษะทางภาษาจากเจ้ าของภาษา/
สื่อต่างๆ และเรียนรู้วฒ
ั นธรรมของเจ้ าของ
ภาษาแล้ วนาทักษะ ความสามารถมา
ปฏิบตั ิและใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งผล
ต่อผู้เรี ยนอย่างเป็ นรูปธรรม
2.จัดกิจกรรม ชุมนุม ชมรม กลุม่ สมใจ
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริ มการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ จัดมุมสื่อ ภาษา
ต่างประเทศ เช่นหนังสือ เพลง เกม นิทาน
การ์ ตนู ภาพยนตร์ แผ่นพับ วารสาร
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมเสียงตามสาย
ภาษาต่างประเทศ ค่ายภาษาต่างประเทศ
จัดพื ้นที่พดู ภาษาต่างประทศ
3. จัดแข่งขันประกวดทักษะการพูด อ่าน
เขียน ละคร เล่าเรื่ อง เล่านิทาน
ภาษาต่างประเทศ นาเสนอ โครงงานด้ วย
ภาษาต่างประเทศ

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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2.2 ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
ในโครงการ

2.2.1. ความรู้ความเข้ าใจ
ในเป้าหมายและแนวดาเนินการ
ที่สอดคล้ องกับโครงการ
2.2.2. พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะด้ าน
ความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนการสอน
2.2.3. กระตือรื อร้ นในการทางาน
สามารถอธิบาย หรื อตอบข้ อซักถาม
สอดคล้ องกับผลงานที่ปรากฏอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผล

2.2.4. ผลงานนักเรียนที่นาเสนอ
สะท้ อนผลการจัดการเรียนรู้
2.2.5. พัฒนาการทางานอย่าง
สอดคล้ องกับเป้าหมายโรงเรี ยนในฝัน
ภายใต้ ข้อจากัด

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
4.โรงเรียนสร้ างข้ อตกลง ด้ านการใช้ ภาษา
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ครู และ
นักเรียนปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั
สังเกต สัมภาษณ์ สนทนา ซักถาม
ความ พึงพอใจ ศึกษาสภาพจริงจาก
ร่ องรอย หลักฐานการดาเนินการใน
สถานศึกษา ตามความเหมาะสม
เสริมแรงและกระตุ้นให้ พัฒนาต่ อยอด
นาความรู้จากการเข้ าร่วมกิจกรรมการ
ประชุม สัมมนา ศึกษาเอกสาร ศึกษาดูงาน
ที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานจัดขึ ้น มาปรับ
วิธีเรียนเปลีย่ นวิธีสอน
ประชุมสร้ างความตระหนัก จัดทา
แผนพัฒนาตนเอง เข้ ารับการอบรมสัมมนา
สร้ างเครื อข่าย ICT ศึกษาดูงาน พัฒนา
นวัตกรรม
ตื่นตัวต่อการพัฒนา การรับการนิเทศ
การจัดการเรี ยนการสอน มีแผนพัฒนา
ตนเอง ศึกษาดูงาน เข้ ารับการอบรม
เข้ าร่วมประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นาความรู้มาพัฒนากระบวนการทางาน
ของตน
จัดทาแผนพัฒนานักเรียน การนาเสนอ
ชิ ้นงานของนักเรี ยน จัดป้าย/นิทรรศการ
แสดงผลงานนักเรี ยน
ศึกษานโยบายเป้าหมายของโรงเรี ยนในฝัน
วัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง การมี
ส่วนร่วมของ ชุมชนหน่วยงานและองค์กร
ที่เกี่ยวข้ อง

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ

7

รายการนิเทศ
2.2.6. ให้ การดูแลช่วยแหลือนักเรี ยน
อย่างเป็ นระบบ

2.2.7. พัฒนานวัตกรรมการจัด
การเรี ยนรู้

3. ด้ านพัฒนาคุณภาพแหล่ ง
เรี ยนรู้
3.1 บริ เวณอาคารสถานที่สะอาด
ร่มรื่ น ปลอดภัย บรรยากาศอบอุน่
ส่งเสริ ม ให้ นกั เรี ยนอยากมาเรี ยน
รักโรงเรี ยน

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
1.การมีสว่ นร่วมพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน สร้ างวินยั เชิงบวก
ใช้ ข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลในดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนทังด้
้ านการเรี ยน
การให้ คาปรึกษา การเสริ มแรงการส่งเสริ ม
ความสามารถเฉพาะด้ าน
2.มีเครือข่ายการทางานที่เชื่อมโยงกับ
บุคลากรอื่นในโรงเรี ยน ผู้ปกครองและ
ชุมชน
จัดทานวัตกรรมในการพัฒนาการจัด
การเรี ยนการสอนอยู่เสมอ เช่นสือ่ ต่างๆ
วิจยั และนาผลมาพัฒนางาน มีและ
เผยแพร่แนวปฏิบตั ิที่ดี ฯลฯ

สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ์ ศึกษา
ข้ อมูล ที่จัดโดยคานึงถึงความต้ องการ
จาเป็ น ความเหมาะสม ความพอเพียง
มีการใช้ ประโยชน์ อย่ างคุ้มค่ า บุคลากร
และนักเรียนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ดูแล รั กษา แล้ วให้ ข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาเติมเต็มหรือต่ อยอด
1,จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รียนรักษ์
สิ่งแวดล้ อมสามารถเป็ นแบบอย่าง และ
มีความยัง่ ยืน เป็ นที่ยอมรับของชุมชน เช่น
กิจกรรมส้ วมสุขสันต์ โรงเรี ยนสีเขียว
สวนสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ เป็ นต้ น
2. จัดกิจกรรมส่งเสริ มความมีระเบียบวินยั
มีจิตสาธารณะ น้ อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน ด้ วยจิตสานึกของตน
จนเป็ นนิสยั เช่น การอนุรักษ์ พลังงาน

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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3.2 แหล่งเรี ยนรู้ทงภายในและ
ั้
ภายนอก ห้ องเรี ยนเอื ้อต่อการเรี ยนรู้
ที่มี ประสิทธิภาพ และหลากหลาย
เป็ นที่รองรับการศึกษาดูงานของ
ทุกภาคส่วน

3.3 แหล่งเรี ยนรู้ทงภายในและ
ั้
ภายนอก ห้ องเรี ยนเอื ้อต่อการเรี ยนรู้
ที่มี ประสิทธิภาพ และหลากหลาย
เป็ นที่รองรับการศึกษาดูงานของ
ทุกภาคส่วน

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
รู้จกั ปิ ดน ้า ปิ ดไฟเมือ่ เลิกใช้ ใช้ ทรัพย์สิน
ส่วนรวมด้ วยความระมัดระวัง คัดแยกขยะ
ลดปริมาณขยะ ฯลฯ
พัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ ให้ มีคุณภาพ
เป็ นปั จจุบัน เป็ นแบบอย่ างที่ย่ งั ยืน
พร้ อมใช้ งาน เช่ น ห้ องปฏิบัตกิ ารต่ างๆ
การจัดป้ ายนิเทศ ป้ ายความรู้ ท่ มี ีการ
ปรับเปลี่ยน ให้ ทนั สมัย เป็ นปั จจุบัน
อยู่เสมอ
1.จัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ โดยใช้
โปรแกรมบริ หาร จัดการระบบข้ อมูล
สารสนเทศ เพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ รวมถึงการศึกษาดูงาน
2. จัดสภาพภายในห้ องปฏิบตั กิ าร/
ห้ องเรี ยนปกติ แหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ ที่ส่งเสริ ม
สนับสนุนการเรียนรู้ การได้ ลงมือปฏิบตั ิจริง
และการใช้ ทรัพยากรอย่าง คุ้มค่า เช่น
มีการจัดระบบการให้ บริการ มีการจัด
วาง การตกแต่งที่มคี วามเหมาะสม
บรรยากาศ เชิญชวนให้ ใช้ บริการ
1. สร้ างมาตรการในการดูแล ซ่อมบารุ ง
และมีแนวทางเพิ่มขีดความสามารถ
ใช้ การได้ อย่างเป็ น ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
บริ การ ฯลฯ
2. จัดสภาพภายในห้ องปฏิบตั กิ าร/
ห้ องเรี ยนปกติ แหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ ที่สง่ เสริ ม
สนับสนุนการเรียนรู้ การได้ ลงมือปฏิบตั ิจริง
และการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นมีการ
จัดระบบการให้ บริการ มีการจัดวาง การ
ตกแต่งที่มีความเหมาะสม บรรยากาศ
เชิญชวนให้ ใช้ บริการ

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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3.4 การนาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อ
สนับสนุนการเรียน การสอนและ
การบริ หาร จัดการ

3.5 ห้ องสมุด

4. ด้ านทักษะชีวิต
4.1 ตระหนักและเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
1. การจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบ
DCTV/ DLIT ที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รียนสามารถ
เรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
2. พัฒนาระบบ ICT ที่มปี ระสิทธิภาพ
เช่น ระบบ อินเตอร์ เน็ตที่มีความเร็วสูง
ระบบ internet
3.จัดระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใน
องค์กร(intranet)ช่วยในการจัดการข้ อมูล
ทาให้ การทางานรวดเร็ว สะดวก และ
ปลอดภัย
1.จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้วิธี
การใช้ ห้องสมุด
2. จัดกิจกรรมส่งเสริ มรักการอ่าน
อย่างต่อเนื่อง โดย กิจกรรมส่งเสริ มีความ
เชื่อมโยง กับการพัฒนาด้ านความสามารถ
ในการถ่ายทอดข้ อมูลจากการอ่าน รวมถึง
กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด
3. จัดสภาพภายในห้ องสมุด จัดวาง
ตกแต่ง ให้ มคี วามเหมาะสม บรรยากาศ
เชิญชวนให้ ใช้ บริการ
4. ใช้ ระบบ ICT ที่มปี ระสิทธิภาพในการ
ให้ บริการ หรื อบริ หาร จัดการห้ องสมุด
5. มีสื่อสนับสนุน การสืบค้ นข้ อมูล
อย่างหลากหลาย เพียงพอ ทังสื
้ อ่ สิ่งพิมพ์
และสื่อ ICT
สังเกตสภาพจริง เยี่ยมชัน้ เรียน
สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ศึกษา
ข้ อมูลจากร่ องรอย หลักฐานเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม กระตุ้นให้ เกิด
แนวคิดพัฒนา ให้ ขวัญกาลังใจและ
ข้ อเสนอแนะตามสมควร

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ

10

รายการนิเทศ

4.2 การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์

4.3 การจัดการกับอารมณ์ และ
ความเครียด

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
1. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ ม/แนะแนวให้
ยอมรับผลงานและ ความสามารถของ
ผู้อื่น เช่น กิจกรรมยกย่องคนเก่ง คนดี
การให้ ขวัญและกาลังใจผู้อื่น เป็ นต้ น
2. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มที่นกั เรียนใช้
ความรู้ ความสามารถของตนเองให้ เพื่อน
และสังคมเกิดการยอมรับ เช่น พิธีกร
มัคคุเทศก์น้อย เวทีคนเก่ง ไมค์ทองคา
การแสดงต่างๆ นักกีฬา นักประดิษฐ์
เป็ นต้ น
3. จัดกิจกรรมเสริ มสร้ างความสามัคคี
ในหมู่คณะและลดความขัดแย้ ง การให้
โอกาสผู้อนื่ เพื่อนช่วยเพื่อน และส่งเสริม
การใช้ 5 คามงคล ( สวัสดี ขอบคุณ ขอบใจ
ขอโทษ ไม่เป็ นไร) ในการอยู่ร่วมกัน
1. กิจกรรมที่จดั ได้ พฒ
ั นากระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้ างสรรค์
ทังการจั
้
ดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรี ยน สอดคล้ องสัมพันธ์กบั การจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มกระบวนการกลุ่ม
3. การใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
แก้ ปัญหา เช่น การเรี ยนรู้โดยใช้ กรณีศกึ ษา
การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน การเรี ยนรู้
แบบโครงงาน เป็ นต้ น
1. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มด้ านการเล่นกีฬา
ดนตรี ศิลปะ และการฝึ กสมาธิ
2. มีสถานที่ให้ นกั เรียนได้ พกั ผ่อนตาม
อัธยาศัยหรื อทากิจกรรมโดยอิสระ เช่น
กิจกรรมดนตรี ใต้ เงาไม้ มุมสบาย

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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4.4 การสร้ างสัมพันธภาพที่ดกี บั ผู้อื่น

4.5 การเรี ยนรู้จาการปฏิบตั จิ ริ ง

4.6 การฝึกทักษะประกอบอาชีพ
สุจริต และเรียนรู้จากครู มอื อาชีพ

4.7 การมีวินยั ทางการเงิน

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
3. จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่ที่เปิ ดโอกาสให้
นักเรียนได้ เล่นโดยอิสระ เช่น หมากฮอส
หมากล้ อม อุปกรณ์ดนตรี กีฬา สือ่
มัลติมีเดีย เป็ นต้ น
จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มการทางานร่ วมกับ
บุคคลอืน่ ทังในเวลาเรี
้
ยนและนอกเวลา
เรี ยน เช่น กิจกรรมชุมนุม ชมรม และ
กิจกรรมโครงงาน เป็ นต้ น
จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มการลงมือปฏิบตั ิจริง
ในการสารวจ การทดลอง การสร้ าง
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการทาโครงงาน
ที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริ งในชีวิตประจาวัน
จัดกิจกรรมที่พฒ
ั นาทักษะความสามารถ
ในการประกอบอาชีพและ/หรือมีรายได้
ระหว่างเรียน ต่อเนื่องเป็ นปั จจุบนั เช่น
บริ ษัทจาลอง สหกรณ์ร้านค้ า ตลาดนัด
นักเรียน และการขายตรงรูปแบบต่างๆ
การฝึกแรงงานฝี มือคุณภาพร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
โดย โรงเรียนทา MOU กับ
สถาบันการศึกษาวิชาชีพ ร้ านค้ า
ผู้ประกอบการ เป็ นต้ น
1. จัดกิจกรรมส่งเสริ มการออมที่มี
ความเสี่ยงน้ อยในรูปแบบต่างๆ เช่น
ธนาคารโรงเรี ยน สหกรณ์ ออมทรัพย์
สหกรณ์ร้านค้ า เป็ นต้ น
2. นักเรียนบันทึกรายรับ รายจ่ายประจาวัน
ในรูปแบบ สมุดบันทึก หรื อ ใช้ App
บัญชีรายรับ-รายจ่ายในระบบ ICT
การฝึกทาบัญชีครัวเรื อน เป็ นต้ น

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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4.8 การมีทกั ษะสื่อสาร สารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ

4.9 การมีทกั ษะด้ านคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร

4.10 การแสวงหาความรู้อย่าง
หลากหลาย

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
1. จัดกิจกรรมชมรม ชุมนุม ในกิจกรรม
“ลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้ ”
2. จัดกิจกรรมเสียงตามสาย/คาขวัญต่างๆ
3. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในการรับข้ อมูลข่าวสาร
จากสื่อต่างๆ การเรี ยนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มทักษะ 7Cตาม
แนวทางการพัฒนาทักษะผู้เรี ยนใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ แก่ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการแก้ ปัญหา ทักษะการ
สร้ างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้ าน
ความเข้ าใจต่อวัฒนธรรม ต่อกระบวนทัศน์
ทักษะด้ านความร่วมมือ ทางานเป็ นทีม
และภาวะผู้นา ทักษะด้ านการสื่อสาร
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้ าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสือ่ สาร และทักษะอาชีพและการเรี ยนรู้
1. จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รียนใช้ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
บูรณาการกับ 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
2. ใช้ ICT ในการเรี ยนรู้ /สืบค้ น/นาเสนอ
ผลงาน เพื่อการสร้ างรายได้ ระหว่างเรี ยน
และใช้ ในวิถีชีวิต
1. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มชุมนุม ชมรม
จิตรอาสา
2. จัดกิจกรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้
3. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ ม 3R7C (3R คือ
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น และ 7C คือ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การแก้ ปัญหา ทักษะการสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรม ทักษะด้ านความเข้ าใจต่อ

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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4.11 การปลูกฝังแนวคิด และ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

4.12 การจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปั ญญา ว่าด้ วยลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร
อนุสิทธิบตั ร และ เครื่ องหมายการค้ า

4.13 นักเรียนได้ ฝึกการบริ หารจัดการ
อย่างเป็ นระบบครบวงจร

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
วัฒนธรรม ต่อกระบวนทัศน์ทกั ษะด้ าน
ความร่วมมือ ทางานเป็ นทีม และภาวะผู้นา
ทักษะด้ านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่า
ทันสื่อ ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทและการสื่อสาร และทักษะอาชีพ
และการเรี ยนรู้ )
4. จัดกิจกรรมโดยใช้ แหล่งเรียนรู้ทงในและ
ั้
นอกโรงเรียน
1.จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มให้ เกิดองค์ความรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่
การรู้จกั พอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้ างภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดี มีความรู้ คู่
คุณธรรม การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวการ
นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการ
ดาเนินชีวิต
2.จัดกิจกรรมส่งเสริ มการนาความรู้สกู่ าร
ปฏิบตั ิให้ เป็ นปรกติวิสยั เช่น การประหยัด
และออม การสร้ างรายได้ ลดรายจ่าย การ
สร้ างค่านิยมที่ดเี กี่ยวกับการบริโภค เป็ นต้ น
1.จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร และ
เครื่ องหมายการค้ า
2. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มการคิดสร้ างสรรค์
การประดิษฐ์ การต่อยอด สิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆ
3. สนับสนุนการนาผลงานการผลิตสู่
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา
1. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มการบริ หารจัดการ
สหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรี ยน และ
บริ ษัทจาลอง อย่างเป็ นระบบ นักเรี ยนได้
เรี ยนรู้และมีประสบการณ์ตรง

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
2. นักเรียนมีการรวมกลุ่ม เพื่อดาเนิน
กิจการใดๆ ตามที่กลุ่มสนใจตังเป้
้ าประสงค์
เช่น การขายสินค้ าผ่านระบบออนไลน์
การสร้ างผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าที่มีตราสินค้ า
(bland) เป็ นของตนเอง การจัดตลาดนัด
นักเรียน หรือการรวมกลุม่ ผลิตและ
จาหน่ายสินค้ าในตลาดนัดชุมชน เป็ นต้ น

5. ด้ านคุณภาพการส่ งเสริม
สุขภาพอนามัย
5.1 อาคารสถานที่และแหล่ ง
ส่ งเสริม สุขภาพ ในโรงเรียน
5.1.1 ห้ องสุขา

5.1.2 ห้ องพยาบาล

สังเกตสภาพจริง ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม
จาการสัมภาษณ์ ร่ องรอยหลักฐาน
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ประกอบการตัดสินใจให้ ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมที่สอดคล้ องกับบริบทและ
ความต้ องการจาเป็ น
1. มีจานวนเพียงพอกับสัดส่วนจานวน
นักเรียนและแยกชายหญิง
2. สะอาด ปลอดภัย มีอปุ กรณ์พร้ อมใช้
3. จัดระบบดูแล รับผิดชอบ เช่น สร้ าง
ข้ อตกลง ในการใช้ มีบุคลากร หรื อนักเรี ยน
ร่วมรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง หรื อดูแล
รักษา)
1. มีเตียงพยาบาล แยกส่วนชาย-หญิง
มีจานวน เพียงพอ สะอาด มีแสงสว่าง
เพียงพอ
2. มียาที่ถกู ต้ อง แยกประเภท ยากิน ยาใช้
ภายนอก ยาสามัญประจาบ้ าน และมี
บันทึกการจ่ายยา การส่งต่อสถานพยาบาล
3. อุปกรณ์เครื่ องในห้ องพยาบาลสะอาด
ไม่ชารุด
4. แสดงสถิตกิ ารบริ การ เวชภัณฑ์
5. มีผ้ ดู แู ลรับผิดชอบห้ องพยาบาล

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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5.1 อาคารสถานที่และแหล่ ง
ส่ งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
5.1.3 โรงอาหาร

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
6. มีป้ายนิเทศให้ ความรู้ ด้านสุขภาพ
พอเหมาะ
7. ได้ ใช้ เป็ นแหล่งเรี ยนเรี ยนรู้
จัดระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
ดังนี ้
1. ด้ านการบริหาร ได้ แก่ มีนโยบาย
ด้ านการจัดการอาหารมื ้อหลัก และอาหาร
เสริ มระหว่างมื ้อ ควบคุมคุณภาพอาหาร
ในโรงเรี ยน และจาหน่ายอาหารบริเวณ
นอกโรงเรียน บุคลากรทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
ส่งเสริ มความรู้แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องด้ าน
โภชนาการ มีกรรมการดาเนินการและ
มีการประชาสัมพันธ์นโยบาย
2. ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบอาหาร
สะอาด ทาด้ วยวัสดุที่ปลอดภัย อยู่ในสภาพ
ดี เป็ นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย
3. สุขาภิบาลส่วนบุคคล ผู้บริ การอาหาร
เป็ นผู้มีสขุ ภาพดี แต่งกายสะอาดเหมาะสม
ผู้ประกอบและผู้จดั อาหาร มีสขุ ภาพและ
สุขนิสยั ที่ดี ผู้บริโภคล้ างมือก่อนรับประทาน
อาหาร ไม่ใช้ แก้ วน ้าหรื อเครื่ องดื่มร่วมกัน
และแปรงฟั นหลังอาหาร
4. ด้ านสถานที่ประกอบอาหาร สะอาด
ปลอดภัย มีโต๊ ะเตรี ยมอาหารเฉพาะ
มีการระบายอากาศได้ ดี ไม่มีฝนุ่ หยากไย่
อุปกรณ์ ภาชนะสะอาด จัดเป็ นระเบียบ
5. สถานที่รับประทานอาหาร สะอาด
แสงสว่างเหมาะสม ระบายอากาศได้ ดี
โต๊ ะเก้ าอี ้ สะอาด แข็งแรง เป็ นระเบียบ
เพียงพอ หรื อบริ หารจัดการ ให้ ใช้ ได้
อย่างเพียงพอ

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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5.1.4 สถานที่ออกกาลังกาย/สนาม
เด็กเล่น

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
6. สิ่งอานวยความสะดวก และความ
ปลอดภัย มีระบบน ้าใช้ สะอาดเพียงพอ
อ่างล้ างภาชนะ และวัตถุดบิ ในการปรุง
อาหารเพียงพอ เหมาะสม อุปกรณ์ทา
ความสะอาดเพียงพอ สารทาความสะอาด
แยกเก็บอย่างปลอดภัย ไม่ให้ ปนเปื อ้ น
อาหาร
7. ระบบกาจัดขยะ น ้าเสีย และภาหะนา
โรค ได้ แก่ มีระบบระบายน ้าเสียที่ดี
รวบรวมและ กาจัดขยะถูกต้ อง ไม่มสี ตั ว์
และแมลงนาโรคในสถานที่ปรุงและ
รับประทานอาหาร ไม่มีสตั ว์เลี ้ยงในสถานที่
เตรี ยมและประกอบอาหาร
8. ด้ านส่งเสริ มการเรี ยนรู้ มีป้ายนิเทศ
ข้ อควรรู้ ควรปฏิบตั ิ มีการประเมินความ
พึงพอใจของนักเรี ยนเกี่ยวกับอาหาร และ
การบริ การ ประเมินปั ญหาอุปสรรคของ
การใบริการ จัดทารายงานประจาปี
การติดตามภาวะทุนโภชนาการ และ
นักเรียนมีสว่ นร่วมในการวางแผนรายงาน
การบริ การ
1. มีอาคาร/สนามกีฬาหรื อสถานที่ออก
กาลังกาย เพียงพอ เหมาะสมกับจานวน
นักเรียน หรื อมีระบบการบริหารจัดการให้
ผู้เรี ยนได้ ใช้ อย่างทัว่ ถึง
2. มีอปุ กรณ์กีฬาเพียงพอ พร้ อมใช้
ปลอดภัยไม่ชารุด
3. ผู้ดแู ลอุปกรณ์กีฬาและการออกกาลัง
กาย จัดระบบ ดูแลการให้ บริ การและการ
ซ่อมบารุ ง

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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5.1.5 ห้ องแนะแนว

5.1.6 ห้ องสหกรณ์ร้านค้ าของ
โรงเรี ยน

5.1.7 ห้ องปฏิบตั ิการทางดนตรี
ศิลปะ

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
4. ป้ายนิเทศ ให้ ความรู้เกี่ยวกับกีฬา
การออกกาลังกาย และการดูแลสุขภาพ
เป็ นปั จจุบนั
1. มีห้องแนะแนวแยกเป็ นเอกเทศ
(ลับหูแต่ ไม่ลบั ตา)
2. มีครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนวปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามหลักการแนะแนวด้ วยความรับผิดชอบ
3. มีข้อมูลนักเรียนเป็ นรายบุคคล
4. จัดบริ การข้ อมูลสารสนเทศด้ านอาชีพ
และการศึกษาต่อ
5. ข้ อมูลการส่งต่อนักเรียนต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
6. ประสานความร่วมมือกับสถาบันวิชาชีพ
และสถานประกอบการเพื่อศึกษาต่อ ประกอบ
อาชีพ และหรื อมีรายได้ ระหว่างเรี ยน
จัดระบบการให้ บริการที่เน้ นการให้ ความรู้
และเสริ มสร้ างสุขนิสยั
1.สะอาด เก็บสินค้ าเป็ นหมวดหมู่
เป็ นระบบ ไม่มีสตั ว์พาหะนาโรค
2.สินค้ าไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
3.มีเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพ
สินค้ าและมีการคัดกรองสินค้ า
4.มีการบริการสินค้ าที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน
1.สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ ขนาด
พอเหมาะ กับจานวนนักเรี ยน
2.มีอปุ กรณ์เพียงพอได้ รับการดูแลรักษา
อย่างถูกต้ อง อยู่ในสภาพสะอาด พร้ อมใช้
3.มีการจัดเก็บเป็ นหมวดหมู่ สะดวกใช้
4.มีผ้ รู ับผิดชอบดูแล
5.มีป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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5.2 การบริหารจัดการงาน
ส่ งเสริมสุขภาพอนามัย
5.2.1 การจัดทาข้ อมูล สารสนเทศ
เพื่อการส่งเสริ มสุขภาพอนามัย
ผู้เรี ยน

5.2.3.การจัดทาแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริ มสุขภาพอนามัยผู้เรียน

5.2.3 ระบบ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผล การส่งเสริ มสุขภาพ
อนามัยผู้เรี ยน

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
มีแนวดาเนินการโดยบุคคลหรือคณะ
บุคคล ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนด้ านสุขภาพ
อนามัยเป็ น รายบุคคล
2. จัดทาข้ อมูลสารสนเทศและข้ อมูล
การใช้ แหล่งส่งเสริ มสุขภาพในโรงเรียน
เช่น ห้ องพยาบาล สถานที่ออกกาลังกาย
ห้ องสุขา สนามกีฬา เป็ นต้ น
3. ส่งเสริ มกิจกรรมการจัดการฐานข้ อมูล
สารสนเทศ เพื่อใช้ ประโยชน์ และการกากับ
ติดตามของโรงเรี ยน
4.ใช้ ข้อมูลในการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกให้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพอนามัย
นักเรียน
1. มีแผนและนาเนินการตามงาน/โครงการ
ด้ านการใช้ และการบารุงรักษาอาคาร
สถานที่และแหล่งส่งเสริ มสุขภาพใน
โรงเรี ยน
2. มีแผนงาน/โครงการส่งเสริ มสุขภาพ
ของผู้เรี ยน และดาเนินการโดยต่อเนื่อง
ได้ แก่ กิจกรรม ชุมนุม/ชมรม ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬา กิจกรรมส่งเสริ มสมรรถภาพ
ทางกาย (Health)
3. โครงการส่งเสริ มสุขภาพหรื อโครงการ
ส่งเสริ มสุขอนามัยผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานหรื อองค์กรภายนอก/ ชุมชน/
ครอบครัว
1. มีการกากับ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริ มสุขภาพอนามัยผู้เรียน อย่างเป็ น
ระบบ

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
2. มีการกากับ ติดตาม และประเมิน
การ ให้ บริ การและ การบารุงรักษาอาคาร
สถานที่และแหล่งส่งเสริ ม สุขภาพใน
โรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบ

5.3 การจัดกิจกรรมส่ งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน
5.3.1 การจัดการเรี ยนรู้ ด้านการ
ส่งเสริ มสุขภาพอนามัย

5.3.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ด้ านสุขภาพ

5.3.3 การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงจาก
ห้ องเรี ยน นอกห้ องเรียนสูบ่ ้ าน ชุมชน
ให้ เป็ นวิถีชีวิต
6. คุณภาพการบริหารจัดการ
6.1. ด้ านคุณลักษณะเฉพาะตัว
ของผู้บริหาร
6.1.1 ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์ในการ
บริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ

1. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มผู้เรี ยนให้ มีความรู้
ความเข้ าใจ และปฏิบตั ติ นตามหลัก
สุขอนามัยจนเป็ นนิสยั สนใจและสามารถ
สืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ อง
พยาบาลเบื ้องต้ น มีทกั ษะในการปฐม
พยาบาลเบื ้องต้ นตามวัย
1. มีและใช้ ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล
ในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพนักเรียนร่วมกับ
ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2. มีการให้ บริ การแนะแนว โฮมรูม
3. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพ
อนามัย และการออกกาลัง มีผลงาน
เป็ นที่ยอมรับจากชุมชน หรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
เฝ้าระวังและติดตามผลกาปฏิบตั ติ น
ในการรักษาสุขภาพ อนามัย การแต่งกาย
ความสะอาด ทังในโรงเรี
้
ยน และที่บ้าน
โดยสม่าเสมอ
สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ์ ผ้ ูเกี่ยวข้ อง
ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมจากร่ องรอย
หลักฐานตามความเหมาะสม
1. ใช้ แผนกลยุทธ์ /แผนปฏิบตั กิ ารเป็ น
เครื่ องมือในการบริ หารจัดการ
2. มีภาวะผู้นาทางวิชาการ

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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6.1.2 ความสามารถในการบริ หาร
จัดการ โดยใช้ ระบบ ICT

6.2 ด้ านการบริหารจัดการ
6.2.1 การบริ หารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม

6.2.2 มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้ มแข็ง
6.2.3 นาระบบ ICT มาใช้ ในการ
สนับสนุน การบริ หารจัดการและการ
จัด การเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

6.2.4 มีระบบการบริ หารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
3. มีระบบการนิเทศภายในที่เข้ มแข็ง
4. มีความรู้ ความเข้ าใจในสาระสาคัญ
(Concept) และ แนวทางการดาเนินงาน
ของโครงการโรงเรี ยนในฝัน
1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ICT
2. มีทกั ษะการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. บริ หารจัดการโดยใช้ ICT
1. ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทังภาครั
้
ฐ/
เอกชนมีสว่ นร่วม ในการบริ หารจัดการ
ทังระบบโรงเรี
้
ยน
2. ประสานความช่วยเหลือและได้ รับการ
ดูแลจากผู้อปุ ถัมภ์
3. ประสานความช่วยเหลือหรือได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั บุคลากร สถานบัน
หน่วยงานด้ านการศึกษา
1. มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
ครบทัง้ 8 องค์ประกอบ อย่างต่อเนื่อง
1. นาระบบ ICT มาใช้ ในการสนับสนุนการ
บริ หารจัดการ และการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและ คุ้มค่า
2.จัดระบบการใช้ งานที่อานวยความ
สะดวก และ กากับ ติดตาม ให้ บคุ ลากร
สามารถใช้ ระบบ ICT เพื่อการปฏิบตั ิงาน
อย่างทัว่ ถึง
1. มีการบริหารจัดการที่สอดคล้ องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีการวางแผนกลยุทธ์และนาแผนไปสู่
การปฏิบตั ิ
3. สามารถบริหารจัดการภายใต้ ข้อจากัด
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ
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6.2.5 มีระบบการบริ หารจัดการและ
มาตรการในการคงสภาพการเป็ น
ต้ นแบบโรงเรี ยนในฝัน

6.3 ด้ านผลงานที่ปรากฏ
6.3.1 ด้ านสถานศึกษา

6.3.2 ด้ านผู้บริหาร/ครู

6.3.3 ด้ านนักเรี ยน

การดาเนินงาน
มี/
ไม่ มี/
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

แนวทางการนิเทศ
1. มีมาตรการในการพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการให้ มีคณ
ุ ภาพที่ยงั่ ยืน
2. มีการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ KM, PLC(
การสร้ างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ)
3. มีระบบการบริ หารบุคลากรที่ม่งุ เน้ น
ผลการปฏิบตั ิงาน
สถานศึกษาได้ รับการยอมรับและสนับสนุน
จากชุมชน ผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้ องมีความพึง
พอใจ ดังนี ้
1. การบริ หารจัดการ
2. การจัดการเรี ยนการสอน
3. คุณภาพผู้เรี ยน
มีผลงานเป็ นที่ยอมรับของโรงเรียนอื่น
เป็ นแหล่งศึกษาดูงาน
มีผลงานที่ได้ รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ/
นวัตกรรม การบริ หารจัดการและด้ าน
จัดการเรี ยนการสอน
1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
สูงขึ ้น
2. มีกิจกรรมส่งเสริ มสนับสนุนนักเรี ยนมี
คุณลักษณะ ที่พงึ ประสงค์และมีสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรี ยนตามหลักสูตร
3. มีสถิติการศึกษาต่อสายสามัญ/ สาย
อาชีพ หรื อ การประกอบอาชีพของนักเรี ยน
4. นักเรียนประสบความสาเร็ จจากการจัด
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรี ยนสูค่ วาม
เป็ นเลิศ เช่น ทักษะวิชาการ ทักษะด้ าน
กีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

ข้ อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะ

