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กระบวนการจัดการเรียนการสอน

การเตรียมการ
ก่อนจัดการเรียนรู้

ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้

หลังการ
เรียนรู้



การเตรียมการก่อนจัดการเรียนรู้

ศึกษาการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบบูรณาการกับการท างาน 

ออกแบบและพัฒนาบทเรียน

จัดก าหนดการบูรณาการประจ า
สัปดาห์







ระหว่างการจัดการเรียนรู้

เขียนโครงการ

ท ำบันทึก
ข้อควำมต่ำงๆ

ติดต่อวิทยำกร

ท ำหนังสือเชิญ
วิทยำกร

เตรียมนักศึกษา

อธิบำยมคอ.

อธิบำยกำรเรียน
กำรสอน WIL

กำรบูรณำกำร
ในรำยวิชำ

เตรียมเอกสาร

ค ำชี้แจง/ใบงำน

สื่อต่ำงๆ 

แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ 

แบบทดสอบ AAR



ระหว่างการจัดการเรียนรู้



ระหว่างการจัดการเรียนรู้



ระหว่างการจัดการเรียนรู้



ระหว่างการจัดการเรียนรู้



หลังการเรียนรู้

ใบงาน
ความ

พอพึงใจ
AAR



ประเมินผลจากใบงาน

ขั้นตอน 

1. สัปดาห์ก่อนการอบรม ผู้สอนจะมอบอธิบาย
ค าชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าอบรม เวลา ช่องทาง 
รวมทั้งมอบใบงาน

2. ใบงานจะถามจากข้อเท็จจรงิที่วิทยากร
น าเสนอ ถามความคิดนักศึกษาในประเด็นนั้นๆ 
และถ้าเรื่องการน าไปปรบัใช้หากนักศึกษาต้อง
พบสถานการณ์จากการท างานในอนาคต

3. ใบงานมีทั้งหมด 4 ใบงานจากการอบรมแต่
ละครั้ง มีคะแนนรวม 40 คะแนน 

4. คะแนนจากใบงานเป็นเพยีงส่วนหนึ่งของ
คะแนนทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย รายงาน 
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 



สรุปผลคะแนนจากใบงาน 
นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำจิตวิทยำ มำนุษยวิทยำ และสังคมวิทยำส ำหรับรัฐประศำสน

ศำสตร์ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 ทั้งหมด 3 หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน 6318201 หมู่เรียน 
6318202 และนักศึกษำลงเพิ่ม หมู่เรียน 6118203 ทั้งหมด 73 คน

ผลการเรียนระดับ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ

A 16 21.92

B+ 15 20.54

B 13 17.81

C+ 15 20.54

C 11 15.07

D+ 2 2.75

D 1 1.37

รวม 73 100



ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ

รายการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 รวม

ด้ำนวิทยำกร 4.39 4.21 4.11 4.15 4.22

ด้ำนควำมเข้ำใจ 4.41 4.18 4.04 4.02 4.15

ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 4.34 4.26 4.07 4.10 4.19

ด้ำนอื่นๆ 4.34 4.11 4.09 4.09 4.16

รวม 4.37 4.19 4.08 4.09 4.18

คิดเป็นร้อยละ 83.60



ผลการประเมิน AFTER ACTION REVIEW 

ข้อค าถามที่ 1. ความคาดหวังของท่านในการเข้าร่วมโครงการนี้

- ควำมคำดหวังอยำกได้ควำมรู้จำกวิทยำกรทุกท่ำน และสำมำรถน ำควำมรู้
เหล่ำนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน

- ได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกเรื่องที่มีข้อสงสัย

- ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่วิทยำกรได้ประสบพบเจอในกำรท ำงำน

- กำรได้ควำมรู้อย่ำงเต็มที่ และทุกด้ำน

- ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ สถำนภำพ บทบำท

- ได้รู้เกี่ยวกับโรคระบำดโควิด-19 มุมมองของคนท ำงำน

- หวังว่ำจะได้ควำมรู้หรือค ำตอบที่มำกกว่ำขั้นพื้นฐำนที่ควรรู้

ข้อค าถามที่ 2. หลังจากเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ 
เพราะอะไร

- เป็นไปตำมควำมคำดหวัง เพรำะวิทยำกรอธิบำยได้ละเอียดดีมำก 

- เป็นเพรำะส่ิงที่ท่ำนวิทยำกรทุกๆท่ำนได้พูด ท ำให้เรำสำมำรถน ำไปใช้ใน
อนำคตได้

- เป็นไปตำมสิ่งที่คำดหวังเพรำะได้ตั้งค ำถำมนี้กับท่ำนวิทยำกรและวิทยำกร
ตอบค ำถำมได้ตรงประเด็น

- เป็น เพรำะท่ำนวิทยำกรให้ควำมรู้แน่นมำก และมีประโยชน์อย่ำงมำก

- เป็นไปตำมค่ะเพรำะวิทยำกรพูดเรำให้เข้ำใจละเห็นภำพค่ะ

- เป็นไปตำมที่คำดหวัง วิทยำกรบรรยำยในส่ิงที่เรำไม่เคยได้เรียนรู้ใน
ห้องเรียน เรำจึงสำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้



ข้อค าถามที่ 3. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

- ได้มีส่วนร่วมพูดคุยกับวิทยำกร

- ควำมรู้นอกเหนือจำกหัวข้อที่วิทยำกรพูด

- ควำมรู้อ่ืนๆที่เพื่อนได้ถำม

- ได้ฟังประสบกำรณ์จำกคนที่ผู้ที่ท ำงำนจริง และกำรแก้ไขปัญหำ
ของวิทยำกร 

- ข้อมูลที่ตนเองยังไม่ทรำบ เช่น กำรพัฒนำทำงด้ำนสำธำรณสุขที่ดี
ต่อชนบท กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ ทัศนคติที่จ ำเป็นของกำร
ท ำงำนในชุมชน ควำมส ำคัญของบุคลิกภำพในกำรท ำงำน

- วิทยำกำรสนใจ และพยำยำมตอบข้อค ำถำมที่เรำสงสัย ประทับใจ

- กำรได้รู้ส่ิงที่ตนเองนั้นยังไม่ทรำบ แล้วเปิดประสบกำรณ์ในกำร
รับมือ

ข้อค าถามที่ 4. สิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือปัญหาที่พบ 
คือสิ่งใด

- อินเตอร์เน็ตขัดข้องนิดหน่อย

- สัญญำอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

- ปัญหำคือ เวลำที่เข้ำร่วม นำนมำกไป

- ปัญหำคือ เสียงไมค์กระตุกเล็กน้อยท ำให้บำงประโยคฟังไม่ค่อย
เข้ำใจ

- วิทยำกรพูดนำน และเร็ว

- อาจจะดูน่าเบื่อไปนิดหน่อย เพราะเป็นออนไลน์



ข้อค าถามที่ 5. ท่านจะน าสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้กับการท างานในอนาคตอย่างไร

- สำมำรถน ำไปเป็นแบบอย่ำงในกำรท ำงำน

- น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนในอนำคต

- น ำไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในปัจจุบันที่เป็นนักศึกษำ และในอนำคตที่จะท ำงำน

- ได้รู้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรท ำงำนของภำครัฐ

- เอำไปปรับใช้ ทั้งเรื่องกำรปรับตัวเมื่อต้องพบเจอกับปัญหำต่ำงๆ ในภำยภำคหน้ำ

- จะน ำไปใช้ในส่วนที่จ ำเป็นทุกด้ำนมำปรับกับกำรท ำงำนตนเองหรือท ำงำนร่วมกับเพื่อ ผู้อื่นได้

- น ำไปปรับใช้กับกำรท ำงำนในอนำคตคือในเรื่องกำรท ำงำนทั้งสถำนภำพเเละบทบำทของตนเอง

- ท ำให้เรำวำงเเผนก่อนได้ มีประสบกำรณ์เป็นภำพจ ำลองก่อนได้

- สิ่งที่ได้รับในวันนี้หนูจะน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้กับประชำชนค่ะ

- น ำไปใช้เพื่อแก้ปัญหำต่ำงๆ ครับ

- ท ำงำนอย่ำงมีระเบียบวินัย ให้เกียรติ และมีมำรยำท



ขอบคุณค่ะ
someone@example.com


