
 
 

แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ส าหรับการนิเทศ ติดตาม ครั้งท่ี 1 

ระยะที่ 1 การเตรียมการ : เดือนตุลาคม 2558 
 

  ค าชี้แจง 
1. แบบนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”ฉบับนี้ ใช้เป็นเครื่องมือเก็บ  

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการเพ่ือความพร้อมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเมื่อ             
เปิดภาคเรียนที่ 2 

 2.  แบบนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ฉบับนี้มี 2 ตอน 
       ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
       ตอนที่ 2  ข้อมูลการเตรียมการเพ่ือความพร้อมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  
 3.  การบันทึกผลการนิเทศให้ผู้นิเทศท าเครื่องหมาย ในช่อง  ซึ่งตรงกับประเด็นที่โรงเรียน 
              ปฏิบัติจริง โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 
   4.  ให้ผู้นิเทศสรุปสภาพความพร้อมในการเตรียมการของโรงเรียน พร้อมทั้งแนบตารางเรียนของ 
       แต่ละชั้นด้วย 
 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 ผู้นิเทศกรอกข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนที่ไปนิเทศตามประเด็นต่อไปนี้ 
1. โรงเรียน ................................................................ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ..............................เขต...... 
2. ประเภทโรงเรียน      ประถมศึกษา   ขยายโอกาสทางการศึกษา   มัธยมศึกษา 
3. ขนาดโรงเรียน      เล็ก       กลาง            ใหญ่        ใหญ่พิเศษ 
4. จ านวนครู .................... คน (ไม่รวมฝ่ายบริหาร) 

รายการ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รวม

ประถม 
ม.1 ม.2 ม.3 

รวม
มัธยม 

จ านวนนักเรียน            
จ านวนห้องเรียน            
5. จ านวนชั่วโมงตามโครงสร้างในหลักสูตรสถานศึกษา (ตลอดป)ี 

ระดับชั้น 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

         
6. แนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
       โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนเลือก  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอกิจกรรม 
       ใช้ร่วมกันทั้ง 2 แนวทาง ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 

ST1 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลการเตรียมการเพื่อความพร้อมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 การเตรียมการของโรงเรียนครอบคลุมการด าเนินงาน  4  ด้าน คือ การบริหารจัดการ  การส่งเสริม
สนับสนุน    การจัดระบบนิเทศภายใน และการทบทวนหลังการปฏิบัติ  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการนิเทศติดตาม ค าอธิบาย 
1. การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
 ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 ศึกษาเอกสารคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 
 ก าหนดตัวชี้วัดภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน 
 จัดท าแผนการด าเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 อื่นๆ ......................................................................................................................... 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย 
เอกสาร หลักฐาน 
รวมถึงการสังเกต การ
สมัภาษณ์ เกี่ยวกับการ
เตรียมการ การวางแผน 
ที่แสดงให้เห็นความ
พร้อมเพื่อการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ในวันเปิด
ภาคเรียนท่ี 2/2558 
และสรุปสะท้อนผลการ
นิเทศ ใหข้้อเสนอแนะ 
เพื่อหาแนวทางในการ 
พัฒนางานร่วมกัน 

2. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 สร้างความเข้าใจการน านโยบายสู่การปฏิบัติแก่ครูและผู้เก่ียวข้อง 
 ปรับโครงสร้างเวลาเรียนและจัดท าตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
 เลือกก าหนดกิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการและวุฒิภาวะของผู้เรียน  
 ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
 อื่นๆ ......................................................................................................................... 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................................................................................... 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย 
เอกสาร หลักฐาน 
รวมถึงการสังเกต การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเวลาเรียน 
ตามรายการที่ก าหนดใน
ประเด็น            การ
นิเทศติดตาม  และสรุป
สะท้อนผลการนิเทศ ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อหา
แนวทางในการ 
พัฒนางานร่วมกัน 
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ประเด็นการนิเทศติดตาม ค าอธิบาย 

3. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
  มีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรในโรงเรียน 
  มีการประชุมชี้แจงนักเรียน 
  มีการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง 
  มีการประชุมชี้แจงกรรมการสถานศึกษา 
  มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ 
 อื่นๆ ......................................................................................................................... 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย 
เอกสาร หลักฐาน 
รวมถึงการสังเกต          
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกโรงเรียน   และสรุป
สะท้อนผลการนิเทศ ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนา
งานร่วมกัน 

4. การจัดระบบสารสนเทศเก่ียวกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศจ าแนกเป็นระดับชั้นเรียน 
 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 การจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 
 การจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
 อื่นๆ ......................................................................................................................... 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย 
เอกสาร หลักฐาน 
รวมถึงการสังเกต การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
จัดกระท าข้อมูลของ
ผู้เรียน แหล่งเรียนรู้ 
ผู้สนับสนุน ให้เป็น
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” และ
สรุปสะท้อนผลการ
นิเทศ ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนางานร่วมกัน 
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ประเด็นการนิเทศติดตาม ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต 
5. การจัดท าโครงสร้างเวลาเรียน 
 วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 วิเคราะห์ความพร้อมของโรงเรียนด้านครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ 
 จัดโครงสร้างเวลาเรียนตามความต้องการของผู้เรียน 
 ปรับโครงสร้างเวลาเรียนตามความพร้อมของโรงเรียน 
 ออกแบบตารางเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 อื่นๆ ......................................................................................................................... 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย 
เอกสาร หลักฐาน รวมถึง 
การสังเกต การสัมภาษณ์
เกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการ
การจัดท าโครงสร้างเวลา
เรียนตามรายการที่
ก าหนด ในประเด็นการ
นิเทศติดตาม และสรุป
สะท้อนผลการนิเทศ ให ้
ข้อเสนอแนะ เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนางาน
ร่วมกัน 

6. การคัดเลือกรูปแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 เลือกรูปแบบกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 
 เลือกรูปแบบกิจกรรมตามบริบทของโรงเรียน 
 ก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมชัดเจน 
 ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ด าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมตามตารางเรียนที่ก าหนด 
 อื่นๆ ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 

ผู้นิเทศพิจารณา
ร่องรอย เอกสาร 
หลักฐาน รวมถึงการ
สังเกต การสัมภาษณ์
เก่ียวกับแนวทางในการ
คัดเลือกรูปแบบ
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ตาม
รายการที่ก าหนดใน
ประเด็นการนิเทศ
ติดตามและสรุปสะท้อน
ผลการนิเทศ ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนา
งานร่วมกัน 
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ประเด็นการนิเทศติดตาม ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต 

7. การออกแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 ครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา 
 ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน 
 ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 มีการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง 
 อื่นๆ ......................................................................................................................... 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย 
เอกสาร หลักฐาน รวมถึง
การสังเกต การสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการออกแบบ
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ให้
ครอบคลุม/พัฒนา
คุณลักษณะที่ส าคัญแก่
ผู้เรียน และสรุปสะท้อน
ผลการนิเทศ ให้ข้อเสนอ 
แนะเพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนางานร่วมกัน 

8. การส่งเสริมสนับสนุนของโรงเรียน 
 บุคลากร 
 งบประมาณ 
 วัสดุ อุปกรณ์ 
 แหล่งเรียนรู้ 
 การประสานงานองค์กรภายนอก 
 อื่นๆ ......................................................................................................................... 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................................................................................... 
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ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย 
เอกสาร หลักฐาน รวมถึง
การสังเกต การสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุนของโรงเรียนใน
ด้านต่างๆ ที่จะท าให้การ
จัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” 
ประสบผลส าเร็จ และ
สรุปสะท้อนผลการนิเทศ 
ให้ข้อเสนอ แนะเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนางาน
ร่วมกัน 

 

 

คู่มือการนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”     หน้า 17 



 
 

 

ประเด็นการนิเทศติดตาม ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต 
9. การจัดระบบการนิเทศภายใน 
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 
 ก าหนดกรอบการนิเทศ 
 จัดท าปฏิทินการนิเทศ 
 จัดท าแบบบันทึกการนิเทศ 
 อื่นๆ ........................................................................................................................ 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
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ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย 
เอกสาร หลักฐาน รวมถึง
การสังเกต การสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการจัดระบบการ
นิเทศภายในท่ีจะส่งผลให้
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพ ตาม
รายการที่ก าหนดใน
ประเด็นการนิเทศติดตาม 
และสรุปสะท้อนผลการ
นิเทศ ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อหาแนวทาง ในการ
พัฒนางานร่วมกัน 

10. การทบทวนหลังการปฏิบัติ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  วางแผนการทบทวน 
  ก าหนดประเด็นในการทบทวน 
  ก าหนดระยะเวลาในการทบทวน 
  การวางแผนใช้ผลการทบทวน 
 อื่นๆ ......................................................................................................................... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
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ผู้นิเทศพิจารณา
ร่องรอย เอกสาร 
หลักฐาน รวมถึงการ
สังเกต การสัมภาษณ์
เก่ียวกับขั้นตอน วิธีการ 
ทบทวนหลังการปฏิบัติ
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ของ
โรงเรียน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม
ในครั้งต่อไป และสรุป
สะท้อนผลการนิเทศ ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนา
งานร่วมกัน 
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สรุปสภาพความพร้อมในการเตรียมการ (โปรดแนบตารางเรียนของโรงเรียน) 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ลงชื่อ ................................................................... ผู้นิเทศ  
                     (..................................................................)  
                    ................./........................./...................... 
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