การทบทวนหลังปฏิบัตงิ าน (After Action Review : AAR)

การทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) หมายถึง ขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน
เปนการทบทวนวิธีการทํางานทั้งดานความสําเร็จและปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ไมใชเพื่อคนหาคนที่ทํางานผิดพลาด
ไมใชการกลาวโทษใครทั้งสิ้น แตเปนการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน เพื่อแกปญหาที่
เกิดขึ้นไมใหเกิดปญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไวซึ่งวิธีการที่ดีอยูแลว
ประโยชน
1. ไดแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนางาน
2. ไดฝกทักษะในการพูด และการฟง
3. เปนการพัฒนาความสัมพันธสูการทํางานเปนทีม
4. ทําใหทราบถึงสิ่งที่เราปฏิบัติไดดีอยูแลว เพื่อบันทึกจดจําและรักษาไว/พัฒนาใหดียิ่งขึ้น
5. ทําใหเราทราบขอผิดพลาด และวิธีการปองกันไมใหผิดซ้ํา
ขั้นตอน
1. คุณควรทํา AAR ทันทีทันใดหรือยางเร็วที่สุดหลังจากจบงานนั้น ๆ
2. ไมมีการกลาวโทษ ซ้ําเติม ตอกย้ําซึ่งกันและกัน ไมมีความเปนเจานายหรือลูกนอง มีแตบรรยากาศ
ที่เปนกันเอง รับฟงอยางเปดใจ การเริ่มตนพูดคุยจึงควรเริ่มที่ผูอาวุโสนอยที่สุดกอน
3. มี “คุณอํานวย” คอยอํานวยความสะดวก กระตุน ตั้งคําถามใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะของตน และมี “คุณลิขิต” คอยบันทึกเรื่องที่แสดงความเห็น ซึ่งขอคําถามจะเปนแนวกลาง ๆ คือ
1) สิ่งที่คาดวาจะไดรับจากการทํางานคืออะไร 2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่สูงกวาที่คาดหวังคืออะไร
3) สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ต่ํากวาที่คาดหวังคืออะไร 4) สิ่งที่ไดเรียนรูและเปนประโยชนคืออะไร
5) คิดวาควรปรับปรุงอะไร วิธีการลด/แกความแตกตางคืออะไร
6) หากตองทําครั้งตอไป จะปรับปรุงอะไรใหดีขึ้น
4. ถามตัวคุณเองวาสิ่งที่คุณควรไดรับคืออะไร
5. หันกลับมาดูวาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร
6. ความแตกตางคืออะไร ทําไมจึงตางกัน
7. จดบันทึกเพื่อเตือนความจําวาวิธีการใดบางที่คุณไดเคยนํามาแกปญหาแลว
ขอควรระวัง
1. ตระหนักไวเสมอวาการทบทวนหลังปฏิบัติงานเปนการเรียนรูไมใชการวิจารณหรือตําหนิและไมใช
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางไรก็ตาม ตองเขาใจวาคําตอบหรือวิธีแกปญหาที่ไดจากการทํา AAR คงไมใชคําตอบสุดทาย
สําหรับงานที่ทําเพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไป ยอมทําใหเกิดปญหาใหมไดตลอดเวลา ซึ่งวิธีการ
แกปญหายอมเปลี่ยนแปลงไปดวยแตอยางไรก็ดีเทาที่ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมมานอกจาก AAR แลวเรายังมีอยาง
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน คือ BAR=Before Action Review และ DAR= During Action Review

(ตัวอยาง) แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
หนวยงาน : กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนกันทรลักษวิทยา
เรียน
ผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา
ชื่องาน
กิจกรรมเตรียมความพรอมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู กอนเปดภาคเรียน
AAR ครั้งที่ ๑
วัน / เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ วัน /เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
วันที่ทํา AAR
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลาเริ่ม - สิ้นสุด
๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
๑. นายพิทักษ พงษวิเศษ
ผูรวมทํา AAR
๒. นางสาววลีรัตน จันทรเลาะ
๓. นางธนพร สําลี และ ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุกคน
เปาหมายของงาน เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ในประเด็นตอไปนี้
๑. การปรับโครงสรางของหลักสูตร ฯ ตามนโยบาย
๒. การจัดตารางสอนใหเหมาะสม สอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียน
๓. การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู
๔. การบูรณาการหนาที่พลเมืองและคานิยม ๑๒ ประการ
๕. การปรับระบบการวัดและประเมินผล
๖. การดําเนินงานของโรงเรียนในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. การดําเนินการทบทวนมาตรฐานการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ชั้น ม.๓ O-net
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป)
กลุมสาระการเรียนรูไดจัดประชุมครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และแบงภาระงาน
เปนระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และดําเนินการดังนี้
๑. ไดปรับโครงสรางเวลาเรียน ตามนโยบาย คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ไมเปดสอนในมีรายวิชาเพิ่มเติม
๒. จัดทําโครงสรางหลักสูตรทุกระดับชั้น ตั้งแต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖
๓. จัดทําตารางสอนในภาพรวมของกลุมสาระการเรียนรู
๔. การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู ของแตละระดับชั้น โดยบูรณาการเรื่องคานิยม ๑๒ ประการ ตาม
หมวดกิจกรรม ๑- ๔ โดยออกแบบกิจกรรม เปนแผนกิจกรรม ของครูแตละคน
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง(โดยสรุปตอ)
 การเตรียมความพรอมดานสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับการจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู”
และการรวมวางแผนออกแบบกิจกรรมที่จะนําไปใชสอนไดในชวงเปดภาคเรียน
งาน/ขั้นตอนที่ทําไดดี
- การปรับโครงสรางเวลาเรียน ตามนโยบายที่กําหนด
- การเตรียมตัวของครูผูสอน โดยการจัดประชุม และเตรียมความพรอมสําหรับการสอนในชวงเปดภาคเรียน
- การเตรียมความพรอมดานสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับการจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู”

-๒-

งาน / ขั้นตอนที่ทําไดไมดี
- ยังไมมีการตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร ฯ และโครงสรางเวลาเรียนใหสอดคลองกัน
อุปสรรค /ขอจํากัด /ขอขัดแยง ที่พบในระหวางการปฏิบัติงาน
- ความไมชัดเจนในเรื่องของโครงสรางเวลาเรียนและการจัดตารางเรียน ของกิจกรรม“ เพิ่มเวลารู”
- การออกแบบกิจกรรม “เพิ่มเวลารู” ที่ยังไมสอดคลองกับหมวดกิจกรรม ตามนโยบาย
ประเด็นที่ไดเรียนรู
- ความชัดเจน และความสอดคลองของโครงสรางเวลาเรียนและโครงสรางหลักสูตร
- การเตรียมความพรอม และสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับการจัดกิจกรรม“ เพิ่มเวลารู”
- การออกแบบกิจกรรม เพิ่มเวลารู ที่ตองสอดคลองกับหมวดกิจกรรม ที่นโยบายกําหนดไว โดยเนน
๔ H สําหรับผูเรียน (Head Heart Hand Health)
ขอปฏิบัติในการทํางานครั้งตอไป
- การตรวจสอบความถูกตองของโครงสรางเวลาเรียนและโครงสรางหลักสูตร ฯแตละระดับชั้น
- การจัดกิจกรรม เพิ่มเวลารูของผูเรียน ควรมีการสํารวจความตองการของผูเรียน
- สังเกตการณจัดกิจกรรม“ เพิ่มเวลารู”พรอมทั้งใหคําแนะนํา
- การวัดและประเมินผลของกิจกรรม เพิ่มเวลารู
- การสะทอนผลการปฏิบัติกิจกรรม เพิ่มเวลารู
ธนพร สําลี : สรุปรายงาน

(ตัวอยาง) แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัตงิ าน (After Action Review : AAR)

หนวยงาน โรงเรียนกันทรลักษวิทยา

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา
ชื่องาน การพัฒนาทักษะและกติกาการเลนกีฬาวอลเลยบอล
AAR ครั้งที่ 3
วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน 16 พฤศจิกายน 2559 วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 22 ธันวาคม 2559
วันที่ทํา AAR
23 ธันวาคม 2559
เวลาเริ่ม-สิ้นสุด
14.30 – 15.30 น.
ผูรวม AAR

นางสาวสาคร คุมมินทร
สิบเอกสมศักดิ์ โกศล
นายธนวัฒน โคตรมิตร

เปาหมายของงาน

1. พัฒนาทักษะการเลนกีฬาวอลเลยบอลของนักเรียน
2. นักเรียนเลนกีฬาวอลเลยบ อลไดอยางถูกตองตามหลักการ
3. นักเรียนรูถึงกติกาการเลนกีฬาวอลเลยบอลที่ถูกตอง

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป)
จากผลการจัดกิจกรรมในชั่วโมงที่ 3 พบวา นักเรียนเริ่มมีทักษะในการเลนกีฬาวอลเลยบอลอยางถูกตองตาม
หลักการ ตั้งแตการเตรียมความพรอมในการเลน ทวงทาในการจับมือ และลักษณะของการตีลูกที่ถูกตอง
งาน/ขั้นตอนที่ทําไดดี
1. นักเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการเลนกีฬาวอลเลยบอลของตนเองเปนอยางดี
2. นักเรียนใหความสนใจในการเลน สามารถอันเดอรลูกวอลเลยบอลไดดีขึ้น
งาน/ขั้นตอนที่ทําไดไมดี
1. นักเรียนบางคนยังไมเขาใจในการเลนกีฬาวอลเลยบอลตามขั้นตอน
อุปสรรค/ขอจํากัด/ขอขัดของ ที่พบในระหวางการปฏิบัติงาน
1. อุปกรณไมเพียงพอตอการใหนักเรียนเลนกีฬาวอลเลยบอล
2. สภาพสนามไมเอื้ออํานวยในการเลนกีฬาวอลเลยบอล
ประเด็นที่ไดเรียนรู
1. การเตรียมความพรอมของรางกายกอนเลนกีฬา
2. ลักษณะทวงทาในการเลนกีฬาวอลเลยบอลที่ถูกวิธี
3. การอันเดอรลูกวอลเลยบอลที่ถูกวิธี
ขอปฏิบัติในการทํางานครั้งตอไป
1. การเตรียมความพรอมของรางกายกอนเลนกีฬาวอลเลยบอล
2. ทวงทาในการเลนกีฬาวอลเลยบอลที่ถูกวิธี
3. การอันเดอรลูกวอลเลยบอลดวยตนเองที่ถูกวิธี แบบอยูกับที่ และ แบบเคลื่อนที่

แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
หนวยงาน ............................................................................................

เรียน
ชื่องาน
วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่ทํา AAR

วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัตงิ าน
เวลาเริ่ม-สิ้นสุด

ผูรวม AAR
เปาหมายของงาน
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป)
งาน/ขั้นตอนที่ทําไดดี
งาน/ขั้นตอนที่ทําไดไมดี
อุปสรรค/ขอจํากัด/ขอขัดของ ที่พบในระหวางการปฏิบัติงาน
ประเด็นที่ไดเรียนรู
ขอปฏิบัติในการทํางานครั้งตอไป

AAR ครั้งที่.............

คําชี้แจง แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
หนวยงาน หมายถึง ชื่อโรงเรียนที่ดําเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
เรียน หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน
ชื่องาน หมายถึง ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการ ในการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูที่โรงเรียนดําเนินการ
AAR ครั้งที่...... หมายถึง การดําเนินการสรุปผลการนิเทศตามตารางกิจกรรมในการนิเทศของ
Smart Trainers
วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน หมายถึง การดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนดตามแผนปฏิบัติงาน สอดคลองกับ
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) และสอดคลองกับระยะเวลา
การติดตามของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) ในแตละระยะ
วัน/เวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน หมายถึง กําหนดการที่โรงเรียนไดวางแผนการดําเนินงานไว และใหสอดคลอง
กับระยะเวลาการติดตามสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) และ การ
ติดตามของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) ในแตละระยะ
วันที่ทํา AAR หมายถึง การจัดทํา AAR ของ Smart Trainers ที่เริ่มทํา AAR กับโรงเรียนในโครงการแตละ
โรงเรียน ตามปฏิทินที่กําหนด
เวลาเริ่ม-สิ้นสุด หมายถึง เวลาที่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ในแตละครั้ง
ผูรวม AAR หมายถึง ผูรวมเปน Trainer กับ Smart Trainers ที่รับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
เปาหมายของงาน หมายถึง การตั้งเปาหมายในการดําเนินงานในแตระยะที่ติดตาม ใหมีการพัฒนาขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง การรายงานสภาพผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานทั้งจุดเดน
ของงาน ผลที่ไดรับ และดานที่เปนปญหาอุปสรรค
งาน/ขั้นตอนที่ทําไดดี หมายถึง การรายงานการจัดกิจกรรมที่ระดับโรงเรียนทําไดดี สามารถพัฒนานักเรียน
ไดอยางเต็มศักยภาพ ประสบความสําเร็จเปนแบบอยางที่ดีได นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู
มีผลงานเปนที่ประจักษ
งาน/ขั้ นตอนที่ทําไดไม ดี หมายถึง การรายงานการจัดกิจกรรมที่ โรงเรียนทํ าแลวเกิดป ญหา ไมน าสนใจ
นักเรียนไมมีความสุข /โรงเรียนทําไดไมดี ไมสามารถพัฒนานักเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ ไมประสบ
ความสําเร็จหรือ ประสบความสําเร็จนอยนักเรียนไมมีความสุขในการเรียนรู ผลงาน ผลลัพธ ไมคุมคา
ใหรายงานการจัดกิจกรรมที่ระดับชั้นเรียนทําไมไดดี /โรงเรียนทําไมไดดี ไมสามารถ พัฒนานักเรียนได
อยางเต็มศักยภาพ ไมประสบความสําเร็จเปนแบบอยางที่ดีได นักเรียนไมมีความสุขในการเรียนรู
ไมเกิดผลงานเปนที่ประจักษ

อุ ป สรรค/ข อ จํ า กั ด /ข อ ขั ด ข อ ง หมายถึ ง ในระหว างการปฏิ บั ติ งานของ Smart Trainers ให ร ายงาน
สภาพป ญ หา ข อจํ ากั ด ที่ เกิ ด ขึ้ น หรื อไม ได รั บ ความรว มมื อ ในระหว าง ที่ ทํ าให ผ ลการดํ าเนิ น งาน
ไมประสบความสําเร็จ หรือทําใหผลการดําเนินงานไมตอเนื่อง
ประเด็น ที่ได เรียนรู หมายถึง การสรุปประเด็นที่ โรงเรียนไดรับความรู ไดรับประสบการณ ในการเรียนรู
จากการจัด กิ จกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่ มเวลารู มีห ลายๆประเด็ น ได และความรูที่ Smart Trainers
ไดรับจากการทํางาน
ขอปฏิบัติในการทํางานครั้งตอไป หมายถึง การนําผลจากประเด็นที่ Smart Trainers ไดเรียนรูมาพัฒนา
ต อ เนื่ อ งเสริ ม ความรู ให ต อเนื่ อ งและสามารถนํ าประเด็ น ที่ เกิ ด ป ญ หาและนํ ามาพิ จ ารณารว มกั น
กําหนดแนวทางในการพัฒนาสงเสริมใหม หรือประเด็นที่อยากสงเสริมใหม
หมายเหตุ แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
ใหคุณครูผูสอนทําทุกครั้งหลังการปฏิบัติการจัดกิจกรรม (เก็บเขาแฟมไวที่โรงเรียนสําหรับเปนรองรอย/
หลักฐาน)

