
 
 

แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 
ส าหรับการนิเทศ ติดตาม ครั้งท่ี 2 –3  

ระยะที่ 2  การน าผลการเตรียมสู่การปฏิบัติ : เดือนพฤศจิกายน 2558 

การนิเทศครั้งที.่.........................วัน-เดือน-ปี.............................................................. 
โรงเรียน.....................................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.............................. เขต .... 
ผู้นิเทศ.......................................................................ผู้รับการนิเทศ...................................................................
ชื่อกิจกรรม............................................................................................................................................... 
ระดับชั้น................................................................................................................................................... 

หมวดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
  หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 
  หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
  หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิต 

  ค าชี้แจง  1. แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ระยะที่ 2 :    
                  การน าผลการเตรียมสู่การปฏิบัติประกอบด้วยประเด็นการนิเทศ ติดตาม จ านวน 8 ประเด็น 

 2. ให้ท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ตามประเด็นการนิเทศ ติดตามท่ีตรงกับสภาพการ
ด าเนินงาน ของการจัดกิจกรรมของโรงเรียน โดยเลือกได้มากกว่า 1 รายการ พร้อมบันทึกข้อ
ค้นพบหรือข้อสังเกต ลงในช่องข้อค้นพบ/ข้อสังเกต 

 
 

ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ค าอธิบาย 

1. การเตรียมการจัดกิจกรรม  ผู้นิเทศตรวจสอบ ซักถามพูดคุยกับ
ครูผู้สอน และพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานของแผนการจัดกิจกรรม  
พิจารณาความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์กับกิจกรรมเวลา สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้  เครื่องมือวัดและประเมินผลมี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
การน าแผนการจัดกิจกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และให้
ข้อเสนอแนะ พร้อมแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาในครั้งต่อไป 

 มีแผนการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 กิจกรรมเหมาะสมกับเวลา 

 สื่อหรือแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม 

 เครื่องมือวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
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ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ค าอธิบาย 

2. การใช้สารสนเทศในการจัดกิจกรรม ผู้นิเทศ พิจารณาจากข้อมูล ร่องรอย 
หลักฐาน ของการจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการ
ของผู้เรียน โดยมีการน าสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในประเด็นที่ก าหนดไว้ และท า
การสรุปให้ข้อเสนอแนะ พร้อมแนวทางใน
การพัฒนา 

 การจัดสรรงบประมาณ 

 วางแผนการจัดกิจกรรม 

 จัดครูที่รับผิดชอบกิจกรรม 

 จัดกลุ่มผู้เรียน 

 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

3. กระบวนการการจัดกิจกรรม ผู้นิเทศสังเกตจากพฤติกรรมในการจัด
กิจกรรมของครูผู้สอน ว่าเป็นไปตาม
แผนการจัดกิจกรรม  โดยพิจารณาตาม
ประเด็นท่ีก าหนดไว้และท าการสรุป พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนา 

 บอกผลที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบ 

 กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในการน าเข้าสู่กิจกรรม 

 เสริมแรงแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ผู้เรียนร่วมถกแถลงเมื่อจบกระบวนการจัดกิจกรรม 

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

4. การใช้สื่อในการจัดกิจกรรม ผู้นิเทศสังเกตการจัดกิจกรรมโดยพิจารณา
ว่ามีใช้สื่อเป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรม
ตามรายการที่ก าหนดในประเด็นการนิเทศ
ติดตาม  และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางใน
การปรับปรุง พัฒนา 
 

 ใช้สื่อตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม 

 เหมาะสมกับผู้เรียน 

 เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

 เร้าความสนใจของผู้เรียน 

 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
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ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ค าอธิบาย 
5. การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม ผู้นิเทศสังเกตการการจัดกิจกรรมว่ามี

ใช้แหล่งเรียนรู้ในเป็นไปตามแผนการ
จัดกิจกรรมโดยพิจารณาตามรายการที่
ก าหนด ในประเด็นการนิเทศ ติดตาม 
และท าการสรุป พร้อมให้ผลสะท้อน
กลับให้ครูผู้สอน 
 

 ใช้สื่อตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม 

 เหมาะสมกับผู้เรียน 

 เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

 เร้าความสนใจของผู้เรียน 

 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
.....................................................................................................................
....................................................................................................... 
.............................................................................................................. 
6. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ผู้นิเทศโดยการพูดคุยซักถามหรือการ

สังเกตจากการจัดกิจกรรมของ
ครูผู้สอน  หรือพูดคุย ซักถามจาก
บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องว่ามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมอย่างไรบ้าง 

 บุคลากรภายในโรงเรียน 

 ผู้ปกครอง 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน 

 องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ 

 องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน 
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
7. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม ผู้นิเทศ ซักถามพูดคุยกับครูผู้สอน 

สังเกตจากการจัดกิจกรรม พิจารณา
ร่องรอยหลักฐานจากเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  ว่ามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เครื่องมือท่ีใช้มีความ
หลากหลาย  พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง พัฒนา 

 ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลตามท่ีก าหนดในแผนการจัดกิจกรรม 

 เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย 

 บันทึกผลการประเมินการจัดกิจกรรม 

 สะท้อนผลการประเมินสู่ผู้เรียน 

 น าผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาผู้เรียน 

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
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ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ค าอธิบาย 

8. พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้นิเทศสังเกตผู้เรียนระหว่างการร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม  สัมภาษณ์พูดคุยกับ
ผู้เรียนเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม พร้อม
ให้ผลสะท้อนกลับ ไปยังครูผู้สอน และ
ร่วมกันวางแผนปรับปรุง แนวทางในการ
จัดกิจกรรม 

 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 

 มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม 

 มีความกล้าแสดงออก 

 ร่วมน าเสนอผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างภาคภูมิ 

 ร่วมสรุปองค์ความรู้ 
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 

สรุปสภาพการด าเนินงาน 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ ................................................................... ผู้นิเทศ  
                     (..................................................................)  
                    ................./........................./......................  
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