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เคร่ืองมือนิเทศ 
แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการโรงเรียนในฝัน 

 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

1. คุณภาพผู้เรียน     
1.1 ด้านทกัษะและความสามารถ 
ในการใช้เคร่ืองมือ เพื่อการ
แสวงหาความรู้ โรงเรียนจัด
กจิกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้เกิดคุณลักษณะ ดังนี ้
1.1.1 มีทกัษะและความสามารถ           
ในการใช้ภาษาไทย ทัง้ฟัง พูด อ่าน 
เขียนถกูต้อง เหมาะสมกบัระดบัชัน้ 

  สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ์ ศึกษา
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐานและ            
ให้ข้อเสนอแนะแนวด าเนินการท่ี
เหมาะสม 
1. จดักิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ทกัษะการใช้ภาษาไทย ทัง้ฟัง พดู อา่น 
เขียนอยา่งต่อเน่ือง เช่น ทดสอบการอ่าน 
การพดู อภิปราย การรายงาน การเขียน
เรียงความ เป็นต้น 
2. ประเมินความสามารถในการฟัง พูด 
อา่น เขียน ภาษาไทยอย่างตอ่เน่ือง  

 

1.1.2 มีทกัษะและความสามารถ          
ในการใช้ภาษาองักฤษ ทัง้ฟัง พูด อา่น 
เขียนถกูต้อง และ/ หรือ สามารถใช้
ภาษาประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน         
ในชีวิตประจ าวนั 
 

  1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ สง่เสริม
ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษและ
ภาษาตา่งประเทศท่ี 2 ทัง้ฟัง พูดอา่น และ
เขียนอยา่ง ต่อเนื่อง 
2. ประเมินความสามารถในการฟัง พูด 
อา่น เขียนภาษาองักฤษและ 
ภาษาตา่งประเทศ ท่ี 2 อย่างตอ่เน่ือง 

 

1.1.3 มีทกัษะและความสามารถ       
ในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและ
การสือ่สารผ่านระบบ ICT เช่น 
Facebook, Line, Instagram เป็นต้น 
 

  

จดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้นกัเรียน
สามารถใช้ Technology เพ่ือการเรียนรู้ 
และการสือ่สารตามแนวทาง การพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 และ
สามารถ น าเสนอผลงานผ่านระบบ ICT 

 

 1.1.4 สืบค้นข้อมลูจากแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย 
 

  

จดักิจกรรมให้นกัเรียนศกึษา ค้นคว้า 
รวบรวมข้อมลู องค์ความรู้จากแหลง่เรียนรู้
ท่ีหลากหลาย สามารถ น ามาเรียบเรียง 
สรุปองค์ความรู้ได้ 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

1.1.5 มีกระบวนการแก้ปัญหาและ
แสวงหาค าตอบ พร้อมทัง้สรุปและ
ถ่ายทอดเป็น องค์ความรู้ 
 
 

  

จดักิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการ แก้ปัญหา 
และแสวงหาค าตอบ โดยใช้ทกัษะ           
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า 
ผู้ตาม เช่น การสอนแบบโครงงาน (Project 
Based Learning) เป็นต้น 

 

1.2 ด้านความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  
1.2.1 ตอบค าถามด้วยความมัน่ใจ 
คลอ่งแคลว่ถกูต้อง มเีหตผุลประกอบ
อย่างเป็นกระบวนการ มคีวาม
พยายามในการสืบค้นให้ ได้มาซึง่
ค าตอบที่ต้องการ 
 
 
 
 

  

 
 
1. จดักิจกรรมให้นกัเรียนมีทกัษะในการ
สงัเกต จ าแนก เปรียบเทียบใช้
วิจารณญาณ ในการคิดและการพดู 
2. จดักิจกรรมตามแนวทาง “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” 
3. จดักิจกรรมให้นกัเรียนมีวิธีการ 
แก้ปัญหา และแสวงหาค าตอบ โดยใช้
ทกัษะการท างานเป็นทีม เช่น การสอน 
แบบโครงงาน (Project Based Learning) 
การใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

 

1.2.2 มีผลงานท่ีสะท้อนการปฏิบติัจริง 
สรุปการปฏิบตัหิรือทดลอง หรือผลงาน
ทีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และ
น าเสนอผลงานผ่านระบบ ICT 
 
 

  

 1. จดักิจกรรมให้นกัเรียนปฏิบติัจริง 
สรุปผลจากการปฏิบติัการทดลอง           
การท างาน ให้นกัเรียนมกีระบวนการคิด
สร้างสรรค์ แก้ไข ปัญหา อปุสรรค บทเรียน
ท่ีได้รับ เช่น การสอนแบบโครงงาน 
(Project Based Learning), Project 
Approach เป็นต้น 
2. จดักิจกรรมให้นกัเรียนน าเสนอผลงาน
อย่างสร้างสรรค์ผ่าน ระบบ ICT ทัง้ระบบ
ทีมและเด่ียว 

 

 1.3 ด้านคุณลักษณะความเป็น
ไทย 
1.3.1 ปฏิบติัตามหลกัคา่นิยมหลกั
ของคนไทย 12 ประการ 

  1. จดักิจกรรมและสง่เสริมให้นกัเรียน          
มีคณุลกัษณะตามค่านิยมหลกัของคนไทย 
12 ประการ ด้านคณุลกัษณะความเป็นไทย 
เช่น การประกวด มารยาทไทย เป็นต้น 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 
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ข้อเสนอแนะ มี/ 
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1.3.2 ยิม้ ไหว้ ทกัทาย สนทนา            
อย่างมีสมัมาคารวะ 
 
1.3.3 ใช้ภาษาพดู อ่าน เขียนอย่าง
เหมาะสม 
1.3.4 แตง่กายสะอาด เหมาะสม         
มีกิจกรรม ที่สะท้อนความสามารถ
เหมาะสมกบัวยั และสภาพของ
นกัเรียน 
 

2. จดักิจกรรมท่ีแสดงและสะท้อนถึง            
การอนรัุกษ์ สืบสานประเพณี ศิลปะ 
วฒันธรรมไทยและท้องถ่ิน  
3. จดักิจกรรมตามแนวทาง “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” 
 4.ประเมินพฤติกรรมด้วยวิธีการ                  
ท่ีหลากหลายและ สร้างวินยัเชิงบวก          
อย่างต่อเน่ือง 
5. นกัเรียนมพีฤติกรรมการปฏิบตัท่ีิถกูต้อง 
เหมาะสม เป็นปรกติวิสยั 

2. ด้านคุณภาพครู     

 2.1 ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้มีลักษณะ ดังนี ้
 
 2.1.1. ให้นกัเรียนได้เรียนรู้จาก            
การสบืค้น ข้อมลูจากสื่อ/แหลง่เรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย 
 

  

สังเกต เยี่ยมชัน้เรียน สัมภาษณ์ ศึกษา
ข้อมูล เอกสาร ร่องรอย ประกอบตาม
ความเหมาะสม และให้ค าปรึกษา หรือ
ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม 
การสบืค้นข้อมลูจากสื่อ/แหลง่เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เช่น หนงัสือ หนงัสอืพิมพ์ วิทย ุ
โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต ทศัน์ศกึษา ห้องสมดุ 
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

 

 2.1.2. ให้นกัเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัจริง และจากแหล่งเรียนรู้รวมถึง
สื่ออย่าง หลากหลาย 

  

การจดัท าโครงงาน ศกึษาแหลง่เรียนรู้ 
เรียนรู้จากห้องปฏิบติัการ วิทยากรท้องถ่ิน 
จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผล
การปฏิบติังาน  

 

 2.1.3. สง่เสริมกระบวนการคิด – 
วิเคราะห์ 

  

 ออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนรู้ สร้าง/
จดัหาและใช้สื่อ/นวตักรรมท่ีฝึกการคิด           
การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ น าเสนอผล             
การปฏิบติังาน ผลการปฏิบติัจาก
ห้องปฏิบติัการ มีผลงานปรากฏท่ีผู้ เรียน 
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ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

 2.1.4. สง่เสริมนิสยั 
รักการอา่น การค้นคว้า 
 

  

 ออกแบบและจดักิจกรรม สร้าง/จดัหา          
และใช้สือ่/นวตักรรม ที่ส่งเสริมการอา่น 
การค้นคว้า เช่น ประกวดยอดนกัอา่น           
จดักิจกรรมห้องสมดุมีชีวิต ห้องสมดุ 3D 
โครงการสง่เสริมนิสยัรักการอา่น สง่เสริม
ความเป็นเลศิด้านการอ่าน เช่น การจดั 
คา่ย ชุมนมุ ชมรม การสง่เสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมประกวด/แข่งขนัที่หน่วยงาน/ 
องค์กรจดัขึน้ เป็นต้น 

 

 2.1.5. สง่เสริมความถนดั 
ความสามารถ เฉพาะด้าน 

  

 จดัคา่ยวิชาการ ชมุนมุ เวทีคนเก่ง            
ตลาดนดั ประกวด/แข่งขนัทกัษะ
ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ปรากฏ และ/
หรือเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา เช่น 
หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ การขบัร้อง การแสดง 
ทกัษะความสามารถในกลุ่มสาระ/ 
สมรรถนะท่ีปรากฏ เป็นต้น 

 

 2.1.6 สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 
ความเป็นไทยความพอเพียงอย่าง       
มีเหตผุล และคา่นิยมหลกัของคนไทย 
12 ประการ 

  

 1.จดักิจกรรมปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม
รูปแบบตา่งๆ เช่น สร้างวินยัเชิงบวก 
บทบาทสมมติ ละครคณุธรรม ชมรมจิต
อาสา ศกึษาดงูาน การสรรหาบุคคล
ตวัอย่างระดบัชัน้ ระดบัโรงเรียน เป็นต้น 
 2.ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างนกัเรียน  

 

2.1.7 สะท้อนผลการเรียนรู้ เชิงบรูณา
การและการใช้ ICT   

 3’ประกวดทกัษะด้าน ICT จดันิทรรศการ 
เปิดบ้านในฝัน การน าเสนอผลงานของ
นกัเรียน แฟ้มสะสมงาน 

 

2.1.8 สง่เสริมการจดักิจกรรม              
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  

  
ผลงานของนกัเรียนตามกิจกรรม           
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ครบ 4H  

 

2.1.9 สง่เสริมการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามทกัษะในศตวรรษ ท่ี 21 

  

 จดักิจกรรมให้นกัเรียน 
 1.รู้เข้าใจวิธีการหรือขัน้ตอนของทกัษะ         
ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ให้สงัเกต                 
คิด วิเคราะห์ แปรความ ตคีวาม  
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

 2.ได้เห็นการกระท าตามขัน้ตอนของ     
ทกัษะในศตวรรษ ที่ 21 โดยมแีมแ่บบที่ดี 
เช่น การสาธิต การใช้สื่อ การพาไปดกูาร
ปฏิบติัในสถานการณ์จริง 
 3.ให้ปฏิบตัทิ าตามขัน้ตอน ของทกัษะ           
ในศตวรรษ ท่ี 21  
 4.จดักิจกรรม/สถานการณ์ให้ผู้ เรียน             
ได้ใช้ทกัษะนัน้ๆ 
 5.จดักิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีสง่เสริม
ทกัษะ ในศตวรรษ ท่ี 21 
 6.ประเมินสมรรถนะของผู้ เรียนสม ่าเสมอ  

2.1.10. สง่เสริมการสื่อสาร
ภาษาตา่งประเทศ 

  

1. มีบคุลากรชาวตา่งชาติร่วมจดัการ
เรียนรู้ และ/หรือบคุลากรได้รับการพฒันา
ทกัษะทางภาษาจากเจ้าของภาษา/             
สื่อตา่งๆ และเรียนรู้วฒันธรรมของเจ้าของ
ภาษาแล้วน าทกัษะ ความสามารถมา
ปฏิบติัและใช้ในการจดัการเรียนรู้ที่ส่งผล
ตอ่ผู้ เรียนอยา่งเป็นรูปธรรม 

2.จดักิจกรรม ชมุนมุ ชมรม กลุม่สมใจ
ภาษาตา่งประเทศ กิจกรรมส่งเสริมการ
สื่อสารภาษาตา่งประเทศ จดัมมุสื่อ ภาษา 
ตา่งประเทศ เช่นหนงัสือ เพลง เกม นิทาน 
การ์ตนู ภาพยนตร์ แผ่นพบั วารสาร 
ภาษาตา่งประเทศ กิจกรรมเสียงตามสาย
ภาษาตา่งประเทศ คา่ยภาษาตา่งประเทศ 
จดัพืน้ท่ีพดูภาษาตา่งประทศ  
 3. จดัแข่งขนัประกวดทกัษะการพดู อา่น 
เขียน ละคร เลา่เร่ือง เลา่นิทาน 
ภาษาตา่งประเทศ น าเสนอ โครงงานด้วย
ภาษาตา่งประเทศ  
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
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ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

 4.โรงเรียนสร้างข้อตกลง ด้านการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั ครูและ
นกัเรียนปฏิบติัจนเป็นนิสยั 

 2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ             
ในโครงการ 
 
 
  
2.2.1. ความรู้ความเข้าใจ              
ในเป้าหมายและแนวด าเนินการ           
ท่ีสอดคล้องกบัโครงการ 

  

 สังเกต สัมภาษณ์ สนทนา ซักถาม
ความ พงึพอใจ ศึกษาสภาพจริงจาก
ร่องรอย หลักฐานการด าเนินการใน
สถานศึกษา ตามความเหมาะสม 
เสริมแรงและกระตุ้นให้พัฒนาต่อยอด 
 น าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชมุ สมัมนา ศกึษาเอกสาร ศกึษาดงูาน
ท่ีสถานศกึษาหรือหนว่ยงานจดัขึน้ มาปรับ
วิธีเรียนเปลีย่นวิธีสอน 

 

2.2.2. พฒันาตนเอง โดยเฉพาะด้าน
ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์             
เพ่ือการเรียนการสอน  

  

ประชมุสร้างความตระหนกั จดัท า
แผนพฒันาตนเอง เข้ารับการอบรมสมัมนา 
สร้างเครือข่าย ICT ศกึษาดงูาน พฒันา
นวตักรรม  

 

2.2.3. กระตอืรือร้นในการท างาน 
สามารถอธิบาย หรือตอบข้อซกัถาม
สอดคล้องกบัผลงานท่ีปรากฏอย่าง
เป็นเหตเุป็นผล 

  

ต่ืนตวัต่อการพฒันา การรับการนิเทศ         
การจดัการเรียนการสอน มีแผนพฒันา
ตนเอง ศกึษาดงูาน เข้ารับการอบรม           
เข้าร่วมประชมุสมัมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้           
น าความรู้มาพฒันากระบวนการท างาน        
ของตน 

 

2.2.4. ผลงานนกัเรียนที่น าเสนอ 
สะท้อนผลการจดัการเรียนรู้ 
 

  
จดัท าแผนพฒันานกัเรียน การน าเสนอ
ชิน้งานของนกัเรียน จดัป้าย/นิทรรศการ
แสดงผลงานนกัเรียน  

 

2.2.5. พฒันาการท างานอย่าง
สอดคล้องกบัเป้าหมายโรงเรียนในฝัน 
ภายใต้ข้อจ ากดั 
 

  

ศกึษานโยบายเป้าหมายของโรงเรียนในฝัน 
วดัและประเมินผลตามสภาพจริง การมี
สว่นร่วมของ ชมุชนหนว่ยงานและองค์กร        
ท่ีเก่ียวข้อง 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

2.2.6. ให้การดแูลช่วยแหลือนกัเรียน
อย่างเป็นระบบ 
 
 

  

 1.การมสีว่นร่วมพฒันาระบบการดแูล
ช่วยเหลือนกัเรียน สร้างวินยัเชิงบวก          
ใช้ข้อมลูนกัเรียนรายบุคคลในดแูล
ช่วยเหลือนกัเรียนทัง้ด้านการเรียน          
การให้ค าปรึกษา การเสริมแรงการสง่เสริม
ความสามารถเฉพาะด้าน 
 2.มีเครือข่ายการท างานท่ีเช่ือมโยงกบั
บคุลากรอ่ืนในโรงเรียน ผู้ปกครองและ
ชมุชน 

 

2.2.7. พฒันานวตักรรมการจดั           
การเรียนรู้ 

  

จดัท านวตักรรมในการพฒันาการจดั         
การเรียนการสอนอยู่เสมอ เช่นสือ่ต่างๆ 
วิจยัและน าผลมาพฒันางาน มีและ
เผยแพร่แนวปฏิบติัที่ดี ฯลฯ 

 

3. ด้านพัฒนาคุณภาพแหล่ง
เรียนรู้ 

    

 3.1 บริเวณอาคารสถานที่สะอาด  
ร่มร่ืน ปลอดภยั บรรยากาศอบอุน่ 
สง่เสริม ให้นกัเรียนอยากมาเรียน 
รักโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ์ ศึกษา
ข้อมูล ที่จัดโดยค านึงถงึความต้องการ
จ าเป็น ความเหมาะสม ความพอเพียง
มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า บุคลากร
และนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ดูแล รักษา แล้วให้ข้อเสนอแนะ            
เพื่อพัฒนาเตมิเตม็หรือต่อยอด 
 1,จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนรักษ์
สิ่งแวดล้อมสามารถเป็นแบบอย่าง และ          
มีความยัง่ยืน เป็นท่ียอมรับของชุมชน เช่น 
กิจกรรมส้วมสขุสนัต์ โรงเรียนสีเขียว         
สวนสมนุไพร  สวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น 
2. จดักิจกรรมส่งเสริมความมรีะเบียบวินยั 
มีจิตสาธารณะ น้อมน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั ด้วยจิตส านกึของตน 
จนเป็นนิสยั เช่น การอนรัุกษ์พลงังาน       
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

 รู้จกัปิดน า้ ปิดไฟเม่ือเลิกใช้ ใช้ทรัพย์สิน
สว่นรวมด้วยความระมดัระวงั คดัแยกขยะ 
ลดปริมาณขยะ ฯลฯ 

 3.2 แหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและ
ภายนอก ห้องเรียนเอือ้ตอ่การเรียนรู้  
ท่ีม ีประสิทธิภาพ และหลากหลาย 
เป็นท่ีรองรับการศกึษาดงูานของ       
ทกุภาคสว่น  
 
 

  

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ         
เป็นปัจจุบัน เป็นแบบอย่างที่ยั่งยนื 
พร้อมใช้งาน เช่น ห้องปฏิบัตกิารต่างๆ 
การจดัป้ายนิเทศ ป้ายความรู้ที่มีการ
ปรับเปล่ียน ให้ทนัสมัย เป็นปัจจุบัน 
อยู่เสมอ 
1.จดัท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ โดยใช้
โปรแกรมบริหาร จดัการระบบข้อมลู
สารสนเทศ เพ่ือสะดวกในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้รวมถึงการศกึษาดงูาน 

 2. จดัสภาพภายในห้องปฏิบติัการ/ 
ห้องเรียนปกติ แหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีส่งเสริม 
สนบัสนนุการเรียนรู้ การได้ลงมือปฏิบติัจริง 
และการใช้ทรัพยากรอย่าง คุ้มคา่ เช่น         
มีการจดัระบบการให้บริการ มกีารจดั          
วาง การตกแตง่ท่ีมคีวามเหมาะสม 
บรรยากาศ เชิญชวนให้ใช้บริการ 

 

 3.3 แหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและ
ภายนอก ห้องเรียนเอือ้ตอ่การเรียนรู้  
ท่ีม ีประสิทธิภาพ และหลากหลาย 
เป็นท่ีรองรับการศกึษาดงูานของ           
ทกุภาคสว่น  
 

  

1. สร้างมาตรการในการดแูล ซ่อมบ ารุง 
และมแีนวทางเพ่ิมขีดความสามารถ            
ใช้การได้อย่างเป็น ปัจจบุนัอยูเ่สมอ            
มีการประเมนิความพึงพอใจตอ่การใช้
บริการ ฯลฯ 
2. จดัสภาพภายในห้องปฏิบติัการ/
ห้องเรียนปกติ แหล่งเรียนรู้ตา่งๆ ที่สง่เสริม 
สนบัสนนุการเรียนรู้ การได้ลงมือปฏิบติัจริง 
และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นมีการ
จดัระบบการให้บริการ มีการจดัวาง การ
ตกแตง่ที่มีความเหมาะสม บรรยากาศ       
เชิญชวนให้ใช้บริการ 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

3.4 การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
สนบัสนนุการเรียน การสอนและ         
การบริหาร จดัการ 
 

  

1. การจดัการเรียนการสอนรูปแบบ 
DCTV/ DLIT ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
2. พฒันาระบบ ICT ท่ีมปีระสิทธิภาพ  
เช่น ระบบ อนิเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสงู 
ระบบ internet 
3.จดัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
องค์กร(intranet)ช่วยในการจดัการข้อมลู
ท าให้การท างานรวดเร็ว สะดวก และ
ปลอดภยั 

 

3.5 ห้องสมดุ 
 

  

1.จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้วิธี            
การใช้ห้องสมดุ 
2. จดักิจกรรมส่งเสริมรักการอา่น              
อย่างต่อเน่ือง โดย กิจกรรมส่งเสริมีความ
เช่ือมโยง กบัการพฒันาด้านความสามารถ
ในการถ่ายทอดข้อมลูจากการอา่น รวมถึง
กิจกรรมหนงัสือเล่มโปรด 
3. จดัสภาพภายในห้องสมดุ จดัวาง 
ตกแตง่ ให้มคีวามเหมาะสม บรรยากาศ
เชิญชวนให้ใช้บริการ 
4. ใช้ระบบ ICT ท่ีมปีระสิทธิภาพในการ
ให้บริการ หรือบริหาร จดัการห้องสมดุ 
5. มีสื่อสนบัสนนุ การสืบค้นข้อมลู           
อย่างหลากหลาย เพียงพอ ทัง้สือ่ สิ่งพิมพ์ 
และสื่อ ICT 

 

4. ด้านทกัษะชีวิต     

 4.1 ตระหนกัและเหน็คณุคา่            
ในตนเองและผู้ อ่ืน 
   

สังเกตสภาพจริง เยี่ยมชัน้เรียน 
สัมภาษณ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษา
ข้อมูลจากร่องรอย หลักฐานเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม กระตุ้นให้เกดิ
แนวคดิพัฒนา ให้ขวัญก าลังใจและ
ข้อเสนอแนะตามสมควร 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

1. จดักิจกรรมท่ีสง่เสริม/แนะแนวให้
ยอมรับผลงานและ ความสามารถของ           
ผู้ อ่ืน เช่น กิจกรรมยกย่องคนเก่ง คนดี            
การให้ขวญัและก าลงัใจผู้ อ่ืน เป็นต้น 
2. จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมท่ีนกัเรียนใช้
ความรู้ ความสามารถของตนเองให้เพ่ือน
และสงัคมเกิดการยอมรับ เช่น พิธีกร 
มคัคเุทศก์น้อย เวทีคนเก่ง ไมค์ทองค า       
การแสดงตา่งๆ นกักีฬา นกัประดิษฐ์         
เป็นต้น 
3. จดักิจกรรมเสริมสร้างความสามคัคี          
ในหมู่คณะและลดความขดัแย้ง การให้
โอกาสผู้อืน่ เพ่ือนช่วยเพ่ือน และสง่เสริม
การใช้ 5 ค ามงคล ( สวสัด ีขอบคณุ ขอบใจ 
ขอโทษ ไมเ่ป็นไร) ในการอยู่ร่วมกนั 

4.2 การคิดวิเคราะห์ การตดัสนิใจ 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 

  

1. กิจกรรมท่ีจดัได้พฒันากระบวนการคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสร้างสรรค์           
ทัง้การจดักิจกรรมการเรียนการสอน         
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน สอดคล้องสมัพนัธ์กบัการจดั
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
2.  จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมกระบวนการกลุ่ม 
3. การใช้เหตผุลประกอบการตดัสินใจและ
แก้ปัญหา เช่น การเรียนรู้โดยใช้กรณีศกึษา 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้
แบบโครงงาน เป็นต้น 

 

4.3 การจดัการกบัอารมณ์ และ
ความเครียด 
   

1. จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมด้านการเลน่กีฬา 
ดนตรี ศิลปะ และการฝึกสมาธิ 
2. มีสถานท่ีให้นกัเรียนได้พกัผ่อนตาม
อธัยาศยัหรือท ากิจกรรมโดยอิสระ เช่น 
กิจกรรมดนตรีใต้เงาไม้ มมุสบาย 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

3. จดัหาสื่ออปุกรณ์ที่ท่ีเปิดโอกาสให้
นกัเรียนได้เล่นโดยอิสระ เช่น หมากฮอส 
หมากล้อม อปุกรณ์ดนตรี กีฬา สือ่
มลัติมีเดีย เป็นต้น 

 4.4 การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดกีบัผู้ อ่ืน 
 

  

 จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการท างานร่วมกบั
บคุคลอืน่ ทัง้ในเวลาเรียนและนอกเวลา
เรียน เช่น กิจกรรมชุมนมุ ชมรม และ
กิจกรรมโครงงาน เป็นต้น 

 

 4.5 การเรียนรู้จาการปฏิบตัจิริง 

  

 จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการลงมือปฏิบติัจริง
ในการส ารวจ การทดลอง การสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ นวตักรรม และการท าโครงงาน 
ท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั 

 

4.6 การฝึกทกัษะประกอบอาชีพ
สจุริต และเรียนรู้จากครูมอือาชีพ 
 

  

 จดักิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะความสามารถ
ในการประกอบอาชีพและ/หรือมีรายได้
ระหว่างเรียน ตอ่เน่ืองเป็นปัจจบุนั เชน่ 
บริษัทจ าลอง สหกรณ์ร้านค้า ตลาดนดั
นกัเรียน และการขายตรงรูปแบบตา่งๆ  
การฝึกแรงงานฝีมือคณุภาพร่วมกบั
หนว่ยงานภายนอก ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  
โดย โรงเรียนท า MOU กบั
สถาบนัการศกึษาวิชาชีพ ร้านค้า 
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

 

4.7 การมีวินยัทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. จดักิจกรรมส่งเสริมการออมที่มี            
ความเสี่ยงน้อยในรูปแบบตา่งๆ เช่น 
ธนาคารโรงเรียน สหกรณ์ ออมทรัพย์ 
สหกรณ์ร้านค้า เป็นต้น 
2. นกัเรียนบนัทกึรายรับ รายจ่ายประจ าวนั 
ในรูปแบบ สมดุบนัทกึ หรือ ใช้ App             
บญัชีรายรับ-รายจ่ายในระบบ ICT           
การฝึกท าบญัชีครัวเรือน เป็นต้น 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

4.8 การมีทกัษะสื่อสาร สารสนเทศ 
และรู้เทา่ทนัสื่อ 

  

1.  จดักิจกรรมชมรม ชุมนมุ ในกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” 
2.  จดักิจกรรมเสียงตามสาย/ค าขวญัตา่งๆ 
3. จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในการรับข้อมลูข่าวสาร         
จากสื่อตา่งๆ การเรียนรู้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4. จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมทกัษะ 7Cตาม
แนวทางการพฒันาทกัษะผู้ เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้แก ่ทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการแก้ปัญหา ทกัษะการ
สร้างสรรค์และนวตักรรม ทกัษะด้าน         
ความเข้าใจตอ่วฒันธรรม ตอ่กระบวนทศัน์
ทกัษะด้านความร่วมมือ ท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า ทกัษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศและรู้เท่าทนัสื่อ ทกัษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสือ่สาร และทกัษะอาชีพและการเรียนรู้ 

 

4.9 การมทีกัษะด้านคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร 
 
 
 

  

1. จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนใช้คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
บรูณาการกบั 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 
2.  ใช้ ICT ในการเรียนรู้/สืบค้น/น าเสนอ
ผลงาน เพ่ือการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
และใช้ในวิถีชีวิต 

 

4.10 การแสวงหาความรู้อย่าง
หลากหลาย 
 
 
 
 

  

1.  จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมชุมนมุ ชมรม           
จิตรอาสา 
2.  จดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
3.  จดักิจกรรมท่ีสง่เสริม 3R7C (3R คือ 
อา่นออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และ 7C คือ 
ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 
การแก้ปัญหา ทกัษะการสร้างสรรค์และ
นวตักรรม ทกัษะด้านความเข้าใจตอ่
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

วฒันธรรม ตอ่กระบวนทศัน์ทกัษะด้าน
ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
ทกัษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่า
ทนัสื่อ ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 
สารสนเทและการสื่อสาร และทกัษะอาชีพ
และการเรียนรู้) 
4.  จดักิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทัง้ในและ 
นอกโรงเรียน 

4.11 การปลกูฝังแนวคดิ และ
ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

  

 1.จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมให้เกิดองค์ความรู้
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
การรู้จกัพอประมาณ ความมีเหตผุล และ
การสร้างภมิูคุ้มกนัในตวัที่ดี มีความรู้ คู่
คณุธรรม การจดักิจกรรมรณรงค์เก่ียวการ
น าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 2.จดักิจกรรมส่งเสริมการน าความรู้สูก่าร
ปฏิบติัให้เป็นปรกติวิสยั เช่น การประหยดั
และออม การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย การ
สร้างคา่นิยมท่ีดเีก่ียวกบัการบริโภค เป็นต้น 

 

4.12 การจดทะเบียนทรัพย์สิน              
ทางปัญญา วา่ด้วยลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร               
อนสุิทธิบตัร และ เคร่ืองหมายการค้า 

  

1.จดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบั กฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนสุิทธิบตัร และ
เคร่ืองหมายการค้า 
2. จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการคิดสร้างสรรค์ 
การประดิษฐ์ การตอ่ยอด สิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆ   
3.  สนบัสนนุการน าผลงานการผลิตสู่        
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

 

4.13 นกัเรียนได้ฝึกการบริหารจดัการ
อย่างเป็นระบบครบวงจร 

  

1.  จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการบริหารจดัการ
สหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน และ
บริษัทจ าลอง อย่างเป็นระบบ นกัเรียนได้
เรียนรู้และมปีระสบการณ์ตรง 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

2.  นกัเรียนมกีารรวมกลุ่ม เพ่ือด าเนิน
กิจการใดๆ ตามท่ีกลุ่มสนใจตัง้เป้าประสงค์ 
เช่น การขายสนิค้าผ่านระบบออนไลน์      
การสร้างผลติภณัฑ์สนิค้าที่มีตราสนิค้า
(bland) เป็นของตนเอง การจดัตลาดนดั
นกัเรียน หรือการรวมกลุม่ผลิตและ
จ าหนา่ยสินค้าในตลาดนดัชุมชน เป็นต้น 

5. ด้านคุณภาพการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

    

 5.1 อาคารสถานที่และแหล่ง
ส่งเสริม สุขภาพ ในโรงเรียน  
 
 5.1.1 ห้องสขุา 
 
 
 
 
 
 

  

สังเกตสภาพจริง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเตมิ
จาการสัมภาษณ์ ร่องรอยหลักฐาน
เพิ่มเตมิตามความเหมาะสม 
ประกอบการตัดสินใจให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการจ าเป็น 
 1. มีจ านวนเพียงพอกบัสดัส่วนจ านวน
นกัเรียนและแยกชายหญิง 
 2. สะอาด ปลอดภยั มอีปุกรณ์พร้อมใช้ 
3. จดัระบบดแูล รับผิดชอบ เช่น สร้าง
ข้อตกลง ในการใช้ มบีุคลากร หรือนกัเรียน
ร่วมรับผิดชอบในการเฝา้ระวงั หรือดแูล
รักษา) 

 

 5.1.2 ห้องพยาบาล 

  

1. มีเตียงพยาบาล แยกสว่นชาย-หญิง       
มีจ านวน เพียงพอ สะอาด มีแสงสวา่ง
เพียงพอ 
2. มียาที่ถกูต้อง แยกประเภท ยากิน ยาใช้
ภายนอก ยาสามญัประจ าบ้าน และมี
บนัทกึการจ่ายยา การส่งตอ่สถานพยาบาล 
3. อปุกรณ์เคร่ืองในห้องพยาบาลสะอาด 
ไมช่ ารุด 
4. แสดงสถิตกิารบริการ เวชภณัฑ์ 
5. มีผู้ดแูลรับผิดชอบห้องพยาบาล 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

6. มีป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านสขุภาพ 
พอเหมาะ 
7. ได้ใช้เป็นแหลง่เรียนเรียนรู้ 

 5.1 อาคารสถานที่และแหล่ง
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
 5.1.3 โรงอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จัดระบบสุขาภบิาลอาหารในโรงเรียน 
ดังนี ้
1. ด้านการบริหาร ได้แก่ มีนโยบาย         
ด้านการจดัการอาหารมือ้หลกั และอาหาร
เสริมระหว่างมือ้ ควบคมุคณุภาพอาหาร 
ในโรงเรียน และจ าหน่ายอาหารบริเวณ
นอกโรงเรียน บุคลากรทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 
สง่เสริมความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องด้าน
โภชนาการ มีกรรมการด าเนินการและ         
มีการประชาสมัพนัธ์นโยบาย 
2. ภาชนะและอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบอาหาร 
สะอาด ท าด้วยวสัดทุี่ปลอดภยั อยู่ในสภาพ
ดี เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภยั 
3.  สขุาภิบาลสว่นบุคคล ผู้บริการอาหาร
เป็นผู้ มีสขุภาพดี แตง่กายสะอาดเหมาะสม 
ผู้ประกอบและผู้จดัอาหาร มีสขุภาพและ
สขุนิสยัที่ดี ผู้บริโภคล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร ไมใ่ช้แก้วน า้หรือเคร่ืองดื่มร่วมกนั
และแปรงฟันหลงัอาหาร 
4. ด้านสถานที่ประกอบอาหาร สะอาด 
ปลอดภยั มโีต๊ะเตรียมอาหารเฉพาะ          
มีการระบายอากาศได้ดี ไม่มีฝุ่ น หยากไย่ 
อปุกรณ์ ภาชนะสะอาด จดัเป็นระเบียบ  
5. สถานท่ีรับประทานอาหาร สะอาด           
แสงสวา่งเหมาะสม ระบายอากาศได้ดี  
โต๊ะเก้าอี ้สะอาด แข็งแรง เป็นระเบียบ 
เพียงพอ หรือบริหารจดัการ ให้ใช้ได้          
อย่างเพียงพอ 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

6. สิ่งอ านวยความสะดวก และความ
ปลอดภยั มีระบบน า้ใช้สะอาดเพียงพอ 
อา่งล้างภาชนะ และวตัถุดบิในการปรุง
อาหารเพียงพอ เหมาะสม อปุกรณ์ท า
ความสะอาดเพียงพอ สารท าความสะอาด
แยกเก็บอย่างปลอดภยั ไมใ่ห้ปนเปือ้น
อาหาร 
7. ระบบก าจดัขยะ น า้เสีย และภาหะน า
โรค ได้แก ่มีระบบระบายน า้เสียท่ีด ี
รวบรวมและ ก าจดัขยะถูกต้อง ไม่มสีตัว์ 
และแมลงน าโรคในสถานที่ปรุงและ
รับประทานอาหาร ไม่มีสตัว์เลีย้งในสถานที่
เตรียมและประกอบอาหาร 

 

  

8. ด้านสง่เสริมการเรียนรู้ มีป้ายนิเทศ          
ข้อควรรู้ ควรปฏิบตัิ มีการประเมนิความ       
พงึพอใจของนกัเรียนเก่ียวกบัอาหาร และ
การบริการ ประเมินปัญหาอปุสรรคของ 
การใบริการ จดัท ารายงานประจ าปี           
การติดตามภาวะทนุโภชนาการ และ
นกัเรียนมสีว่นร่วมในการวางแผนรายงาน
การบริการ 

 

 5.1.4 สถานท่ีออกก าลงักาย/สนาม
เดก็เลน่ 
 
 
 
 
 
 

  

1. มีอาคาร/สนามกีฬาหรือสถานท่ีออก
ก าลงักาย เพียงพอ เหมาะสมกบัจ านวน
นกัเรียน หรือมรีะบบการบริหารจดัการให้
ผู้ เรียนได้ใช้อย่างทัว่ถงึ 
2. มีอปุกรณ์กีฬาเพียงพอ พร้อมใช้ 
ปลอดภยัไมช่ ารุด 
3. ผู้ดแูลอปุกรณ์กีฬาและการออกก าลงั
กาย จดัระบบ ดแูลการให้บริการและการ
ซอ่มบ ารุง 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

4.  ป้ายนิเทศ ให้ความรู้เก่ียวกบักีฬา        
การออกก าลงักาย และการดแูลสขุภาพ
เป็นปัจจบุนั 

 5.1.5 ห้องแนะแนว 

  

1. มีห้องแนะแนวแยกเป็นเอกเทศ            
(ลบัหแูต ่ไมล่บัตา) 
2. มีครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนวปฏิบติัหน้าท่ี
ตามหลกัการแนะแนวด้วยความรับผิดชอบ 
3. มีข้อมลูนกัเรียนเป็นรายบคุคล 
4. จดับริการข้อมลูสารสนเทศด้านอาชีพ
และการศกึษาตอ่ 
5. ข้อมลูการส่งตอ่นกัเรียนตอ่หนว่ยงาน         
ท่ีเก่ียวข้อง 
6. ประสานความร่วมมือกบัสถาบนัวิชาชีพ
และสถานประกอบการเพ่ือศกึษาตอ่ ประกอบ
อาชีพ และหรือมรีายได้ระหวา่งเรียน 

 

 5.1.6 ห้องสหกรณ์ร้านค้าของ
โรงเรียน 
 
 
 
 

  

จดัระบบการให้บริการท่ีเน้นการให้ความรู้
และเสริมสร้างสขุนิสยั 
1. สะอาด เกบ็สินค้าเป็นหมวดหมู ่            
เป็นระบบ ไมม่ีสตัว์พาหะน าโรค 
2. สินค้าไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
3. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบคณุภาพ
สินค้าและมีการคดักรองสนิค้า 
4. มีการบริการสินค้าท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียน 

 

 5.1.7 ห้องปฏิบติัการทางดนตรี 
ศิลปะ 
 
 
 
 
 
 

  

1. สะอาด มีแสงสวา่งเพียงพอ ขนาด
พอเหมาะ กบัจ านวนนกัเรียน 
2. มีอปุกรณ์เพียงพอได้รับการดแูลรักษา
อย่างถูกต้อง อยู่ในสภาพสะอาด พร้อมใช้ 
3. มีการจดัเก็บเป็นหมวดหมู ่สะดวกใช้ 
4. มีผู้ รับผิดชอบดแูล 
5. มีป้ายนิเทศความรู้เก่ียวกบัศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

5.2  การบริหารจัดการงาน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 5.2.1 การจดัท าข้อมลู สารสนเทศ 
 เพ่ือการสง่เสริมสขุภาพอนามยั
ผู้ เรียน 
 

  

มีแนวด าเนินการโดยบุคคลหรือคณะ
บุคคล ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมลูผู้ เรียนด้านสขุภาพ
อนามยัเป็น รายบคุคล 
2. จดัท าข้อมลูสารสนเทศและข้อมลู             
การใช้แหล่งส่งเสริมสขุภาพในโรงเรียน  
เช่น ห้องพยาบาล สถานท่ีออกก าลงักาย 
ห้องสขุา สนามกีฬา เป็นต้น 
3. สง่เสริมกิจกรรมการจดัการฐานข้อมลู
สารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์ และการก ากบั 
ติดตามของโรงเรียน 
4.ใช้ข้อมลูในการประสานงานกบั
หนว่ยงานภายนอกให้เข้ามามีสว่นร่วมใน
การจดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพอนามยั
นกัเรียน 

 

5.2.3.การจดัท าแผนงาน/โครงการ
สง่เสริมสขุภาพอนามยัผู้ เรียน 

  

1. มีแผนและน าเนินการตามงาน/โครงการ
ด้านการใช้และการบ ารุงรักษาอาคาร
สถานท่ีและแหล่งส่งเสริมสขุภาพใน
โรงเรียน 
2. มีแผนงาน/โครงการสง่เสริมสขุภาพ        
ของผู้ เรียน และด าเนินการโดยตอ่เนื่อง 
ได้แก ่กิจกรรม ชุมนุม/ชมรม ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย (Health) 
3. โครงการสง่เสริมสขุภาพหรือโครงการ
สง่เสริมสขุอนามยัผู้ เรียนที่เชื่อมโยงกบั
หนว่ยงานหรือองค์กรภายนอก/ ชมุชน/
ครอบครัว 

 

 5.2.3 ระบบ ก ากบั ติดตาม และ
ประเมินผล การสง่เสริมสขุภาพ
อนามยัผู้ เรียน 

  

1. มีการก ากบั ติดตามและประเมินผล      
การด าเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ
สง่เสริมสขุภาพอนามยัผู้ เรียน อย่างเป็น
ระบบ 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

2. มีการก ากบั ติดตาม และประเมิน          
การ ให้บริการและ การบ ารุงรักษาอาคาร
สถานท่ีและแหล่งส่งเสริม สขุภาพใน
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

5.3 การจดักิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน 
 5.3.1 การจดัการเรียนรู้ด้านการ
สง่เสริมสขุภาพอนามยั 
  

 
 
 

 
 
1. จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมผู้ เรียนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และปฏิบตัตินตามหลกั
สขุอนามยัจนเป็นนิสยั สนใจและสามารถ
สืบค้นข้อมลูจากแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
2. นกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเร่ือง
พยาบาลเบือ้งต้น มทีกัษะในการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นตามวยั 

 

 5.3.2 ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน
ด้านสขุภาพ 
 
  
 

  

1. มีและใช้ข้อมลูสขุภาพสว่นบคุคล           
ในการเฝา้ระวงัดแูลสขุภาพนกัเรียนร่วมกบั
ผู้ปกครอง และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการให้บริการแนะแนว โฮมรูม 
3. จดักิจกรรมท่ีสนบัสนนุการดแูลสขุภาพ 
อนามยั  และการออกก าลงั มีผลงาน          
เป็นท่ียอมรับจากชุมชน หรือหน่วยงาน     
ท่ีเก่ียวข้อง  

 

 5.3.3 การจดักิจกรรมเช่ือมโยงจาก
ห้องเรียน นอกห้องเรียนสูบ้่าน ชมุชน
ให้เป็นวิถีชีวิต 

  

 เฝา้ระวงัและติดตามผลกาปฏิบติัตน         
ในการรักษาสขุภาพ อนามยั การแตง่กาย 
ความสะอาด ทัง้ในโรงเรียน และที่บ้าน      
โดยสม ่าเสมอ 

 

6. คุณภาพการบริหารจัดการ     
 6.1. ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว
ของผู้บริหาร 
 6.1.1 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ในการ
บริหารจดัการอย่างเป็นระบบ 
 

  

สังเกตสภาพจริง สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเตมิจากร่องรอย
หลักฐานตามความเหมาะสม 
1. ใช้แผนกลยทุธ์/แผนปฏิบตักิารเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจดัการ 
2. มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

 
 

3. มีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
4. มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคญั 
(Concept) และ แนวทางการด าเนินงาน
ของโครงการโรงเรียนในฝัน 

 6.1.2 ความสามารถในการบริหาร
จดัการ โดยใช้ระบบ ICT 

  

1. มีความรู้เก่ียวกบัระบบ ICT 
2. มีทกัษะการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบติังาน 
3. บริหารจดัการโดยใช้ ICT 

 

 6.2 ด้านการบริหารจัดการ 
 6.2.1 การบริหารจดัการแบบมี       
สว่นร่วม 
 

  

1. ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทัง้ภาครัฐ/
เอกชนมสีว่นร่วม ในการบริหารจดัการ       
ทัง้ระบบโรงเรียน 
2. ประสานความช่วยเหลือและได้รับการ
ดแูลจากผู้อปุถมัภ์ 
3. ประสานความช่วยเหลือหรือได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบับคุลากร สถานบนั 
หนว่ยงานด้านการศกึษา 

 

 6.2.2 มีระบบการประกนัคณุภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง 

  
1. มีการจดัระบบประกนัคณุภาพภายใน 
ครบทัง้ 8 องค์ประกอบ อย่างต่อเน่ือง 

 

6.2.3 น าระบบ ICT มาใช้ในการ
สนบัสนนุ การบริหารจดัการและการ
จดั การเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

1. น าระบบ ICT มาใช้ในการสนบัสนนุการ
บริหารจดัการ และการจดัการเรียนการ
สอนอย่างมปีระสิทธิภาพและ คุ้มคา่ 
2.จดัระบบการใช้งานท่ีอ านวยความ
สะดวก และ ก ากบั ติดตาม ให้บคุลากร
สามารถใช้ระบบ ICT เพ่ือการปฏิบติังาน
อย่างทัว่ถงึ 

 

6.2.4 มีระบบการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

  

1. มีการบริหารจดัการท่ีสอดคล้องกบั
นโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 
2. มีการวางแผนกลยทุธ์และน าแผนไปสู่
การปฏิบติั 
3. สามารถบริหารจดัการภายใต้ข้อจ ากดั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 รายการนิเทศ 
การด าเนินงาน 

แนวทางการนิเทศ 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มี/ 
ปฏิบัต ิ

ไม่มี/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

6.2.5 มีระบบการบริหารจดัการและ
มาตรการในการคงสภาพการเป็น
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน 

  

1. มีมาตรการในการพฒันาระบบบริหาร
จดัการให้มีคณุภาพท่ียัง่ยืน 
2. มีการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ KM, PLC(
การสร้างชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ) 
3. มีระบบการบริหารบุคลากรที่มุ่งเน้น         
ผลการปฏิบติังาน 

 

 6.3 ด้านผลงานท่ีปรากฏ 
 6.3.1 ด้านสถานศกึษา 
 
 
 
 
 
 

  

สถานศกึษาได้รับการยอมรับและสนบัสนนุ
จากชมุชน ผู้มสีว่นเก่ียวข้องมคีวามพงึ
พอใจ ดงันี ้
  1. การบริหารจดัการ 
  2. การจดัการเรียนการสอน 
  3. คณุภาพผู้ เรียน 
มีผลงานเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนอ่ืน          
เป็นแหลง่ศกึษาดงูาน 

 

 6.3.2 ด้านผู้บริหาร/ครู 
   

 มีผลงานท่ีได้รับการยกย่องเชิดชเูกียรติ/
นวตักรรม การบริหารจดัการและด้าน
จดัการเรียนการสอน 

 

 6.3.3 ด้านนกัเรียน 

  

 1. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
สงูขึน้ 
 2. มีกิจกรรมส่งเสริมสนบัสนนุนกัเรียนมี
คณุลกัษณะ ที่พงึประสงค์และมีสมรรถนะ
ส าคญัของผู้ เรียนตามหลกัสตูร 
 3. มีสถิติการศกึษาตอ่สายสามญั/ สาย
อาชีพ หรือ การประกอบอาชีพของนกัเรียน 
4. นกัเรียนประสบความส าเร็จจากการจดั
กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผู้ เรียนสูค่วาม
เป็นเลิศ เช่น ทกัษะวิชาการ ทกัษะด้าน
กีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิป์ 

 

 


