
การทบทวนหลังปฏิบัตงิาน  (After Action Review : AAR) 
การทบทวนหลังปฏิบัติงาน  (After Action Review : AAR) หมายถึง  ข้ันตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน 
เปนการทบทวนวิธีการทํางานท้ังดานความสําเร็จและปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ไมใชเพ่ือคนหาคนท่ีทํางานผิดพลาด 
ไมใชการกลาวโทษใครท้ังสิ้น แตเปนการทบทวนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน เพ่ือแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนไมใหเกิดปญหานี้ข้ึนอีก ในขณะเดียวกันก็คงไวซ่ึงวิธีการท่ีดีอยูแลว 
ประโยชน 
 1. ไดแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนางาน 
 2. ไดฝกทักษะในการพูด และการฟง 
 3. เปนการพัฒนาความสัมพันธสูการทํางานเปนทีม 
 4. ทําใหทราบถึงสิ่งท่ีเราปฏิบัติไดดีอยูแลว เพ่ือบันทึกจดจําและรักษาไว/พัฒนาใหดียิ่งข้ึน 
 5. ทําใหเราทราบขอผิดพลาด และวิธีการปองกันไมใหผิดซํ้า 
ข้ันตอน 
        1. คุณควรทํา AAR ทันทีทันใดหรือยางเร็วท่ีสุดหลังจากจบงานนั้น ๆ  
 2. ไมมีการกลาวโทษ ซํ้าเติม ตอกย้ําซ่ึงกันและกัน ไมมีความเปนเจานายหรือลูกนอง มีแตบรรยากาศ
ท่ีเปนกันเอง รับฟงอยางเปดใจ การเริ่มตนพูดคุยจึงควรเริ่มท่ีผูอาวุโสนอยท่ีสุดกอน 
 3. มี “คุณอํานวย” คอยอํานวยความสะดวก กระตุน ตั้งคําถามใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะของตน และมี “คุณลิขิต” คอยบันทึกเรื่องท่ีแสดงความเห็น  ซ่ึงขอคําถามจะเปนแนวกลาง ๆ คือ 

     1) สิ่งท่ีคาดวาจะไดรับจากการทํางานคืออะไร 2) สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีสูงกวาท่ีคาดหวังคืออะไร 
     3) สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีต่ํากวาท่ีคาดหวังคืออะไร 4) สิ่งท่ีไดเรียนรูและเปนประโยชนคืออะไร 
     5) คิดวาควรปรับปรุงอะไร วิธีการลด/แกความแตกตางคืออะไร 
     6) หากตองทําครั้งตอไป จะปรับปรุงอะไรใหดีข้ึน 

 4. ถามตัวคุณเองวาสิ่งท่ีคุณควรไดรับคืออะไร  
 5. หันกลับมาดูวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงคืออะไร 
 6. ความแตกตางคืออะไร ทําไมจึงตางกัน 
 7. จดบันทึกเพ่ือเตือนความจําวาวิธีการใดบางท่ีคุณไดเคยนํามาแกปญหาแลว 
ขอควรระวัง 
 1. ตระหนักไวเสมอวาการทบทวนหลังปฏิบัติงานเปนการเรียนรูไมใชการวิจารณหรือตําหนิและไมใช
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 อยางไรก็ตาม ตองเขาใจวาคําตอบหรือวิธีแกปญหาท่ีไดจากการทํา AAR คงไมใชคําตอบสุดทาย
สําหรับงานท่ีทําเพราะเม่ือเวลาเปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไป ยอมทําใหเกิดปญหาใหมไดตลอดเวลา ซ่ึงวิธีการ
แกปญหายอมเปลี่ยนแปลงไปดวยแตอยางไรก็ดีเทาท่ีศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมมานอกจาก AAR แลวเรายังมีอยาง
อ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกัน คือ BAR=Before  Action Review และ DAR= During Action Review 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอยาง) แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
หนวยงาน :  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
ชื่องาน   กิจกรรมเตรียมความพรอมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู กอนเปดภาคเรียน  AAR  ครั้งท่ี ๑ 
วัน / เวลาท่ีเริ่มปฏิบัติงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   วัน /เวลาท่ีสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
วันท่ีทํา AAR ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลาเริ่ม  - สิ้นสุด  ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
 
ผูรวมทํา AAR 

๑. นายพิทักษ  พงษวิเศษ    
     ๒. นางสาววลีรัตน  จันทรเลาะ 
     ๓. นางธนพร  สําลี  และ ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุกคน 

เปาหมายของงาน     เพ่ือใหสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ในประเด็นตอไปนี้   
                           ๑. การปรับโครงสรางของหลักสูตร ฯ ตามนโยบาย 
                           ๒. การจัดตารางสอนใหเหมาะสม  สอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียน 
                           ๓. การออกแบบกิจกรรมเพ่ิมเวลารู 
                           ๔. การบูรณาการหนาท่ีพลเมืองและคานิยม ๑๒ ประการ 
                           ๕. การปรับระบบการวัดและประเมินผล 
                           ๖. การดําเนินงานของโรงเรียนในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙ 
                           ๗. การดําเนินการทบทวนมาตรฐานการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ชั้น ม.๓  O-net  
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง (โดยสรุป) 
                กลุมสาระการเรียนรูไดจัดประชุมครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และแบงภาระงาน
เปนระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ ในวันท่ี  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๙  และดําเนินการดังนี้  
             ๑. ไดปรับโครงสรางเวลาเรียน ตามนโยบาย คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ไมเปดสอนในมีรายวิชาเพ่ิมเติม 
             ๒. จัดทําโครงสรางหลักสูตรทุกระดับชั้น ตั้งแต ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ –  ๖ 
             ๓.  จัดทําตารางสอนในภาพรวมของกลุมสาระการเรียนรู 
             ๔. การออกแบบกิจกรรมเพ่ิมเวลารู ของแตละระดับชั้น โดยบูรณาการเรื่องคานิยม ๑๒ ประการ ตาม
หมวดกิจกรรม ๑- ๔ โดยออกแบบกิจกรรม  เปนแผนกิจกรรม ของครูแตละคน 
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง(โดยสรุปตอ) 
 การเตรียมความพรอมดานสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับการจัดกิจกรรม “เพ่ิมเวลารู”   
และการรวมวางแผนออกแบบกิจกรรมท่ีจะนําไปใชสอนไดในชวงเปดภาคเรียน 
งาน/ข้ันตอนท่ีทําไดดี 

- การปรับโครงสรางเวลาเรียน ตามนโยบายท่ีกําหนด 
- การเตรียมตัวของครูผูสอน โดยการจัดประชุม และเตรียมความพรอมสําหรับการสอนในชวงเปดภาคเรียน  
- การเตรียมความพรอมดานสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับการจัดกิจกรรม “เพ่ิมเวลารู”  

 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

ธนพร  สําลี  :   สรุปรายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน / ข้ันตอนท่ีทําไดไมดี 
- ยังไมมีการตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร ฯ และโครงสรางเวลาเรียนใหสอดคลองกัน 

อุปสรรค /ขอจํากัด /ขอขัดแยง ท่ีพบในระหวางการปฏิบัติงาน 
- ความไมชัดเจนในเรื่องของโครงสรางเวลาเรียนและการจัดตารางเรียน ของกิจกรรม“ เพ่ิมเวลารู”   
- การออกแบบกิจกรรม “เพ่ิมเวลารู”  ท่ียังไมสอดคลองกับหมวดกิจกรรม ตามนโยบาย 

ประเด็นท่ีไดเรียนรู 
- ความชัดเจน และความสอดคลองของโครงสรางเวลาเรียนและโครงสรางหลักสูตร 
- การเตรียมความพรอม และสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับการจัดกิจกรรม“ เพ่ิมเวลารู” 
- การออกแบบกิจกรรม เพ่ิมเวลารู ท่ีตองสอดคลองกับหมวดกิจกรรม ท่ีนโยบายกําหนดไว โดยเนน 

๔ H  สําหรับผูเรียน (Head  Heart Hand Health) 
ขอปฏิบัติในการทํางานครั้งตอไป 

- การตรวจสอบความถูกตองของโครงสรางเวลาเรียนและโครงสรางหลักสูตร ฯแตละระดับชั้น 
- การจัดกิจกรรม เพ่ิมเวลารูของผูเรียน ควรมีการสํารวจความตองการของผูเรียน  
- สังเกตการณจัดกิจกรรม“ เพ่ิมเวลารู”พรอมท้ังใหคําแนะนํา 
- การวัดและประเมินผลของกิจกรรม เพ่ิมเวลารู    
- การสะทอนผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ิมเวลารู   



(ตัวอยาง) แบบบันทึกการทบทวนหลงัการปฏิบัตงิาน (After Action Review : AAR) 
หนวยงาน  โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
ช่ืองาน การพัฒนาทักษะและกติกาการเลนกีฬาวอลเลยบอล AAR ครั้งท่ี 3 
วัน/เวลาท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 16 พฤศจิกายน 2559 วัน/เวลาท่ีส้ินสุดการปฏิบัติงาน 22 ธันวาคม 2559 
วันท่ีทํา AAR 23 ธันวาคม 2559 เวลาเริ่ม-ส้ินสุด 14.30 – 15.30 น. 
 
 

ผูรวม AAR 

นางสาวสาคร  คุมมินทร 
สิบเอกสมศักดิ์  โกศล 
นายธนวัฒน  โคตรมิตร 

 
เปาหมายของงาน 

1. พัฒนาทักษะการเลนกีฬาวอลเลยบอลของนักเรียน 
2. นักเรียนเลนกีฬาวอลเลยบอลไดอยางถูกตองตามหลักการ 
3. นักเรียนรูถึงกติกาการเลนกีฬาวอลเลยบอลที่ถูกตอง 

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง (โดยสรุป) 
     จากผลการจัดกิจกรรมในชั่วโมงท่ี 3 พบวา นักเรียนเริ่มมีทักษะในการเลนกีฬาวอลเลยบอลอยางถูกตองตาม 
หลักการ ตั้งแตการเตรียมความพรอมในการเลน ทวงทาในการจับมือ และลักษณะของการตีลูกท่ีถูกตอง 
งาน/ข้ันตอนท่ีทําไดดี 

1. นักเรียนมีความตั้งใจท่ีจะพัฒนาการเลนกีฬาวอลเลยบอลของตนเองเปนอยางดี 
2. นักเรียนใหความสนใจในการเลน สามารถอันเดอรลูกวอลเลยบอลไดดีข้ึน 

งาน/ข้ันตอนท่ีทําไดไมดี 
1. นักเรียนบางคนยังไมเขาใจในการเลนกีฬาวอลเลยบอลตามข้ันตอน 

 
อุปสรรค/ขอจํากัด/ขอขัดของ ท่ีพบในระหวางการปฏิบัติงาน 

1. อุปกรณไมเพียงพอตอการใหนักเรียนเลนกีฬาวอลเลยบอล 
2. สภาพสนามไมเอ้ืออํานวยในการเลนกีฬาวอลเลยบอล 

ประเด็นท่ีไดเรียนรู 
1. การเตรียมความพรอมของรางกายกอนเลนกีฬา 
2. ลักษณะทวงทาในการเลนกีฬาวอลเลยบอลท่ีถูกวิธ ี
3. การอันเดอรลูกวอลเลยบอลท่ีถูกวิธ ี

ขอปฏิบัติในการทํางานครั้งตอไป 
1. การเตรียมความพรอมของรางกายกอนเลนกีฬาวอลเลยบอล 
2. ทวงทาในการเลนกีฬาวอลเลยบอลท่ีถูกวิธ ี
3. การอันเดอรลูกวอลเลยบอลดวยตนเองท่ีถูกวิธี แบบอยูกับท่ี และ แบบเคลื่อนท่ี 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 

หนวยงาน ............................................................................................ 
เรียน  
ชื่องาน  AAR ครั้งท่ี............. 
วัน/เวลาท่ีเริ่มปฏิบัติงาน  วัน/เวลาท่ีสิ้นสุดการปฏิบัตงิาน  
วันท่ีทํา AAR  เวลาเริ่ม-สิ้นสุด  

ผูรวม AAR 

 
 
 
 

เปาหมายของงาน 
 
 

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง (โดยสรุป) 
 
 

งาน/ข้ันตอนท่ีทําไดดี 
 
 

งาน/ข้ันตอนท่ีทําไดไมดี 
 
 

อุปสรรค/ขอจํากัด/ขอขัดของ ท่ีพบในระหวางการปฏิบัติงาน 
 
 

ประเด็นท่ีไดเรียนรู 
 
 

ขอปฏิบัติในการทํางานครั้งตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



คําช้ีแจง แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
 

หนวยงาน  หมายถึง  ชื่อโรงเรียนท่ีดําเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
เรียน  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียน 
ช่ืองาน  หมายถึง  ชื่อกิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการ ในการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูท่ีโรงเรียนดําเนินการ 
AAR ครั้งท่ี......  หมายถึง การดําเนินการสรุปผลการนิเทศตามตารางกิจกรรมในการนิเทศของ  
   Smart  Trainers 
วัน/เวลาท่ีเริ่มปฏิบัติงาน  หมายถึง  การดําเนินการตามปฏิทินท่ีกําหนดตามแผนปฏิบัติงาน สอดคลองกับ  
  สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สตผ.) และสอดคลองกับระยะเวลา                       
   การติดตามของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ศนฐ.) ในแตละระยะ 
วัน/เวลาส้ินสุดการปฏิบัติงาน  หมายถึง  กําหนดการท่ีโรงเรียนไดวางแผนการดําเนินงานไว และใหสอดคลอง 
   กับระยะเวลาการติดตามสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สตผ.) และ การ  
   ติดตามของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ศนฐ.) ในแตละระยะ 
วันท่ีทํา AAR  หมายถึง  การจัดทํา AAR ของ Smart Trainers ท่ีเริ่มทํา AAR กับโรงเรียนในโครงการแตละ              
         โรงเรียน ตามปฏิทินท่ีกําหนด 
เวลาเริ่ม-ส้ินสุด  หมายถึง  เวลาท่ีเริ่มปฏิบัติงานจนถึงสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ในแตละครั้ง 
ผูรวม AAR  หมายถึง  ผูรวมเปน Trainer กับ Smart Trainers ท่ีรับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรม  
   “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู” 
เปาหมายของงาน  หมายถึง  การตั้งเปาหมายในการดําเนินงานในแตระยะท่ีติดตาม ใหมีการพัฒนาข้ึนอยาง 
   ตอเนื่อง 
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง  หมายถึง  การรายงานสภาพผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานท้ังจุดเดน                 
   ของงาน ผลท่ีไดรับ และดานท่ีเปนปญหาอุปสรรค 
งาน/ข้ันตอนท่ีทําไดดี  หมายถึง  การรายงานการจัดกิจกรรมท่ีระดับโรงเรียนทําไดดี สามารถพัฒนานักเรียน               
   ไดอยางเต็มศักยภาพ  ประสบความสําเร็จเปนแบบอยางท่ีดีได นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู  
   มีผลงานเปนท่ีประจักษ 
งาน/ข้ันตอนท่ีทําไดไมดี  หมายถึง  การรายงานการจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียนทําแลวเกิดปญหา ไมนาสนใจ                      
   นักเรียนไมมีความสุข /โรงเรียนทําไดไมดี ไมสามารถพัฒนานักเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ  ไมประสบ 
   ความสําเร็จหรือ ประสบความสําเร็จนอยนักเรียนไมมีความสุขในการเรียนรู ผลงาน ผลลัพธ ไมคุมคา  
   ใหรายงานการจัดกิจกรรมท่ีระดับชั้นเรียนทําไมไดดี /โรงเรียนทําไมไดดี ไมสามารถ พัฒนานักเรียนได 
   อยางเต็มศักยภาพ  ไมประสบความสําเร็จเปนแบบอยางท่ีดีได นักเรียนไมมีความสุขในการเรียนรู  
   ไมเกิดผลงานเปนท่ีประจักษ 
 
 
 
 
 



อุปสรรค/ขอจํากัด/ขอขัดของ  หมายถึง  ในระหวางการปฏิบัติงานของ Smart Trainers  ใหรายงาน             
   สภาพปญหา ขอจํากัดท่ีเกิดข้ึน หรือไมไดรับความรวมมือในระหวาง ท่ีทําใหผลการดําเนินงาน        
   ไมประสบความสําเร็จ หรือทําใหผลการดําเนินงานไมตอเนื่อง  
ประเด็นท่ีไดเรียนรู  หมายถึง  การสรุปประเด็นท่ีโรงเรียนไดรับความรู  ไดรับประสบการณในการเรียนรู                          
   จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู มีหลายๆประเด็นได และความรูท่ี Smart Trainers  
   ไดรับจากการทํางาน 
ขอปฏิบัติในการทํางานครั้งตอไป  หมายถึง  การนําผลจากประเด็นท่ี  Smart Trainers ไดเรียนรูมาพัฒนา               
   ตอเนื่องเสริมความรูใหตอเนื่องและสามารถนําประเด็นท่ีเกิดปญหาและนํามาพิจารณารวมกัน    
   กําหนดแนวทางในการพัฒนาสงเสริมใหม หรือประเด็นท่ีอยากสงเสริมใหม  
 
หมายเหตุ  แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)  
ใหคุณครูผูสอนทําทุกครั้งหลังการปฏิบัติการจัดกิจกรรม (เก็บเขาแฟมไวท่ีโรงเรียนสําหรับเปนรองรอย/
หลักฐาน) 
 

 

 
 
 
 
 


