
 
 

แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ส าหรับการนิเทศ ติดตาม ครั้งท่ี 4 – 7  

ระยะที่ 2  การน าผลการเตรียมสู่การปฏิบัติ : เดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559  

การนิเทศครั้งที.่............. วันที่ ...................เดือน..............................................พ.ศ......................  
โรงเรียน.............................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..................................เขต........... 

 

                --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ค าอธิบาย   ผู้นิเทศ ด าเนินการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนโดย 
        ด าเนินการดังนี้  

1.  ผู้นิเทศ  บันทึกกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินงาน “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” และวิเคราะห์แนว    
    ทางการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมตามหมวดที่ 2 หมวดที่ 3 และหมวดที่ 4  

        2.  ผู้นิเทศ สังเกตและสัมภาษณ์การจัดกิจกรรมของครู  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน พร้อม    
            ทั้งบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์ ครูและนักเรียน  โดยในการนิเทศแต่ละครั้งไม่ควรซ้ า  
            หมวดกิจกรรม  
        3.  ผู้นิเทศ สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนตามประเด็นที่น าเสนอพร้อมทั้งบันทึกปัญหา อุปสรรค  
            และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน  โดยในการนิเทศแต่ละครั้งไม่ควรซ้ าหมวดกิจกรรม  
        4.  ผู้นิเทศ บันทึกข้อค้นพบที่เกิดจากการนิเทศติดตาม พร้อมส าเนาให้โรงเรียน 1  ชุด เพื่อไว้ 
            เป็นหลักฐานในการนิเทศติดตามครั้งต่อไป 
        5.  การสัมภาษณ์ครูใช้ตัวแทนครูอย่างน้อย  4 คน  นักเรียนอย่างน้อยระดับช้ันละ 2 คน   
             โดยพิจารณาให้เหมาะสมตามขนาดของโรงเรียน 
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ค าชี้แจง  แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ส าหรับการนิเทศ  
     ติดตาม ครั้งที่ 4 – 7  ระยะที่ 2  การน าผลการเตรียมสู่การปฏิบัติ : เดือนธันวาคม 2558 –  
     มกราคม 2559 ฉบับนี้  มี  2  ตอน คือ 
 
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบายฯ ของโรงเรียน  โดยให้ศึกษานิเทศก์ (Smart trainer) วิเคราะห์ 
    แนวทางการจัดกิจกรรม แล้วใส่เครื่องหมาย    ในช่องหมวดและกลุ่มกิจกรรมตามรายละเอียดดังนี้ 

    หมวดที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะการเรียนรู้  
  กิจกรรมที่  4  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 
    กิจกรรมที่  5  พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง  
    กิจกรรมที่  6  พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
    กิจกรรมที่  7  พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
    กิจกรรมที่  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หมวดที่ 3  สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
    กิจกรรมที่  9  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และ 
             การให้บริการด้านต่างๆ  ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
    กิจกรรมที่  10 ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

   กิจกรรมที่  11 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย  ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งม่ัน 
             ในการท างาน กตัญญ)ู 
    กิจกรรมที่  12 ปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติ 

                             ของชาติ 
     หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต   
     กิจกรรมที่  13  ตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียนตามความ 
             แตกต่างระหว่างบุคคล   
    กิจกรรมที่  14  ฝึกการท างาน  ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียง 

                              และมีวินัยทางการเงิน  
   กิจกรรมที่  15 พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
    กิจกรรมที่  16 เสริมสร้างสมรรถนะทางกาย    
     
ตอนที่ 2  ผลการจัดกิจกรรมตามนโยบายฯ ของโรงเรียน  ให้ศึกษานิเทศก์ (Smart Trainer) บันทึกผล 
   การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตามนโยบาย ที่เกิดขึ้น  โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  
             ครู และนกัเรยีน  
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ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน 

ที ่
กิจกรรม 

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ชั้น 

เวลา 
(ช.ม) 

หมวดที่ 2/ 
กิจกรรมที่ 

หมวดที่ 3/ 
กิจกรรมที่ 

หมวดที่ 4/ 
กิจกรรมที่ 
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ตอนที่ 2  ผลการจัดกิจกรรมตามนโยบายฯ ของโรงเรียน  ให้ศึกษานิเทศก์ (Smart Trainer) บันทึกผล 
   การจัดกิจกรรมฯ ตามนโยบาย ที่เกิดขึ้น  โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

1.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร   
   1. บริหารจัดการเวลาเรียนที่เอื้อต่อการ “ลดเวลา เพ่ิมเวลารู้”  อย่างไรบ้าง  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

  2. อ านวยความสะดวก ปรับปรุงพัฒนาปัจจัยต่าง  ๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบาย 
 “ลดเวลา เพ่ิมเวลารู้”  อย่างไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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   3. ประสานและแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่และภูมิปัญญามาร่วมใน
การจัดกิจกรรม  “ลดเวลา เพ่ิมเวลารู้”  อย่างไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

   4. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างไรบ้าง  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

บันทึกเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. สัมภาษณ์ครู (ตัวแทนอย่างน้อย  4 คน พิจารณาให้เหมาะสมตามขนาดของโรงเรียน) 
    ครูคนที่ ..........   กิจกรรมที่รับผิดชอบ.................................................................................................. 
    ระดับชั้น.............................จ านวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม........................คน 
    ครูผู้สอนใช้เทคนิค วิธีการการจัดกิจกรรม “เพ่ิมเวลารู้” อย่างไรบ้าง 

            เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 
  ให้ความรู้ พานักเรียนปฏิบัติ    
  เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า  
  อ่ืน ๆ   (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

บันทึกเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................................... 
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3. สัมภาษณ์นักเรียน (ตัวแทนระดับช้ันละ 2 คน  พิจารณาให้เหมาะสมตามขนาดของโรงเรียน) 

    นักเรียนคนที่  ......   กิจกรรมที่เข้าร่วม................................................................................................ 
    ระดับชั้น......................... 
 3.1  นักเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้”  อย่างไรบ้าง 
         นักเรียนเลือกกิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนด   
         นักเรียนเป็นผู้เสนอกิจกรรมเพ่ิมเติมตามความสนใจ   
         นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม  
                  นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม  
                  อ่ืน ๆ   (โปรดระบุ)........................................................................................................ 

 3.2 สิ่งท่ีนักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
       ด้านความรู้……………………….....................................……………………………………………….. 
       ด้านทักษะ....................................................................................................................... 

      ด้านคุณธรรม................................................................................................................... 
      นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

        สิ่งที่ประทับมากท่ีสุดจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
4. บรรยากาศในการจัดกิจกรรม 
      นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น  อยากเรียนรู้  มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม 
      มีความอิสระในการเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด  
      มีความปลอดภัย ในทุกกิจกรรม 
บันทึกเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
      ลงชื่อ ……………………………………………………………………ผู้นิเทศ 
               (...........................................................................) 
                    ................/.............................../........................  
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