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ค าน า 

 
   โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทาง               
การปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีแนวคิดให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปรับลด
เวลาเรียนเฉพาะในห้องเรียนให้น้อยลง และให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ตามความพร้อม ความสามารถของนักเรียน  ทั้งนี้ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็กควรเรียนรู้  ดังนั้น ครูต้อง
ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา ชี้แนะ 
ช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความส าเร็จ  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีม หรือเรียนรู้จากกลุ่ม
เพ่ือนมากขึ้น ซึ่งจะท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 เพื่อให้เขตพ้ืนที่การศึกษาได้ช่วยเหลือการจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้พัฒนาทีม Smart Trainers ให้เป็นผู้น า 
การนิเทศการจัดกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ” และจัดท าคู่มือฉบับนี้ เพ่ือเป็นแนวทาง ส าหรับ Smart 
Trainers ในการนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” ตามแนวคิดดังกล่าว 
 ขอขอบคุณคณะท างาน ที่ให้ความร่วมมือในการท างานอย่างเต็มศักยภาพท าให้การจัดท าคู่มือ     
การนิเทศ ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง 
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การนิเทศ ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท าคู่มือการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เล่มนี้ 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ Smart Trainers ในการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และรายงานผล
โรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  ซ่ึงด าเนินการระหว่าง  เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนมีนาคม 
2559  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน  3,831 โรงเรียน  ในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้”  สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะผู้เรียนให้เกิด
สมรรถนะ คุณลักษณะ และทักษะจากการปฏิบัติ จริง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข     
บนพื้นฐานของศักยภาพรายบุคคล  

1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ Smart Trainers  ใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ  ติดตาม และรายงานผลการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 

2. ขอบเขต 

 2.1 เนื้อหา  ได้แก่  การบริหารจัดการ  การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่ครอบคลุม
องค์ประกอบ 4H  (Head Heart Hand Health)   
 2.2 เป้าหมาย  ได้แก่ 

- Smart Trainers      จ านวน  900  คน   

- โรงเรียนในโครงการ   จ านวน  3,831  โรงเรียน 
 2.3 ระยะเวลา  ระหว่าง  เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนมีนาคม 2559 

3. ค าจ ากัดความ  

3.1  คู่มือการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   หมายถึง  
เอกสารแนวทางการด าเนินการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเพื่อให้ Smart  Trainers  ใช้เป็น
แนวทางการนิเทศ ติดตามและรายงานผล 

 3.2  Smart Trainers  หมายถึง  ผู้ที่ผ่านการอบรมตามโครงการ Smart Trainers ผู้น าการนิเทศ
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3.3  ลดเวลาเรียน   หมายถึง  การลดเวลาเรียนภาควิชาการของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
เป็นผู้รับความรู้ เช่น การบรรยาย การสาธิต การศึกษาใบความรู้ ให้น้อยลง 

คู่มือการนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”     หน้า 2 



 
 

3.4  เพิ่มเวลารู้  หมายถึง  การเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง  
คิดวิเคราะห์  ท างานเป็นทีมและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย           
มากขึ้น 

3.5  การบริหารจัดการเวลาเรียน   หมายถึง  การจัดสัดส่วนเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ให้น้อยลง และเพ่ิมเวลาของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจ ความถนัดและความต้องการ         
ได้เพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต คุณลักษณะและค่านิยม การท างานเป็นทีมและมีความสุขในการ
เรียนรู้ 

3.6  การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  (After Action Review : AAR)  หมายถึง  วิธีการ/
กระบวนการในการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง งานหรือขั้นตอนที่ท าได้
ดี อุปสรรค ข้อจ ากัดและข้อขัดข้องที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเด็นที่ได้เรียนรู้ และข้อปฏิบัติ
ในการท างานครั้งต่อไป  

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 4.1 นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
4.2 ประสานงานและช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการที่รับผิดชอบ ให้สามารถจัดกิจกรรม  

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 สรุป รายงาน ผล และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน                                     

เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนในโครงการที่รับผิดชอบ 

5. การปฏิบัติการนิเทศ 

 การปฏิบัติการนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
   ระยะท่ี 1  การนิเทศการเตรียมการ  เดือนตุลาคม 2558 
   ระยะที่ 2  การนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  เดือนพฤศจิกายน 2558 –  
                                  เดือนกุมภาพันธ์ 2559 
             ระยะท่ี 3  การสรุป รายงานผลการนิเทศ ติดตาม  เดือนมีนาคม 2559 
   โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติการนิเทศ ดังนี้  
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    ระยะที่ 1  การนิเทศการเตรียมการ  เดือนตุลาคม 2558 

สาระ/เรื่องท่ีนิเทศ กิจกรรมนิเทศ เครื่องมือ ส่ือ/หลักฐานร่องรอย 

1) การบริหารจัดการ : 
- การส่งเสริม สนับสนุน : 
งบประมาณ ทรัพยากร 
แหล่งเรียนรู้ 

 
ร่วมศึกษา พัฒนา การบริหารจัดการ   
- พัฒนาบุคลากร /จัดสรรงบประมาณ/การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม /   
การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 
 
 

 
แบบรายงาน            
การนิเทศฯ ครั้งที่ 1 
(ST1) 
 
 
 
 
 
 

  
- คู่มือบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน    
 เพิ่มเวลารู้” หน้า 7 
- คู่มือการด าเนินงานของโรงเรียน 
- แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
- สารสนเทศของโรงเรียน (แหล่งเรียนรู้) 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมศึกษา พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”    
- ข้อมูลสารสนเทศ 
- สภาพความพร้อมของโรงเรียน 
- แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้  โครงสร้างเวลาเรียน/ตารางเรียน/   
การคัดเลือกรูปแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” หมวด 2 – 4 :   
ตามความสนใจของนักเรียน/ตามบริบทและศักยภาพ  
- การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินความก้าวหน้า/ความพึงพอใจ 
- การน าเสนอผลงานนักเรียน 
- การสรุปรายงานผลการด าเนินงาน /แผนการวิจัย 

- คู่มือบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน    
  เพ่ิมเวลารู้” หน้า 26-29 ” 
- คู่มือการด าเนินงานของโรงเรียน 
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สาระ/เรื่องท่ีนิเทศ กิจกรรมนิเทศ เครื่องมือ ส่ือ/หลักฐานร่องรอย 

- การจัดระบบการนิเทศ
ภายใน “ลดเวลาเรียน             
เพ่ิมเวลารู้” 

- ร่วมศึกษาพัฒนาระบบการนิเทศภายใน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 
 

แบบบันทึกการทบทวน             
หลังการปฏิบัติงาน               
ครั้งที่ 1 (ST2) 

 

2) การทบทวนหลังการ
ปฏิบัติ  
(AAR : Smart Trainers  
ครั้งที่ 1)  
   
 

ทบทวนความเข้าใจ "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" : ผู้บริหาร/คร/ู ผู้เกี่ยวข้อง 
- การจัดระบบสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน : ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด 
- ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ 
- การคัดเลือกรูปแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” หมวด 2 – 4  : ตาม
ความสนใจของนักเรียน/ตามบริบทและศักยภาพ  
- สะท้อนผลการนิเทศระยะท่ี 1 เพ่ือปรับปรุง แก้ไขน าสู่การปฏิบัติระยะที่ 2 

 

3)  การทบทวนหลังการ
ปฏิบัติของเขตพื้นที่   
 

สรุปผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 1  โดยสังเคราะห์จาก  
AAR : Smart Trainers ครั้งที่ 1  
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   ระยะที่ 2  การนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  เดือนพฤศจิกายน 2558 – เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (เดือนละ 2 ครั้ง/โรงเรียน) 

สาระ/เรื่องท่ีนิเทศ กิจกรรมนิเทศ เครื่องมือ ส่ือ/หลักฐานร่องรอย 

ครั้งที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2558) 
1) การจัดกิจกรรม 4H 
2) การวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรม 4H 
 

3) การทบทวนหลังการปฏิบัติ 
ระหว่างการด าเนินงาน  
(AAR : Smart Trainers  ครั้งที่ 2)  

 
สังเกตการจัดกิจกรรม (ปัญหาอุปสรรค) 
- การใช้หลักสูตร 
- การจัดกิจกรรม 
- ความสัมพันธ์ของกิจกรรมและเวลา 

- ทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR2 ระหว่างการด าเนินงาน) 
สะท้อนผลการนิเทศครั้งที่ 2 เพ่ือปรับปรุง  แก้ไขน าสู่การปฏิบัติ
สัปดาห์ต่อไป 

 
1. แบบบันทึกการทบทวนหลัง

การปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (ST2) 

2. แบบรายงานการนิเทศฯ 

ครั้งที่ 2 (ST3) 

 
- โครงสร้างหลักสูตร 
- การจัดตารางสอน 
- แนวทางการจัดกิจกรรม 
- แบบสังเกตการจัดกิจกรรม 
- แบบ AAR : Smart Trainers  
ครั้งที่ 2  
(ส าเนาให้โรงเรียน 1 ชุด) 
 

ครั้งที่ 3 (เดือนพฤศจิกายน 2558) 
1) การจัดกิจกรรม 4H 
2) การวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรม 4H 
 

3) การทบทวนหลังการปฏิบัติ  
(AAR : Smart Trainers  ครั้งที่ 3) 

 
สังเกตการจัดกิจกรรม (ปัญหาอุปสรรค) 
- การใช้หลักสูตร 
- การจัดกิจกรรม 
- ความสัมพันธ์ของกิจกรรมและเวลา 

- ทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR3 ระหว่างการด าเนินงาน) 
สะท้อนผลการนิเทศครั้งที่ 3 เพ่ือปรับปรุง  แก้ไขน าสู่การปฏิบัติ
สัปดาห์ต่อไป 

 

1. แบบบันทึกการทบทวนหลัง
การปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 (ST2) 
2. แบบรายงานการนิเทศฯ  
ครั้งที่ 3 (ST3) 
3. แบบสรุปรายงานความ 
ก้าวหน้าระดับเขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 1 
(ST7) 

 
- โครงสร้างหลักสูตร 
- การจัดตารางสอน 
- แนวทางการจัดกิจกรรม 
- แบบ AAR : Smart Trainers  
ครั้งที่ 3  
(ส าเนาให้โรงเรียน 1 ชุด) 
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สาระ/เรื่องท่ีนิเทศ กิจกรรมนิเทศ เครื่องมือ ส่ือ/หลักฐานร่องรอย 

4)  การทบทวนหลังการปฏิบัติของเขต

พ้ืนที่ 

- สรุปผล การด าเนินงานของเขตพ้ืนที่ 
ครั้งที่ 2  โดยสังเคราะห์ AAR : Smart 
Trainers  ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 

 

- แบบ AAR : Smart Trainers  ครั้งที่ 2
และครั้งที่ 3 
- แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าของเขต

พ้ืนที่ (ST7) 

ครั้งที่ 4 (เดือนธันวาคม 2558) 
1) ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
2) ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 
 
3) การทบทวนหลังการปฏิบัติ  
(AAR : Smart Trainers  ครั้งที่ 4) 

 
- เขตพ้ืนที่สะท้อนผลการจัดกิจกรรม  
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เป็นรายโรง 
- ทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR4 ระหว่าง
การด าเนินงาน) สะท้อนผลการนิเทศ 
ครั้งที่ 4 เพ่ือปรับปรุง แก้ไขน าสู่การ
ปฏิบัติสัปดาห์ต่อไป 

 
1. แบบบันทึกการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4 (ST2) 
2. แบบรายงานการนิเทศฯ ครั้งที่ 4 
(ST4) 

 
- แบบ AAR : Smart Trainers  ครั้งที่ 4  
(ส าเนาให้โรงเรียน 1 ชุด) 
 

ครั้งที่ 5 (เดือนธันวาคม 2558) 
1) การจัดกิจกรรม 4H 
2) การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
4H 

 

 
ติดตามความก้าวหน้า  
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ความสัมพันธ์ของกิจกรรมและเวลา 
- การวัดและประเมินผล 

 
1. แบบบันทึกการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5 (ST2) 
2. แบบรายงานการนิเทศฯ ครั้งที่ 5 
(ST4) 

 
- แนวทางการจัดกิจกรรม 
- สังเกตการจัดกิจกรรม 
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สาระ/เรื่องท่ีนิเทศ กิจกรรมนิเทศ เครื่องมือ ส่ือ/หลักฐานร่องรอย 

 

3) การทบทวนหลังการปฏิบัติ  
(AAR : Smart Trainers  ครั้งที่ 5) 

- ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 

- ทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR5 ระหว่าง
การด าเนินงาน) สะท้อนผลการนิเทศ 
ครั้งที่ 5 เพ่ือปรับปรุง แก้ไขน าสู่การ
ปฏิบัติสัปดาห์ต่อไป 

 

3. แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าระดับ

เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 2 (ST7) 

 

- แบบ AAR : Smart Trainers ครั้งที่ 5  
(ส าเนาให้โรงเรียน 1 ชุด) 

4) การทบทวนหลังการปฏิบัติของเขต
พ้ืนที่ 

สรุปผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่        

ครั้งที่ 3  โดยสังเคราะห์ AAR : Smart 

Trainers  ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 

 - แบบ AAR : Smart Trainers  ครั้งที่ 4

และครั้งที่ 5 

ครั้งที่ 6 (เดือนมกราคม 2559) 
1) ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
2) ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 
 
 
 

3) การทบทวนหลังการปฏิบัติ 
(AAR : Smart Trainers  ครั้งที่ 6) 

 
ติดตามความก้าวหน้า  
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ความสัมพันธ์ของกิจกรรมและเวลา 
- การวัดและประเมินผล 
- ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 

ทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR6 ระหว่าง
การด าเนินงาน) สะท้อนผลการนิเทศครั้ง
ที่ 6 เพื่อปรับปรุง แก้ไข และน าไปสู่การ
ปฏิบัติสัปดาห์ต่อไป 

 

1.แบบบันทึกการทบทวนหลังการ

ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 6 (ST2) 

2. แบบรายงานการนิเทศฯ ครั้งที ่6 

(ST4) 

 
- แนวทางการจัดกิจกรรม 
- สังเกตการจัดกิจกรรม 
 
 
 
- แบบ AAR : Smart Trainers ครั้งที่ 6 
 (ส าเนาให้โรงเรียน 1 ชุด) 
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สาระ/เรื่องท่ีนิเทศ กิจกรรมนิเทศ เครื่องมือ สื่อ/หลักฐานร่องรอย 

ครั้งที่ 7  (เดือนมกราคม 2559) 
1) ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
2) ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 
 
 

 
3) การทบทวนหลังการปฏิบัติ  
(AAR : Smart Trainers  ครั้งที่ 7) 

 
 
4) การทบทวนหลังการปฏิบัติของ              
เขตพ้ืนที่ 

 

ติดตามความก้าวหน้า  
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ความสัมพันธ์ของกิจกรรมและเวลา 
- การวัดและประเมินผล 
- ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 

ทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR7 ระหว่างการ
ด าเนินงาน) สะท้อนผลการนิเทศครั้งที่ 7 เพ่ือ
ปรับปรุง แก้ไข และน าไปสู่การค้นหาวิธี
ปฏิบัติที่ดี 

สรุปผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 4  
โดยสังเคราะห์ AAR ผู้นิเทศ ครั้งที่ 6 และ
ครั้งที่ 7   

 
1. แบบบันทึกการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 7 (ST2) 
2. แบบรายงานการนิเทศฯ ครั้งที่ 7 (ST4) 
3. แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 3 (ST7) 

 
- แนวทางการจัดกิจกรรม 
- สังเกตการจัดกิจกรรม 
- วิธีปฏิบัติที่ด ี
 
 

- แบบ AAR : Smart Trainers ครั้งที่ 7  
(ส าเนาให้โรงเรียน 1 ชุด) 
 
 
- แบบ AAR : Smart Trainers  ครั้งที่ 
6 และครั้งที่ 7 
 

ครั้งที่ 8  (เดือนกุมภาพันธ์ 2559) 
1) ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
2) ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 
3) การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี 
 
 

 
ติดตามความก้าวหน้า  
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ความสัมพันธ์ของกิจกรรมและเวลา 
- การวัดและประเมินผล 
- ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 

 
1. แบบบันทึกการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 8 (ST2) 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียน 
คร ู(ST5) 
 

 
- แนวทางการจัดกิจกรรม 
- สังเกตการจัดกิจกรรม 
- วิธีปฏิบัติที่ด ี
 
 

 

คู่มือการนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”     หน้า 9
 



 
 

สาระ/เรื่องท่ีนิเทศ กิจกรรมนิเทศ เครื่องมือ สื่อ/หลักฐานร่องรอย 

4) การทบทวนหลังการปฏิบัติ 
(AAR : Smart Trainers  ครั้งที่ 8) 

ทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR8 ระหว่างการ
ด าเนินงาน) สะท้อนผลการนิเทศครั้งที่ 8  
เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และร่วมคัดเลือกวิธี
ปฏิบัติที่ดี 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครอง

(ST6) 

- แบบ AAR : Smart Trainers ครั้งที่ 8  

(ส าเนาให้โรงเรียน 1 ชุด) 

ครั้งที่ 9  (เดือนกุมภาพันธ์ 2559) 
1) การทบทวนหลังการปฏิบัติ สิ้นสุด
การด าเนินงานของเขตพ้ืนที่ 
2) ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
ของโรงเรียนในโครงการ 
 

 
สรุปผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 5  
โดยสังเคราะห์ AAR : Smart Trainers  
ครั้งที่ 8  
 
 
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Symposium) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  โรงเรียนใน
โครงการ 4 ด้าน (ด้านการบริหารจัดการ/
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ด้านผู้เรียน / 
ด้านการนิเทศ) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

1. แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 4 (ST7) 
2. แบบประเมินความส าเร็จการจัด

กิจกรรม (ST8) 

 
 

 
- แบบ AAR : Smart Trainers ครั้งที่ 8 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
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   ระยะที่ 3  การสรุป รายงานผลการนิเทศ ติดตาม  เดือนมีนาคม 2559 

สาระ/เรื่องท่ีนิเทศ กิจกรรมนิเทศ เครื่องมือ ส่ือ/หลักฐานร่องรอย 

1) การทบทวนหลังการปฏิบัติ 
(GRAND AAR) ผลการด าเนินงาน
ระดับเขตพ้ืนที่ 
2) สรุป รายงานผลการด าเนินงาน
ของเขตพ้ืนที/่โรงเรียน 
 

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ระดับประเทศ 

แบบประเมินความส าเร็จ 

(ST7) 

สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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6. เอกสารอ้างอิง 

 6.1  คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” : ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

6.2  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 : ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

6.3  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 : ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

6.4  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 :           
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

7. แบบฟอร์ม/เครื่องมือที่ใช้ 

 7.1  ST1 :  แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ครั้งที่ 1   
 7.2  ST2 :  แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
 7.3  ST3 :  แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ครั้งที่ 2-3 
 7.4  ST4 :  แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ครั้งที่ 4-7 

 7.5  ST5 :  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ต่อกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 7.6  ST6 :  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ต่อกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 
 7.7   ST7 :  แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าของเขตพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  
                        เพ่ิมเวลารู”้ 
 7.8  ST8 :  แบบประเมินความส าเร็จการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
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