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1. บทนํา
โครงการฝ7 กอบรมเสริริมหลั
ห กสูตรนั กบริ หารระดั บสู ง (ส.นบส.) มี วั ตถุ ประสงค'
ระสง เพื่ อเสริ มเนื้ อหาสาระ
ที่จําเป;นตามกรอบมาตรฐานหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูงโดยประเด็นที่มีความสําคัญไมยิ
ไม ่งหยอนไปกวาเนื้อหา
ทางวิชาการ ก็คือ การพัฒนาความ
วามสามารถในการเรียนรูที่ดีใหแกผูเขารับการฝ7กอบรม
รม โดยมีเครื่องมือ/กิจกรรม
“สะทอนการเรียนรู” ในหลักสูตรเป
เป;นกลไกสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู กับการฝ7กอบรมทีที่จัดขึ้นในหลักสูตร
การสะทอนการเรียนรู (Le
Learning Reflection) เป;นอีกเครื่องมือหนึ่งในหลัลักสูตร ส.นบส. ที่ชวยใหเกิด
การเรี ย นรูที่ ดี เพราะชวยเพิิ่ มการจดจํ
การ าเนื้ อหา ลดขอจํา กั ดในการคงอยู ของเนื้ื อหา
หาที่ผู เขารั บ การฝ7 กอบรม
จะสามารถจดจําได (Learning Retention)
Ret
ภายหลังการฝ7กอบรม โดยเป;นกลไกที่จะชว
ะชวยเชื่อมโยงชุดความรูเดิม
ที่ ทุกทานมี อยู เขากั บ ความรูู ใหมท
ใหมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในหลั กสู ต ร เกิ ด เป; น ประสบการณ' นํ าไปสู การที่ ทานจะนํ าไป
ประยุ กต' ใชเพื่ อใหสามารถปรัรั บ เป
เปลี่ ย นพฤติ กรรม/ความคิ ด เป; น การพั ฒ นาตนเองไ
เองไดอยางเป; น พลวั ต รและ
กลายเป; น ชุ ด ความรู ใหมที่ นํ าไปสู
าไปส การใชงานจริ ง ไดแก การเปลี่ ย นแปลงดานวิิ ธี คิด (Conceptualization)
การเปลี่ยนแปลงระบบคุณคา (Val
Values) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior)
ior) ในสิ่งที่รับรูและมีความ
เขาใจแลวเป;นอยางดี1
อยางไรก็ตาม การที่ทานจะเรี
าน ยนรูไดมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับความสามาร
ามารถในการเปdดรับและหยิบ
จับเอาเฉพาะประเด็นที่เห็นวาเป;ป;นประโยชน'
ป
สําหรับตัวทาน บางกิจกรรม บางคน หรืือบาง
บางวิชาอาจมีลักษณะไมถูก
กับจริตของทาน หรือทานรูสึกวาไมตรงกั
วา
บคานิยม ความคิด ความเชื่อของทาน แตสิสิ่งสํสาคัญ คือ ความสามารถ
ในการปรั บมุ มมองโดยเลื อกหยิ
หยิ บเอาเฉพาะประเด็ น ที่ เป; นประโยชน' กับ ตั วทานใหได
ใหไดมากที่ สุ ด ก็ จะสงผลให
ทานสามารถพัฒนาตนเองไดอยาง
างมีความสุขเพิ่มมากขึ้นระหวางการเขารวมหลักสูตร

1

แนวคิดของ เดวิด เอ คอล'บ (David A. Kolb)
Ko
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2. การสะท"อนการเร
ารเรียนรู"
การสะท"อนการเรียนรู" คือ กระบวนการทางปiญญาและความรูสึกนึกคิด (Intel
Intellectual and Affective
Dimensions) โดยหัวใจของการส
การสะทอนความคิดอยูที่ประสบการณ'ของบุคคลที่มีสิ่งเร
เราใหเกิดความรูสึกนึกคิด
ตอประสบการณ' นั้ น สิ่ ง เราดัั ง กลาว
กล อาจจะเป; น สิ่ ง ที่ ทํ า ใหแปลกใจ (Surprise) หรื
หร อ สิ่ ง ที่ ทํ า ใหไมสบายใจ
(Discomfort) รวมไปถึงความรูรูสึกทางบวก และสิ่งที่เป;นอุปสรรคตางๆ (Positive or Obstructing Feeling)
ซึ่งกระบวนการสะทอนการเรีียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเชื่อมโยงความรูสึกไปสูประสบก
สบการณ' และพยายามที่จะ
อธิ บายถึงสิ่งที่ เกิ ดขึ้ น เปรี ย บเที
เทีย บ หาเหตุผ ล พรอมทั้ งประเมิ นการกระทํา ของตน
งตนเอง ดั งนั้น การสะทอน
การเรียนรูจึงเป;นการเรียนรูจากปร
ากประสบการณ'หนึ่งไปสูอีกประสบการณ'หนึ่งตอไปเรืรื่อย ๆ (Wong. et.al.1997:
477) 2 นําไปสูความสามารถในการเ
การเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต
การเรี ยนรู" เป;นกระบวน
บวนการที่นํ าไปสู “การเปลี่ ยนแปลงความรู การเปลี
ปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม หรื อ
การเปลี่ยนแปลงทางความคิด” เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความรูและทักษะที่บุคคลมีอยูกอนแลว
กอ
ซึ่งเป;นผลมาจาก
การที่ บุคคลไดมีปฏิ สัมพั นธ'กั บสภาพแวดลอมจนเกิ
สภ
ดเป; นประสบการณ' และประสบ
ะสบการณ'นั้ นสอนใหบุคคล
ไดเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนความคิ
มคิด/การกระทําของตนเองใหดีขึ้นตามสถานการณ'ที่ตองเผชิ
อง ญ การเรียนรูไมใช
เรื่องที่ผใดมากระทํ
ู
าตอผูที่เรียนรู แแตคือการที่ผูเรียนกระทําตอตนเอง เป;นผลโดยตรงจา
รงจากวิธีที่ผูเรียนตีความและ
ตอบสนองตอประสบการณ' ข องต
องตนทั้ ง ในอดี ต และปi จ จุ บั น การเรี ย นรู จึ งชวยเพิพิ่ มศั กยภาพในการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการทํ างานและศัศักยยภาพในการเรี ยนรูในอนาคต ดังนั้น การเรียนรู คื อ การสรางความเชื่อมโยง
ระหวางชุดความรูที่มีอยูเดิมเขากั
ากับประสบการณ'ใหมเพื่อใหเราสามารถผลิตชุดความรูรูใหมที่จะทําใหเราสามารถ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดีกวาเดิมได 3
ดังนั้น การสะท"อนการเรี
รเรียนรู" (Learning Reflection) เป;นเครื่องมือที่ชวย
วยใหผูเขารับการฝ7กอบรม
เกิดการเรียนรูที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป;;นผลจากการรั
ผล
บรู ความคาดหวัง และความรูสึกของตนเอ
ตนเองเกี่ยวกับประสบการณ'
และนําไปสูการวางแผนหรือการหา
ารหาแนวทางการแกปiญหาในอนาคต ผานกระบวนการพ
การพูด หรือเขียน ซึ่งจะชวย
สรางความสามารถในการคิดทบท
ทบทวนตนเองอยางลึกซึ้ง เพื่อใหรูจักตนเองมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาตนเองได
อยางตอเนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าาพ อี ก นั ย หนึ่ ง การสะทอนการเรี ย นรู เป; น การทํทํ า ใหเกิ ด การสะทอนคิ ด
(Reflection) ซึ่งหมายถึง กระบวนก
บวนการคิดไตรตรองทบทวน (Reflective Thinking) พินิจพิเคราะห'และพิจารณา
สิ่งตาง ๆ อยางรอบคอบโดยใชสติ
สติและสมาธิ
ล
ซึ่งเป;นวิธีการที่ทําใหบุคคลไดทบทวนและส
ละสะทอนการกระทําของตน

2

Wong, Frances K.Y.; et.al.
.al. (1997,December).
(1
An Action Research Study into The Deve
Development
of Nurses as Reflective Practitioner
ners. Journal of Nursing Education. 36 (10): 476-481.
3

Active Learning in Seconda
ondary and College Science Classrooms: A Working Modell for Helping the Learner to
Learn By Joel A. Michael; Harold I. Modell
Mo
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(Reflective Practice) ชวยใหเกิ
ใหเกิดความเขาใจและเกิดการเรียนรูจากประสบการณ'
ณ' นําไปสูการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง ปรับปรุงงาน และการแกปi
กปiญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Johns.. 2000:
200 34) 4
วิธีการที่สงเสริมการสะท"อนการเรี
ารเรียนรู"5
การที่จ ะสงเสริ มใหมีี การ
ารสะทอนการเรีย นรูสามารถทําไดหลายวิ ธี เชน การเขี
กา ย นบั น ทึก (Journal
Writing) การสนทนา (Dialogue)
ue) การวิเคราะห'อุบัติการณ' (Incident Analysis) การอานงานเขี
การ
ยนอยางพินิจ
พิเคราะห' (Reading With Reflect
eflection) การเขียนบัตรคํา (Talking Cards/ Index
ex Cards)
C
การเขียนแผนผัง
ความคิด (Reflection Mappin
pping) การวิเ คราะห' กระบวนการตัด สินใจ (Decisio
cision-Making Analysis)
การสนทนาโต€ะกลม (Reflection
ction Roundtables) นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลาย
ลายวิธี ซึ่งบางวิธีใชสําหรับ
การสะทอนการเรียนรูในตัวบุุคคล หรือการสองสะทอนตนเอง (Self Reflection// Individual
In
Reflection)
บางวิธีใชสําหรับทําเป;นคู (Reflect
flection with Partners) หรือทําเป;นกลุมเล็ก (Reflect
flection in Small Groups
and Teams)
ing Reflection) ในหลักสูตร ส.นบส.
การสะท"อนการเรียนรู" (Learning
การออกแบบแบบบันทึกสะทอนการเรี
ส
ยนรู (Learning Reflection) เกี่ยวของ
วของกับระบบการเรียนรูของ
คนเราที่มีทั้งดานความคิด (Head
ad) ความรูสึก (Heart) และการตอยอดไปสูการปฏิิบัติ (Hand) ซึ่งควรไดรับการ
พัฒนาไปพรอมกัน และเชื่อมโยงไป
ยงไปสูการปฏิบัติได ดังนั้น จึงกําหนดใหสะทอนการเรีรียนรู
นรใน 3 ประเด็นหลัก คือ
(1) ประเด็นการเรียนรู เป;นการสะทอนประเด็นเนื้อหาสาระที่สําคัญที่เรียนรูรูในแ
ในแตละกิจกรรม
(2) ความรูสึกตอสิ่งทีี่เรียนรู
นร เป;นการกลั่นกรองความรูสึกทางใจ/ทางความคิคิด (ไมใชความรูสึกทางกาย)
ที่มีตอสิ่งที่ไดเรียนรูในแตละกิจกรรม
(3) การนําไปใชในงาน/ชีชีวิตสวนตัว เป;นการกําหนดแนวทางในการนําสิ่ิงที่ไดดเรียนรูไปใชตอยอดหรือ
ทําใหเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติในปiปiจจุบันหรืออนาคต

4

Johns, Christopher. (2000).
00). Becoming a Reflective Practitioner. London: Blackwellll Sc
Science.

5

[ออนไลน'] วิทยาลัยพยาบาลบร
าลบรมราชชนนี ชลบุรี, การเรียนการสอน: การเรียนการสอนโดยการสะท
รสะทอนคิด (Reflection). คนเมื่อ
10 มกราคม 2559, จาก http://www.bnc.
.bnc.ac.th/kmassetblog/index.php?topic=64.0
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3. ประโยชนCของการ
งการสะท"อนการเรียนรู"
การสะทอนการเรี ย นรู มี ความสั มพั น ธ' อ ยางใกลชิ ด หรื อ เป; น สวนหนึ่ งของกระบวนการคิ
ของก
ด อยางมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking)
king) เนื่องจากการคิดอยางมีวิจารณญาณ เป;นการคิคิดและตั
แล ดสินใจที่จะเชื่อหรือ
กระทํ า การใด ๆ บนพื้ น ฐานของก
ของการสะทอนความคิ ดอยางมี เ หตุ ผ ล ดังนั้ น การฝ7
รฝ7 กสะทอนความคิ
ส
ด จึ งเป; น
กระบวนการที่นําไปสูการคิดอยางม
ยางมีวิจารณญาณ และเป;นการพัฒนาศักยภาพทางปiปiญญาที
ญ ่สงผลใหมีการปฏิบัติ
และการแกปiญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของ การเรียนรูรูจา
จากประสบการณ'หรือการ
สะทอนความคิดจากการปฏิบัติ (Reflective
(
Practice or Reflection on Practice)
ctice) จึงมีความสําคัญตอการ
คิดตัดสินใจแกปiญหาในสถานการณ
การณ'ตาง ๆ
(1) การสะทอน “ประเด
ระเด็ น การเรีย นรู ” จะชวยใหทานจดจํ า เนื้อหาที่สํ า คั ญของกิจ กรรมตาง ๆ ได
โดยไดใชสมองในสวนของการคิด วิเคราะห' วาทานไดเรียนรูอะไรที่เป;นประโยชน'ตอตัตัวทานบาง
ท
(2) การสะทอน “ความร
วามรูสึก” จะชวยใหทานสามารถรับรูปรากฏการณ'ตาง ๆ และการตอบสนองตอ
ปรากฏการณ'นั้น ๆ ไดชัดเจนขึขึ้น รวมถึงไดฝ7กฝนการตีความคุณคาหรือความสําคัญของปรากฏการณ'
ข
ตาง ๆ
ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะชวยใหทานอานสถา
นสถานการณ'ออก ทั้งในสวนที่เป;นทัศนคติ ความเชื่ือ คา
คานิยม อารมณ' และจิตใจ
ของตั วทานเองไดชั ดเจนขึ้ นอี ก และในขณะเดี
แล
ยวกั นก็ ไดฝ7 กฝนการสั มผั สอารมณ'' คว
ความรู สึ กของผู อื่ นที่ อยู ใน
สถานการณ'นั้น ๆ ดวย
(3) การสะทอน “การนํ
รนําไปใชในงาน/ชี
ไ
วิตสวนตัว” จะชวยใหทานไดฝ7กฝนการ
การเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ ที่ได
เรียนรูสูการปฏิบัติงานจริงหรืือใชใ
ใชในชีวิตสวนตัว ซึ่งการกําหนดเปˆาหมายในการนํําความรู
ควา ความคิด ที่ไดเรียนรู
ไปประยุกต'ใชจริงดังกลาว ทําใหการ
หการเรียนรูไมสูญเปลา
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4. รูปแบบกิจกรรมก
รรมการสะท"อนการเรียนรู"ในหลั
หลักสูสตร ส.นบส.
หลักสูตร ส.นบส. ไดกํกําหนดใหการสะทอนการเรี
หน
ยนรูเป;นหนึ่งในกระบวนการ
นการเรียนรูที่สําคัญ ผูเขารับ
การฝ7กอบรมตองจัดทํา “บันทึกึ สะท
สะท"อนการเรียนรู"” และเขารวมกิจกรรม “การสะท"ท"อนการเรี
นก ยนรู"กลุม”

รูปแบบการสะท"อนการเรียนรู"

บันทึกสะท"อนการ
การเรียนรู"

การสะท"อนการเรียนรู"กลุลม

รูปแบบกิจกรรมการสะทอ
ะทอนการเรียนรูในหลักสูตร ส.นบส. มี 2 ลักษณะ คือ
รูปแบบที่ 1 บันทึกสะท"
ะท"อนการเรียนรู"สวนบุคคล เป;นกิจกรรมที่ใหผูเขารั
ารับการฝ7กอบรมจัดทําการ
บันทึกขอมูลที่ไดจากการสะทอนกา
อนการเรียนรูเป;นรายวิชา โดยมีแบบฟอร'มสําหรับชวยใน
วยในการบันทึกซึ่งจะชวยให
ผูใชสะดวกไดมากยิ่งขึ้น โดยผููเขาร
เขารับการฝ7กอบรมบันทึกการเรียนรูภายหลังกิจกรรมกา
รมการเรียนรูตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดหลักสูตร เชน การประเมิิน MBTI การฝ7กอบรมในชั้นเรียน หรือกิจกรรมที่จะชวยพ
วยพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ
โดยผูเขารับการฝกอบรมสงบับันทึทกสะทอนการเรียนรูทุกกิจกรรมตลอดการเขารวม
ารวมหลักสูตรใหสํานักงาน
ก.พ. ภายในวั น พฤหั สบดี ที่ 199 ตุ ล าคม 2560 ทั้ งนี้ ขอมู ล ที่ ไดจากการบั น ทึึ ก สะ
สะทอนการเรี ย นรู จะเป; น
ประโยชน'ตอทานในการนําไปใชประ
ชประกอบการเขารวมกิจกรรม “การสะทอนการเรียนรูกลุ
กลม” ตอไป
รูปแบบที่ 2 การสะท""อนก
นการเรียนรู"กลุม เป;นกิจกรรมที่ผูเขารับการฝ7กอบรมรวมกั
อบร
บสมาชิกในกลุม
นําเอาสิ่งที่ไดจากการสะทอนการเร
การเรียนรูเป;นรายวิชามาสรุปผลในภาพรวมรวมกัน เพื่อเพิ่มเติมมุมมองความคิด
ในภาพรวม ซึ่งเป;นทั้งการตกผลึ
ผลึกความคิดรวบยอดของตนเอง และรับฟiงแนวคิิดขอ
ของผูอื่นเพิ่มเติมดวย โดย
กิจกรรมการสะทอนการเรียนรูกลุ
ู มมจะจัดขึ้นในวันสุดทายของการฝ7กอบรม คือ วันพฤหั
ฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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5. ขั้นตอนของการ
การบันทึกสะท"อนการเรียนรู"
วิธีการเขียนบันทึกสะท"
ะท"อนการเรี
น
ยนรู" มีความใกลเคียงกับการเขียนบันทึกประ
ประจําวัน (Diary) ที่รวมเอา
ความคิดความรูสึก และประสบกา
สบการณ'ที่ไดพบเจอในแตละวันมาบั นทึกไวในเอกสาร
สาร วิ ธีการนี้จะชวยใหทาน
เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรููใหมใ
ใหมในหลักสูตรนี้ ซึ่งแบบฟอร'มบันทึกสะทอนการเรีียนรู (ภาคผนวก ก) แบงเป;น
4 สวนหลั ก คื อ 1) ขอมู ล พื้ นฐาน
น ฐาน 2) ประเด็ น การเรี ย นรู 3) ความรู สึ ก ตอสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู และ 4) การนํ า ไป
ประยุกต'ใช ตามที่ปรากฏในรูปดานลาง
ดาน และมีรายละเอียดในการกรอกขอมูลดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกชื่อ สังกัด รหัส ของผูเขารับการฝ7กอบรมหลักสูตร ส.นบส. จากนั
ากนั้นระบุวันที่และเวลาของ
กิจกรรม/รายวิชาวาเกิดขึ้นในวัวันทีท่เทาไร เวลาเทาไร พรอมทั้งอธิบายรายละเอียดของ
ของกิจกรรมโดยสังเขป เชน
เป;นเรื่องอะไร กิจกรรมที่ทานจะส
นจะสะทอนการเรียนรูคืออะไร มีลั กษณะอยางไร เกิดอะไรขึ
ดอ ้น ในกิจกรรมหรื อ
รายวิชานั้นบาง

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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ขั้นตอนที่ 2 สะทอนการเรียนรูจากกิจกรรม/รายวิชาลงในแบบบันทึกสะทอนการเร
ารเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 3
หัวขอหลัก คือ (1) ประเด็นการเรี
ารเรียนรู (2) ความรูสึกตอสิ่งที่เรียนรู (3) การนําไปใชใน
ใชในงาน/ชีวิตสวนตัว ตามที่
ปรากฏในรูปดานลาง โดยในแตละป
ตละประเด็นมีแนวทางการจดบันทึก ดังรายละเอียดตอไปน
อไปนี้

(1)

(2)

(3)

(1) การเขียน “ประเด็ด็นการเรี
ก ยนรู"”
ควรเลื อกมาเฉพาะประเ
ระเด็ น เนื้ อ หาสาระที่ สํ า คั ญ ที่ เ รี ย นรู ในแตละกิ จ กรรม
รรม ไมใชการจดบั น ทึ กทุ ก
รายละเอียดของเนื้อหา เพราะตอง
ตองการใหการสะทอนการเรียนรูเกิดประโยชน'สูงสุุดตอตั
ตอตวทานเอง ขอมูลที่ใสลง
ในชองประเด็นการเรียนรูจึงเป;;นกา
การกลั่นกรองขอมูลที่ไดรับมาโดยเปรียบเทียบกับประสบการณ'
ประส
เดิมที่มีอยู เชน
อธิบายหรือยืนยันความรูเดิม เปรียบเทียบความคิด/คานิยมที่มีอยูเดิม หรือแสดงใหเห
ใหเห็นวาเป;นเรื่องใหมที่อาจ
เปลี่ยนความคิดความเชื่อเดิมไดด โดย
โดยอาจใชการถามคําถามกับตนเองเป;นแนวทางในการเ
การเขียน ดังตอไปนี้
“ฉันไดเรียนรูอะไรบางจาก
จากวิชานี้ และเป;นประโยชน'อยางไร”
“มีอะไรบางที่เป;นความรู
ามรูให
ใหมสําหรับฉัน และมีอะไรบางที่ฉันรูอยูแลว”
(2) การเขียน “ความรู
มรู"สึกตอสิ่งที่เรียนรู"”
การเขียนในประเด็นนี้ควรเป;
วร นการกลั่นกรองความรูสึกทางใจ/ทางความคิด (ไมใชความรูสึกทางกาย)
ที่มีตอสิ่งที่ไดเรียนรูในแตละกิิจกรร
กรรม เชน ชอบ ไมชอบ ตื่นเตน ดีใจ เบื่อ เฉย ๆ สับสน ดี แย ประทับใจ สนุก
เป;นตน และจะตองระบุ/อธิบายไดว
ไดวาทําไมจึงรูสึกเชนนั้น โดยอาจใชการถามคําถามกักับตตนเองวา
“มีสถานการณ'อะไรเกิกิดขึ้นบางในกิจกรรมนี้”
“ฉันรูสึกอะไรบางจากสถาน
สถานการณ'ที่ฉันไดประสบ”
“ทําไมฉันจึงรูสึกเชนนั้น”
ทั้งนี้ ความรูสึกที่เกิดขึึ้นในแตละกิ
ใน
จกรรมอาจมีไดมากกวาหนึ่งความรูสึกก็ได
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.

7

โครงการฝ7กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

(3) การเขียน “การนํําไปใช"
ไปใ ในงาน/ชีวิตสวนตัว”
เขียนถึงแนวทางที่จะนํนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชตอยอดหรือทําใหเกิดขึ้นจริงในทาง
นทางปฏิบัติในอนาคต โดย
พิจารณาจากบทบาทหนาที่ในปiปiจจุจบันและอนาคต บริบทแวดลอม และความเป;นไปไดใ
ปไดในการนําแนวคิด/ทฤษฎี
ความรู รูปแบบวิธีการ จากสิ่งที่ไดเรี
ดเรยนรูในกิจกรรมตาง ๆ ไปใช โดยอาจตั้งคําถามกักับตนเอง
ตน ดังตอไปนี้
“มีอะไรที่ฉันควรทําแตไมไ
ตไมไดทําบาง”
“ฉันจะสามารถนําเอาอะไร
าอะไรที่ไดเรียนรูไปใชในชีวิตจริงไดอยางไรบาง”
“ถาฉันทําตางจากนี้ จะไดผ
ะไดผลตางอยางไร”
“ฉันควรจะทําอะไรกอน
อน เพ
เพราะอะไร”
“ฉันควรทําสิ่งที่เป;นความเ
วามเชื่อของฉันหรือไม”
การสะท"อนการเรียนรูรู" ไมมี
ไม ถูก ไมมีผิด ทานสามารถเลือกประเด็นใดก็ไดมาบ
มาบันทึก ถาประเด็นนั้นเป;น
ประโยชน'แกตัวทานเอง ไมจําเป;นตตองมีรายละเอียดมาก ไมจําเป;นตองซ้ํากับใคร ไมตองเ
ตองเกรงใจวาจะตองสะทอน
แตประเด็นที่เป;นความชอบเพีพียงอยางเดี
งอ
ยว จะจดบันทึกวาไมชอบก็ได ขอเพียงแคมี
งแคมเหตุมีผล หรืออานแลว
เห็นไดวามีประโยชน' ชวยเตือนใหจ
นใหจดจําสิ่งที่ไดเรียนรูจากแตละสถานการณ'ไดก็เพีียงพอแลวสํ
งพอ
าหรับการสะทอน
การเรียนรูที่ดี
ทานสามารถศึกษาบัันทึกสสะทอนการเรียนรูเพิ่มเติมไดจาก ภาคผนวก ข ซึ่งไดรวบรวมตั
ได
วอยางบันทึก
สะทอนการเรียนรูจากกิจกรรมตาง
ตาง ๆ ไว

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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6. ขั้นตอนการสะท"
สะท"อนการเรียนรู"กลุม
ผูเขารับการฝ7กอบรมในหล
ในหลักสูตร ส.นบส. จะตองเขารวมกิจกรรมสะทอนการเรี
ารเรียนรูกลุม จํานวน 1 ครั้ง
ซึ่งเป;นการสะทอนการเรียนรูตลอดก
ลอดการเขารวมหลักสูตร ส.นบส. โดยสมาชิกภายในกลุ
กลุมมเป;นผูดําเนินการประชุม
ซึ่งการทํากิจกรรมดังกลาว เป;;นการนํ
การ าสิ่งที่ผูเขารับการฝ7กอบรมไดบันทึกไวในแบบบั
บบันททึกสะทอนการเรียนรูมา
สะทอนการเรี ย นรู เป; น กลุ ม เพื่ อ ขยายมุ
ข
มมองจากการแลกเปลี่ ย นรั บ ฟi ง สมาชิิ กในก
ในกลุ มแสดงความคิ ด เห็ น
กิจกรรมแบงเป;น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูเขารั
ารับการฝ7
ก กอบรมในแตละกลุมแบงบทบาทหนาที่กัน ในก
ในการทํา กิจกรรมสะทอน
การเรียนรูกลุม ทั้งนี้ ระหวางการท
การทํากิจกรรมสะทอนการเรียนรู ผูเขารับการฝ7กอบรมจ
รมจะตองมอบหมายสมาชิก
กลุม เพื่อทําหนาที่หลักมีดังตอไปนี
ไปนี้
1) ประธาน มี บ ทบาทหนาที่ ใ นการควบคุ ม กิ จ กรรมการสะทอ
ะทอนการเรี ย นรู ของกลุ ม
โดยนําการสะทอนการเรียนรูู ปˆอนคํ
น าถาม กระตุนใหสมาชิกกลุมแสดงความคิดเห็นออยางทั่วถึง ควบคุมเวลา
สรางบรรยากาศที่ดีในการแลกเปลี
เปลี่ยนเรียนรู สรุปประเด็นของสมาชิกกลุม
2) เลขานุการ มีบทบาทหนาที่ในการจดบันทึกประเด็นสะทอนการเร
ารเรียนรูของกลุม
3) สมาชิ ก ในกลุ
ในกล ม มี บ ทบาทหนาที่ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น (สะทอนการเรี
(
ย นรู ) จาก
ประสบการณ'ที่ไดรับตลอดการเขาร
เขารวมหลักสูตรโดยการสะทอนการเรียนรู และรับฟiงi สมาช
สมาชิกในกลุมอยางตั้งใจ

ขั้นตอนที่ 2 แลกเปลี่ยี นป
นประสบการณ' (Sharing Experiences) คือ การที่ผูผูเขารั
เขา บการฝ7กอบรมรวมกัน
สะทอนการสังเกตประสบการณ'
รณ'ในหลายๆ
น
มุมมอง หรือการที่ผู เขารับ การฝ7กอบรม
บรมดึ งประสบการณ' ออกมา
นําเสนอรวมกับคนอื่นเป;นการรัรับรูเรื
เ ่องราวรวมกัน ในการทํากิจกรรมสะทอนการเรี
เรียนนรูในแตละรายวิชา ผูเขา
รับการฝ7กอบรมจะตองตอบคําถามสํ
ถามสาคัญ (ประธานเป;นผูตั้งคําถาม) ดังนี้
1) ทานไดเรีรียนร
นรูอะไรบางจากการกิจกรรมตาง ๆ ในหลักสูตร
2) อะไร คือ บทเรี
บท ยน แนวคิด ความหมาย หรือใจความสําคัญของกิ
งกิจกรรมดังกลาว
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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โครงการฝ7กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

3) สิ่งที่ไดในขอ
นขอ 2) มีความเหมือนหรือความแตกตางจากความเขาใจ
ขาใจ/ความเชื่อเดิม หรือสิ่งที่
ทานเคยไดเรียนรูหรือไดยินมากอนห
ากอนหนานี้หรือไม อยางไร
4) ทานจะสามาร
ามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปปรับใชในชีวิตและการทํางานได
านไดอยางไร
5) เพื่ อใหตัั วทา
ทานเป; นนั กบริ หารที่ ไดรั บความเชื่ อถื อและไววางใจจา
งใจจากผู ใตบั งคั บบั ญชาและ
ประชาชน ทานคิดวาทานจะตองเรี
งเรียนรูอะไรเพิ่มเติมอีกบาง นอกเหนือจากที่ไดเรียนรูรูจากหมวดวิ
จาก
ชาดังกลาว
ทั้งนี้ ประเด็็ น การพู
กา ด คุ ย ในกลุ มอาจหลากหลายกวาที่ กํา หนด โดยการแสดงความคิ
โดย
ด เห็ น
ในแตละรอบประเด็นคําถามจะใชเว
ใชเวลาทานละไมเกิน 2 นาที และ
ขั้นตอนที่ 3 สรุปแนวคิคิด คือ การที่ผูเขารับการฝ7กอบรมรวมกันสรุปความคิคิดรวบยอดจากการวิ
รว
เคราะห'
โดยใชเหตุและผล หรือสรุปสิ่ิงที่ไดดเรียนรูรวมกัน ประธานสรุปประเด็นของสมาชิิกกลุ
กลม ประเด็นละประมาณ
3 - 5 นาที

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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โครงการฝ7กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

7. กําหนดการกิิจกร
กรรมการสะท"อนการเรียนรู"
ที่
1.

2.

รายละเอ
ยละเอียด

กําหนดสง/
เข"ารวมกิจรรม

สงบันทึกสะท"อนการเรี
เรียนร
นรู" จํานวน 11 ชิ้น จาก
กิจกรรม/การฝ7กอบรม ดังนีน้
(1) การประเมินบุคลิกภาพดวย
ภ
MBTI
(2) การประเมินทักษะความเขาใจและ
ษะค
ใชเทคโนโลยี
(3) กิจกรรมกลุมสัมั พันธธ'
(4) ผูนํากับจริยธรรมทาง
รมทางการบริหาร
(5) แนวทางการพััฒนาสมรรถนะหลั
นาส
ก
วันพฤหัสบดีที่
ทางการบริหาร
19 ตุลาคม 2560
Di Economy
(6) การบริหารในยุค Digital
(7) บทบาทผูนําในศตวร
ศตวรรษที่ 21 และ
การพัฒนาตนเอง
(8) ผูบริหารกับการสรา
ารสรางคน
(9) การสื่อสารที่มีประส
ระสิทธิภาพ
(10)การตัดสินใจสําหรับผูบริหาร
(11)บทบาทของผูบังั คับบัญชาในการรักษา
วินัย
เข"ารวมกิจกรรมการสะท"
ะท"อนการเรียนรู"กลุม
วันพฤหัสบดีที่
19 ตุลาคม 2560

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.

หมายเหตุ
กรณีลาทําใหไมไดเขารวม
กรณ
กิจกรรม/การฝ7
กร
กอบรมใน
หัวขอวิ
ขอ ชาใด ใหบันทึก
กิจกรรมการเรี
กร
ยนรูอื่นมา
ทดแท (เชน การศึกษา
ทดแทน
ดวยต
ดวยตนเอง
การปฏิบัติงาน
ที่ทดแทนการฝ7
ด
กอบรม)

(ตาม
ตามกลุมและหองที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด)
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โครงการฝ7กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

ภาคผนวก

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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โครงการฝ7กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

ภาคผนวก ก.
แบบบ
บบบันทึกสะทอนการเรียี นรู

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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บันทึกสะทอนการเรียนรู (Learning Reflection)
ชื่อ-สกุล

สังกัด

รหัส

วันที่

เวลา

กิจกรรม :
สะทอนบทเรียน :
ประเด็นการเรียนรู

ความรูสึกต4อสิ่งที่เรียนรู

การนําไปใชในงาน/ชีวิตส4วนตัว

หมายเหตุ : บันทึกกิจกรรม/วิชาละไมควรเกิน 1 หนา โดยเลือกบันทึกเฉพาะประเด็นที่สําคัญที่ทานไดเรียนรู เป+นประโยชน,กับตัวทาน และสะทอนออกมาในรูปแบบความคิดรวบยอด

น.

โครงการฝ7กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

ภาคผนวก ข.
ตัวอยางกา
างการบันทึกสะทอนการเรี
รเรียนรู

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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ตัวอย>างที่ 1

บันทึกสะทอนการเรียนรู (Learning Reflection)
ชื่อ-สกุล

XXX XXXXX

สังกัด

กรม XXXXXX

รหัส

83000

วันที่

2 เมษายน 2559

เวลา

09.00 - 17.30

น.

กิจกรรม : ฝกอบรมในหองเรียน “วิชาการพัฒนาอุปนิสัยผูนําที่มีผลสัมฤทธิ์สูง” จากนายแมนรัตน* ประดิษฐ*วงศิลป0 จาก PacRim GROUP โดยเป;นการฟ=งบรรยาย รับชมวีดีโอ
และกลุ>มทํากิจกรรมระดมความเห็นและแบ>งป=นประสบการณ*กัน
สะทอนบทเรียน :
ประเด็นการเรียนรู

ความรูสึกต>อสิ่งที่เรียนรู

การนําไปใชในงาน/ชีวิตส>วนตัว

- ความผิดพลาดที่ผูนํามักจะทําเป;นประจํา ก็คือ บริหารคนอื่นก>อนที่
จะบริหารตนเอง
- การบริหารตนเองของผูนําตองเริ่มจาก “ภายในสู>ภายนอก” โดยการ
เปลี่ยนกรอบความคิดซึ่งอยู>ลึกที่สุดภายในตนเอง จึงเป;นเรื่องที่ทําได
ยาก แต>หากทําไดจะเป;นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
- ผูนําที่ Proactive มองเห็นทางออกเสมอ และมีแนวทางตอบสนอง
สิ่งเราหรืออิทธิพลภายนอกโดยอาศัยคุณสมบัติเฉพาะ 4 ประการ คือ
สติ (Self-awareness) จิ นต น า กา ร ( Imagination) จิ ตสํ า นึ ก
(Conscience) และ อิสรภาพในการกระทํา (Independent will)
- ผูนํา Proactive จะมุ>งเนนกับสิ่งที่เขาสามารถสรางผลกระทบได
โดยตรง และไม>เสียเวลาหรือเสียพลังงานไปกับสิ่งที่สรางความวิตก
กังวลซึ่งเขาไม>สามารถควบคุมได
สรุ ป “ชี วิ ต เป;น ผลมาจากการตั ด สิ นใจของตั ว เอง มิ ใช> จ ากเงื่ อนไข
รอบตัว จริงอยู>ที่ป=จจัยภายนอกอาจมีอิทธิพลหรือส>งผลกระทบต>อตัว
เรา แต>ก็มีอิทธิพลนอยกว>าการเลือกของเราเอง”

- สนุกกับการทํากิจกรรมและแลกเปลี่ยนความเห็น
การเปลี่ ย นกลุ> ม บ> อ ย ๆ ทํ า ใหรู จั กคนเพิ่ ม มากขึ้ น
และการไม>ซ้ํา ซากกับ กลุ>มเดิ มทําใหเราไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นขยายทัศนคติของเราใหกวางไกล
มากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อคนเรารูจักกันดีในระดับหนึ่ง
(หมายถึงกลุ>ม เดิ ม) ความเกรงใจจะลดลง และไม>
ค>อยใหเกียรติกันดวยการฟ=ง
- กระตือรือรนที่จะเรียนรูมาก เพราะเป;นวิชาที่รอ
คอยที่จะเรียนรูโดยตลอด เนื่องจากภาวะผูนําเป;น
สมรรถนะหลักที่ตนเองตองการพัฒนา โดยเฉพาะ
หลั กการในการควบคุ ม ความวิ ต กกั ง วล และการ
บริหารตนเอง เมื่อไดเรียนแลว พบว>า แนวทางการ
นําเสนอในวิชานี้น>าสนใจมากและทําใหตั้งใจเรียน
มากขึ้น เพราะวิทยากรตั้งคําถามใหทุกกลุ>มมีส>ว น
ร>วม ใหเกียรติทุกคน และสามารถใหคําแนะนําอย>าง
แนบเนียนผ>านกิจกรรมและการชมวีดีโอเป;นระยะ ๆ

- การเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดเดิมที่เรามีอยู>คงทําไดยาก
มาก และตองอาศัยความมุ>งมั่นอย>า งสูง แต>หากตองการให
ชี วิ ต การทํ า งานของตั ว เองประสบความสํ า เร็ จ และดี ขึ้ น ก็
จะตองทํ า การเปลี่ ย นแปลงกรอบความคิ ด ที่ จ ะทํ า ใหมอง
หาทางออก/ทางเลือกไดมากขึ้น ทําใหเราไม>วิตกจริต และคิด
บวกมากกว>าเดิม
- อยากเป;น ผูนํ าที่ Proactive จะตองฝกสติใ หมากกว>า นี้
มองเห็นเปaาหมายอย>างชัดเจนและตัดสินใจอย>างแน>วแน> ที่
ผ>านมาตนเองมีจุดแข็งในเรื่องของการรับผิดชอบ แต>ไม>ค>อย
ใหคํ าชมเชยใคร การเรียนรู ครั้งนี้ทําใหเราไดเห็นจุ ดอ> อนที่
ตองเปลี่ยนแปลงหลายอย>าง โดยเฉพาะการชื่นชมใหเกียรติ
ทีม งาน ซึ่ งต> อไปจะทํ าใหมากขึ้ น เพราะเชื่อว> าจะเป; นส> ว น
หนึ่งที่ช>วยสรางความไววางใจและสรางทีมงานที่ดีต>อไปได

หมายเหตุ : บันทึกกิจกรรม/วิชาละไม>ควรเกิน 1 หนา โดยเลือกบันทึกเฉพาะประเด็นที่สําคัญที่ท>านไดเรียนรู และเป;นประโยชน*กับตัวท>านเอง

ตัวอย>างที่ 2

บันทึกสะทอนการเรียนรู (Learning Reflection)
ชื่อ-สกุล

XXX XXXXX

สังกัด

กรม XXXXXX

รหัส

83000

วันที่

7 เมษายน 2559

เวลา

09.00 - 17.30

น.

กิจกรรม : การศึกษาดูงาน “ศูนย*สรางสรรค*งานออกแบบ (Thailand Creative Design Center: TCDC)”
สะทอนบทเรียน :
ประเด็นการเรียนรู

ความรูสึกต>อสิ่งที่เรียนรู

การนําไปใชในงาน/ชีวิตส>วนตัว

TCDC มีพัน ธกิ จที่สํ าคั ญ 4 ประการ ไดแก> (1) สรางความรู จาก
หนังสือออกแบบที่อยู>ในหองสมุดของศูนย*กว>า 15,000 เล>ม (2) สราง
แรงบันดาลใจ ส>งเสริมกระบวนการคิด จากการจัดนิทรรศการทั้งแบบ
ถาวรและแบบชั่วคราว (3) สรางโอกาสโดยการส>งเสริมการเรียนรูใน
สถาบั นการศึ กษาต> า ง ๆ และงานออกแบบโดยเยาวชน (4) สราง
เครือข>ายธุรกิจ โดยพัฒนาผูประกอบการ อาทิ โครงการจัด start-up
ในรูปแบบต>าง ๆ และ (5) Creative Thailand ส>งเสริมการเผยแพร>
ผลงานความคิดสรางสรรค*จากทั่วเมืองไทย
- TCDC มีวิสัยทัศน*ใหม>ที่เนนความคิดสรางสรรค*ในธุรกิจ รับความ
เปลี่ย นแปลง ซึ่ง แสดงใหเห็ น ถึง ความพยายามที่ จ ะ “อยู> รอด” ใน
บริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- TCDC มีความเชื่อมโยงกับภาครัฐ โดยใหโอกาสการเรียนรูที่ไ ม>
สิ้นสุดใหกับนักเรียนนักศึกษารวมทั้งขาราชการ อาทิ การประสานกับ
กรมพัฒนาชุมชนอย>างใกลชิด เพื่อสรางช>องทางที่จะเขาถึงคนส>วน
ใหญ> ข องประเทศเพื่ อ สรางโอกาสในการสรางสรรค* และสราง
มูลค>าเพิ่มใหกับสินคาบางอย>างที่คนส>วนใหญ>มองขามไป

รูสึกประทั บใจในรู ปแบบการทํ างานของศู นย*ที่ทํา
หนาที่ ในลักษณะนี้ ดวยบทบาทหนาที่ที่ทําใหเกิ ด
การแพร>กระจายความคิดสรางสรรค*ใหแพร>กระจาย
ไปทั่ ว เมื อ งไทย และจะมี ส> ว นสํ า คั ญ ต> อ การสราง
“คนพันธุ*ใหม>” ที่รูจักใชความรูและจินตนาการสราง
มูลค>าใหตัวเองทํา และสรางคุณค>าใหตัวเอง ซึ่งถามี
คนอย>างนี้ไดมาก ประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะพัฒนา
ไปเป;นสังคมอุดมป=ญญาและความรูไดในอนาคต

- “ตองไม>หยุดที่จะเรียนรู” ในเมื่อเราไดมีโอกาสที่จะสัมผัส
กับ หน>วยงานอย>าง TCDC ซึ่งมีความทันสมัยและกระตุน
ความคิดสรางสรรค* ทําใหนึกยอนมาถึงตัวเราเองที่จะตองหัน
มาพั ฒนาตนเองใหคิ ดนอกกรอบ สรางความทาทายต>า ง ๆ
ใหกับตนเอง
- จะนําแนวทาง “การสรางโอกาสในการแสวงหาความรู”
เป; น แนวทางในการสรางแรงบั น ดาลใจใหเกิ ด ความคิ ด
สรางสรรค*ใหม> ๆ ใหกับตนเองและจะกระตุนใหเพื่อนร>วมงาน
และคนรอบขางคนควาผ> า นรู ป แบบต> า ง ๆ เพื่ อ ความ
เปลี่ยนแปลงใหม> ๆ และมีแนวทางการทํางานแกป=ญหาและ
ตอบสนองผูรับบริการที่หลากหลายมากขึ้น
- การเรียนรูสิ่งใหม> ๆ และคิดตาม คิดนอกกรอบจะช>วยใหเรา
ไม>วิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลง เพราะทําใหรูว>า โลกนี้ยังมี
อะไรอีกมากที่ยังไม>ไดรู ไม>ไดทํา
- จะพยายามสรางผลงานที่สรางสรรค*ดวยความคิดของเราให
มากขึ้น และกลาที่จะบอกเล>าความคิดของเราใหมากขึ้น
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ตัวอย>างที่ 3

บันทึกสะทอนการเรียนรู (Learning Reflection)
ชื่อ-สกุล

XXX XXXXX

สังกัด

กรม XXXXXX

รหัส

84000

วันที่

11 พฤษภาคม 2559

เวลา 09.00 - 16.00

น.

กิจกรรม : ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง : อ>านหนังสือเรื่อง “Strengths Finders 2.0” ของ Tom Rath
สะทอนบทเรียน :
ประเด็นการเรียนรู

ความรูสึกต>อสิ่งที่เรียนรู

การนําไปใชในงาน/ชีวิตส>วนตัว

หนังสือดังกล>าววิเคราะห*ทักษะและความสามารถหลัก ๆ ของคนโดย
แบ>งออกเป;น 36 ประเภท พรอมทั้งอธิบายดวยว>าคนที่มีคุณสมบัติแต>
ละอย> า งนั้ น มี ลั ก ษณะอย> า งไร เหมาะจะทํ า งานประเภทไหน
นอกจากนี้ ยังใหเราไดทําแบบทดสอบเพื่อเผยใหเราเห็น “พรสวรรค*”
ที่ เ ด> น ชั ด ที่ สุ ด ของเรา 5 ประการ และยิ่ ง ดี ขึ้ น ไปกว> า นั้ น ก็ คื อ ให
ขอแนะนําในการขัดเกลาและฝกฝนพรสวรรค*เหล>า นั้นใหเป;น “จุ ด
แข็ ง ” ของเราอย> า งแทจริ ง เราสามารถนํ า จุ ด แข็ ง ของเรามา
ประยุกต*ใชกับชีวิตและอาชีพการงานของเราได ไม>ว>าสายงานนั้นจะ
เป;นอะไรก็ตาม และเมื่อใดก็ตามที่เราไดพัฒนาในส>ว นที่เป;นจุดแข็ง
ของเราแลวจะช>วยใหเราทํามันไดดีและพัฒนาไดอย>างรวดเร็ว ซึ่งจะ
ช>วยใหเรารูสึกมีคุณค>า (Self Esteem) และเป;นความสุขที่แทจริง
ส>วนจุดอ>อนของเรานั้นใชเทคนิคในการจัดการ ดังนี้ (1) ทําใหดีขึ้น
กว>าเดิมเล็กนอย (2) ออกแบบระบบสนับสนุน (3) ใชจุดแข็งมากลบ
จุดอ>อน (4) หาคู>หูที่มาช>วยเสริมในจุดอ>อนได (5) เลิกทํา

- ประทับใจในหนังสือเล>มนี้ เพราะเป;นหนังสือที่ดี
มากที่ทําใหเราสามารถจับจุดของตัวเองไดว>า เรา
ควรพัฒ นาตนเองไปในทิ ศทางไหน หนั งสื อเล> มนี้
ไม>ไดบอกว>า เราควรทําอาชีพอะไร หรือไม>ควรทํา
อาชีพอะไร แต>มันบอกถึงจุดแข็งซึ่งตัวเรามีอยู> และ
ใหนํามันมาปรับใชกับสิ่งที่เราชอบ หรือหนาที่ที่เรา
กําลังทําอยู>ก็ได
- สนุกที่ไดทําแบบทดสอบ ไดคนพบเรื่องราวใหม> ๆ
และคนพบจุดแข็งของตนเอง 5 ประการ คือ
Significance, empathy, communicate,
harmonize และ Belief ซึ่งก็แปลกใจว>าบาง
คุณลักษณะนั้นเป;นหนึ่งในพรสวรรค*ของเราดวย
หรือ? แต>ก็ทําใหรูสึกมั่นใจมากขึ้นว>าเราควรจะ
พัฒนาตนเองไปในทิศทางไหน

จะนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาปรับและนําจุดแข็งของเรามาใชในงานที่
กําลังทําอยู> แมจะไม>แน>ใจว>าผลจะเป;นอย>างไร ก็คงตองใชเวลา
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพและเป;นตัวเองมากที่สุด มากกว>าการ
พยายามเก> ง หรื อ ดี ใ นแบบที่ ค นอื่ น เป; น และจะนํ า ไปใชกั บ
ผูใตบังคับบัญชา (ใหลองทําดู) เพื่อจะไดรูว>ามีจุดแข็งอะไร และ
เราจะไดช>วยดึงศักยภาพของเขาออกมา โดยมอบหมายงานที่
ถู ก กั บ จุ ด แข็ ง ของเขา เขาจะไดทํ า ในสิ่ ง ที่ ช อบและทํ า งาน
ออกมาไดดีดวย
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