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1. บทนํา 

โครงการฝ7กอบรมเสริมห
ท่ีจําเป;นตามกรอบมาตรฐานหลักส
ทางวิชาการ ก็คือ การพัฒนาความ
“สะท
อนการเรียนรู
” ในหลักสูตรเป

การสะท
อนการเรียนรู
 (Le
การเรียนรู
ท่ีดี เพราะช�วยเพ่ิมการ
จะสามารถจดจําได
 (Learning Ret
ท่ีทุกท�านมีอยู�เข
ากับความรู
ใหม�ท
ประยุกต'ใช
เพ่ือให
สามารถปรับเป
กลายเป;นชุดความรู
ใหม�ท่ีนําไปส
การเปลี่ยนแปลงระบบคุณค�า (Val
เข
าใจแล
วเป;นอย�างดี1 

อย�างไรก็ตาม การท่ีท�าน
จับเอาเฉพาะประเด็นท่ีเห็นว�าเป;นป
กับจริตของท�าน หรือท�านรู
สึกว�า
ในการปรับมุมมองโดยเลือกหยิบ
ท�านสามารถพัฒนาตนเองได
อย�าง

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

1
 แนวคิดของ เดวิด เอ คอล'บ (David A. Ko

                                                                                           
 โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

ริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) มีวัตถุประสง
ลักสูตรนักบริหารระดับสูงโดยประเด็นท่ีมีความสําคัญไม
วามสามารถในการเรียนรู
ท่ีดีให
แก�ผู
เข
ารับการฝ7กอบรม 

เป;นกลไกสนับสนุนให
เกิดการเรียนรู
 กับการฝ7กอบรมท่ีจ
Learning Reflection) เป;นอีกเครื่องมือหนึ่งในหลักสูต

ิ่มการจดจําเนื้อหา ลดข
อจํากัดในการคงอยู�ของเนื้อหา
 Retention) ภายหลังการฝ7กอบรม โดยเป;นกลไกท่ีจะช�ว

ู
ใหม�ท่ีจะเกิดข้ึนในหลักสูตร เกิดเป;นประสบการณ' นํา
รับเปลี่ยนพฤติกรรม/ความคิด เป;นการพัฒนาตนเองไ
าไปสู�การใช
งานจริง ได
แก� การเปลี่ยนแปลงด
านวิธีคิด

Values) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior) 

�านจะเรียนรู
ได
มากน
อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู�กับความสามาร
ป;นประโยชน'สําหรับตัวท�าน บางกิจกรรม บางคน หรือบาง
ว�าไม�ตรงกับค�านิยม ความคิด ความเชื่อของท�าน แต�สิ่งส

หยิบเอาเฉพาะประเด็นท่ีเป;นประโยชน'กับตัวท�านให
ได
�างมีความสุขเพ่ิมมากข้ึนระหว�างการเข
าร�วมหลักสูตร 

         

Kolb) 
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ระสงค'เพ่ือเสริมเนื้อหาสาระ 
คัญไม�ยิ่งหย�อนไปกว�าเนื้อหา 
รม โดยมีเครื่องมือ/กิจกรรม 
ท่ีจัดข้ึนในหลักสูตร  

ลักสูตร ส.นบส. ท่ีช�วยให
เกิด
ื้อหาท่ีผู
เข
ารับการฝ7กอบรม 
ะช�วยเชื่อมโยงชุดความรู
เดิม 
นําไปสู�การท่ีท�านจะนําไป

เองได
อย�างเป;นพลวัตรและ
ิธีคิด (Conceptualization)  
ior) ในสิ่งท่ีรับรู
และมีความ

ามารถในการเปdดรับและหยิบ
ือบางวิชาอาจมีลักษณะไม�ถูก
สิ่งสําคัญ คือ ความสามารถ 

ให
ได
มากท่ีสุด ก็จะส�งผลให
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2. การสะท"อนการเร

การสะท"อนการเรียนรู" คือ
Dimensions) โดยหัวใจของการส
ต�อประสบการณ'นั้น สิ่งเร
าดังกล
(Discomfort) รวมไปถึงความรู
สึก
ซ่ึงกระบวนการสะท
อนการเรียนรู

อธิบายถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทีย
การเรียนรู
จึงเป;นการเรียนรู
จากปร
477) 2 นําไปสู�ความสามารถในการเ

การเรียนรู" เป;นกระบวน
การเปลี่ยนแปลงทางความคิด” เกิด
การท่ีบุคคลได
มีปฏิสัมพันธ'กับสภ
ได
เรียนรู
เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิด
เรื่องท่ีผู
ใดมากระทําต�อผู
ท่ีเรียนรู
 แ
ตอบสนองต�อประสบการณ'ของต
ประสิทธิภาพการทํางานและศักย
ระหว�างชุดความรู
ท่ีมีอยู�เดิมเข
ากับ
ปฏิบัติในสิ่งท่ีดีกว�าเดิมได
 3 
  ดังนั้น การสะท"อนการเรีย
เกิดการเรียนรู
ท่ีดียิ่งข้ึน ซ่ึงเป;นผล
และนําไปสู�การวางแผนหรือการหา
สร
างความสามารถในการคิดทบท
อย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภา
(Reflection)  ซ่ึงหมายถึง กระบวนก
สิ่งต�าง ๆ อย�างรอบคอบโดยใช
สติแล

                                                         

2
 Wong, Frances K.Y.; et.al. (1

    of Nurses as Reflective Practitioner
3
 Active Learning in Seconda

Learn By Joel A. Michael; Harold I. Mo
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สํานักงาน ก.พ. 

ารเรียนรู" 

คือ กระบวนการทางปiญญาและความรู
สึกนึกคิด (Intel
การสะท
อนความคิดอยู�ท่ีประสบการณ'ของบุคคลท่ีมีสิ่งเร
ังกล�าว อาจจะเป;นสิ่งท่ีทําให
แปลกใจ (Surprise) หร
รู
สึกทางบวก และสิ่งท่ีเป;นอุปสรรคต�างๆ (Positive or 
ียนรู
จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเชื่อมโยงความรู
สึกไปสู�ประสบก
เทียบ หาเหตุผล พร
อมท้ังประเมินการกระทําของตน

ากประสบการณ'หนึ่งไปสู�อีกประสบการณ'หนึ่งต�อไปเรื่อย 
การเรียนรู
และพัฒนาตนเองได
ตลอดชีวิต 
บวนการท่ีนําไปสู� “การเปลี่ยนแปลงความรู
 การเปลี่ย

เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความรู
และทักษะท่ีบุคคลมีอยู�ก�อ
ับสภาพแวดล
อมจนเกิดเป;นประสบการณ' และประสบ
มคิด/การกระทําของตนเองให
ดีข้ึนตามสถานการณ'ท่ีต
อง
นรู
 แต�คือการท่ีผู
เรียนกระทําต�อตนเอง เป;นผลโดยตรงจา
องตนท้ังในอดีตและปiจจุบัน การเรียนรู
จึงช�วยเพ่ิมศัก
ศักยภาพในการเรียนรู
ในอนาคต ดังนั้น การเรียนรู
 คือ 

ากับประสบการณ'ใหม�เพ่ือให
เราสามารถผลิตชุดความรู


รเรียนรู" (Learning Reflection) เป;นเครื่องมือท่ีช�วย
;นผลจากการรับรู
 ความคาดหวัง และความรู
สึกของตนเอ
ารหาแนวทางการแก
ปiญหาในอนาคต ผ�านกระบวนการพ
ทบทวนตนเองอย�างลึกซ้ึง เพ่ือให
รู
จักตนเองมากยิ่งข้ึน 
ธิภาพ อีกนัยหนึ่ง การสะท
อนการเรียนรู
 เป;นการทํา
บวนการคิดไตร�ตรองทบทวน (Reflective Thinking) พิน

สติและสมาธิ ซ่ึงเป;นวิธีการท่ีทําให
บุคคลได
ทบทวนและส

         

.al. (1997,December). An Action Research Study into The Deve

ners. Journal of Nursing Education. 36 (10): 476-481. 

ondary and College Science Classrooms: A Working Model for

I. Modell  
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Intellectual and Affective 
ีสิ่งเร
าให
เกิดความรู
สึกนึกคิด

หรือสิ่งท่ีทําให
ไม�สบายใจ 
 or Obstructing Feeling) 
สบการณ' และพยายามท่ีจะ
งตนเอง ดังนั้น การสะท
อน 
รื่อย ๆ (Wong. et.al.1997: 

ปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ 
ยู�ก�อนแล
ว ซ่ึงเป;นผลมาจาก
ะสบการณ'นั้นสอนให
บุคคล 
ี่ต
องเผชิญ การเรียนรู
ไม�ใช�

รงจากวิธีท่ีผู
เรียนตีความและ
พ่ิมศักยภาพในการปรับปรุง
คือ การสร
างความเชื่อมโยง
รู
ใหม�ท่ีจะทําให
เราสามารถ

ท่ีช�วยให
ผู
เข
ารับการฝ7กอบรม 
ตนเองเก่ียวกับประสบการณ' 
การพูด หรือเขียน ซ่ึงจะช�วย
ข้ึน สามารถพัฒนาตนเองได
 

ทําให
เกิดการสะท
อนคิด 
พินิจพิเคราะห'และพิจารณา

ละสะท
อนการกระทําของตน 

Development 

l for Helping the Learner to 
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(Reflective Practice) ช�วยให
เกิด
ตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก
ปiญ

วิธีการท่ีส�งเสริมการสะท"อนการเรีย
การท่ีจะส�งเสริมให
มีการ

Writing) การสนทนา (Dialogue) 
พิเคราะห' (Reading With Reflect
ความคิด (Reflection Mappin
การสนทนาโต�ะกลม (Reflection 
การสะท
อนการเรียนรู
ในตัวบุคคล 
บางวิธีใช
สําหรับทําเป;นคู� (Reflect
and Teams) 

การสะท"อนการเรียนรู" (Learning 
การออกแบบแบบบันทึกส

คนเราท่ีมีท้ังด
านความคิด (Head
พัฒนาไปพร
อมกัน และเชื่อมโยงไป

(1) ประเด็นการเรียนรู
 เป;น
(2) ความรู
สึกต�อสิ่งท่ีเรียนร

ท่ีมีต�อสิ่งท่ีได
เรียนรู
ในแต�ละกิจกรรม
(3) การนําไปใช
ในงาน/ชีว

ทําให
เกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติในปiจ

                                                         

4
 Johns, Christopher. (2000).

5
 [ออนไลน'] วิทยาลัยพยาบาลบร

10 มกราคม 2559, จาก http://www.bnc.

                                                                                           
 โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักส
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ให
เกิดความเข
าใจและเกิดการเรียนรู
จากประสบการณ' นํา
ก
ปiญหาต�าง ๆ ได
อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Johns. 200

ารเรียนรู"5 
ีการสะท
อนการเรียนรู
สามารถทําได
หลายวิธี เช�น กา
ue) การวิเคราะห'อุบัติการณ' (Incident Analysis) การ
eflection) การเขียนบัตรคํา (Talking Cards/ Index C
pping) การวิเคราะห'กระบวนการตัดสินใจ (Decisio

ction Roundtables) นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลาย
ุคคล หรือการส�องสะท
อนตนเอง (Self Reflection/ In
flection with Partners) หรือทําเป;นกลุ�มเล็ก (Reflect

ing Reflection) ในหลักสูตร ส.นบส. 
ทึกสะท
อนการเรียนรู
 (Learning Reflection) เก่ียวข
อง
ad) ความรู
สึก (Heart) และการต�อยอดไปสู�การปฏิบัติ 

ยงไปสู�การปฏิบัติได
 ดังนั้น จึงกําหนดให
สะท
อนการเรียนร
เป;นการสะท
อนประเด็นเนื้อหาสาระท่ีสําคัญท่ีเรียนรู
ในแ

ี่เรียนรู
 เป;นการกลั่นกรองความรู
สึกทางใจ/ทางความคิด 
กรรม 

ชีวิตส�วนตัว เป;นการกําหนดแนวทางในการนําสิ่งท่ีได
ปiจจุบันหรืออนาคต 

 

         

00). Becoming a Reflective Practitioner. London: Blackwell Sc

าลบรมราชชนนี ชลบุรี, การเรียนการสอน: การเรียนการสอนโดยการสะท

.bnc.ac.th/kmassetblog/index.php?topic=64.0 
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ณ' นําไปสู�การพัฒนาปรับปรุง
. 2000: 34) 4 

 การเขียนบันทึก (Journal 
การอ�านงานเขียนอย�างพินิจ

ex Cards) การเขียนแผนผัง
cision-Making Analysis)  
ลายวิธี ซ่ึงบางวิธีใช
สําหรับ 
/ Individual Reflection)  
flection in Small Groups 

วข
องกับระบบการเรียนรู
ของ
ิบัติ (Hand) ซ่ึงควรได
รับการ
รียนรู
ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
รู
ในแต�ละกิจกรรม  
คิด (ไม�ใช�ความรู
สึกทางกาย) 

ิ่งท่ีได
เรียนรู
ไปใช
ต�อยอดหรือ 

 

ll Science. 

รสะท
อนคิด (Reflection). ค
นเมื่อ 
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3. ประโยชนCของการ

การสะท
อนการเรียนรู
 
วิจารณญาณ (Critical Thinking) 
กระทําการใด ๆ บนพ้ืนฐานของก
กระบวนการท่ีนําไปสู�การคิดอย�างม
และการแก
ปiญหาได
อย�างมีประสิท
สะท
อนความคิดจากการปฏิบัติ (
คิดตัดสินใจแก
ปiญหาในสถานการณ

(1) การสะท
อน “ประเด
โดยได
ใช
สมองในส�วนของการคิด 
 (2) การสะท
อน “ความร
ปรากฏการณ'นั้น ๆ ได
ชัดเจนข้ึน 
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะช�วยให
ท�านอ�านสถา
ของตัวท�านเองได
ชัดเจนข้ึนอีก แล
สถานการณ'นั้น ๆ ด
วย 
 (3) การสะท
อน “การนําไ
เรียนรู
สู�การปฏิบัติงานจริงหรือใช
ใ
ไปประยุกต'ใช
จริงดังกล�าว ทําให
การ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
 โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

งการสะท"อนการเรียนรู" 

 มีความสัมพันธ'อย�างใกล
ชิดหรือเป;นส�วนหนึ่งของก
king) เนื่องจากการคิดอย�างมีวิจารณญาณ เป;นการคิดแล
ของการสะท
อนความคิดอย�างมีเหตุผล ดังนั้น การฝ7กส
ย�างมีวิจารณญาณ และเป;นการพัฒนาศักยภาพทางปiญญ
ระสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล
องกับแนวทางของ การเรียนรู
จา

(Reflective Practice or Reflection on Practice) 
การณ'ต�าง ๆ 
ระเด็นการเรียนรู
” จะช�วยให
ท�านจดจําเนื้อหาท่ีสําคัญ

 วิเคราะห' ว�าท�านได
เรียนรู
อะไรท่ีเป;นประโยชน'ต�อตัวท
วามรู
สึก” จะช�วยให
ท�านสามารถรับรู
ปรากฏการณ'ต�าง ๆ
ข้ึน รวมถึงได
ฝ7กฝนการตีความคุณค�าหรือความสําคัญข

นสถานการณ'ออก ท้ังในส�วนท่ีเป;นทัศนคติ ความเชื่อ ค�า
และในขณะเดียวกันก็ได
ฝ7กฝนการสัมผัสอารมณ' คว

รนําไปใช
ในงาน/ชีวิตส�วนตัว” จะช�วยให
ท�านได
ฝ7กฝนการ
ือใช
ในชีวิตส�วนตัว ซ่ึงการกําหนดเป�าหมายในการนําควา
ห
การเรียนรู
ไม�สูญเปล�า 

                                 
ลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 

 4 

ของกระบวนการคิดอย�างมี
คิดและตัดสินใจท่ีจะเชื่อหรือ
รฝ7กสะท
อนความคิดจึงเป;น
ปiญญาท่ีส�งผลให
มีการปฏิบัติ
รู
จากประสบการณ'หรือการ

ctice) จึงมีความสําคัญต�อการ

ําคัญของกิจกรรมต�าง ๆ ได
  
ตัวท�านบ
าง 
�าง ๆ และการตอบสนองต�อ
คัญของปรากฏการณ'ต�าง ๆ  
ื่อ ค�านิยม อารมณ' และจิตใจ 
' ความรู
สึกของผู
อ่ืนท่ีอยู�ใน

การเชื่อมโยงสิ่งต�าง ๆ ท่ีได

ําความรู
 ความคิด ท่ีได
เรียนรู
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4. รูปแบบกิจกรรมก

หลักสูตร ส.นบส. ได
กําหน
การฝ7กอบรมต
องจัดทํา “บันทึกสะท

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รูปแบบกิจกรรมการสะท
อ

รูปแบบท่ี 1 บันทึกสะท"อ
บันทึกข
อมูลท่ีได
จากการสะท
อนกา
ผู
ใช
สะดวกได
มากยิ่งข้ึน โดยผู
เข
าร
ตลอดหลักสูตร เช�น การประเมิน 
โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรมส�งบันท
ก.พ. ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 19
ประโยชน'ต�อท�านในการนําไปใช
ประ

รูปแบบท่ี 2 การสะท"อนก
นําเอาสิ่งท่ีได
จากการสะท
อนการเร
ในภาพรวม ซ่ึงเป;นท้ังการตกผลึก
กิจกรรมการสะท
อนการเรียนรู
กลุ�ม

 

 

บันทึกสะท"อนการ

                                                                                           
 โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

รรมการสะท"อนการเรียนรู"ในหลักส


กําหนดให
การสะท
อนการเรียนรู
เป;นหนึ่งในกระบวนการ
ึกสะท"อนการเรียนรู"” และเข
าร�วมกิจกรรม “การสะท"อนก

ะท
อนการเรียนรู
ในหลักสูตร ส.นบส. มี 2 ลักษณะ คือ 

ะท"อนการเรียนรู"ส�วนบุคคล เป;นกิจกรรมท่ีให
ผู
เข
ารับ

อนการเรียนรู
เป;นรายวิชา โดยมีแบบฟอร'มสําหรับช�วยใน
ู
เข
ารับการฝ7กอบรมบันทึกการเรียนรู
ภายหลังกิจกรรมกา
ิน MBTI การฝ7กอบรมในชั้นเรียน หรือกิจกรรมท่ีจะช�วยพ
บันทึกสะท�อนการเรียนรู�ทุกกิจกรรมตลอดการเข�าร�วม

9 ตุลาคม 2560 ท้ังนี้ ข
อมูลท่ีได
จากการบันทึกสะ
ช
ประกอบการเข
าร�วมกิจกรรม “การสะท
อนการเรียนรู
กล

"อนการเรียนรู"กลุ�ม เป;นกิจกรรมท่ีผู
เข
ารับการฝ7กอบร
การเรียนรู
เป;นรายวิชามาสรุปผลในภาพรวมร�วมกัน เพ่ือ
ผลึกความคิดรวบยอดของตนเอง และรับฟiงแนวคิดขอ
ู
กลุ�มจะจัดข้ึนในวันสุดท
ายของการฝ7กอบรม คือ วันพฤหัส

รูปแบบการสะท"อนการเรียนรู" 

การสะท"อนการเรียนรู"กลการเรียนรู" 

 

                                 
ลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 

 5 

หลักสูตร ส.นบส. 

นการเรียนรู
ท่ีสําคัญ ผู
เข
ารับ
ท"อนการเรียนรู"กลุ�ม”  

 


ารับการฝ7กอบรมจัดทําการ
�วยในการบันทึกซ่ึงจะช�วยให

รมการเรียนรู
ต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
�วยพัฒนาตนเองในด
านต�าง ๆ 
�าร�วมหลักสูตรให�สํานักงาน 
ึกสะท
อนการเรียนรู
จะเป;น
นรู
กลุ�ม” ต�อไป 

อบรมร�วมกับสมาชิกในกลุ�ม
เพ่ือเพ่ิมเติมมุมมองความคิด
ิดของผู
อ่ืนเพ่ิมเติมด
วย โดย
ฤหัสบดีท่ี 19 ตุลาคม 2560 

นรู"กลุ�ม 
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5. ขั้นตอนของการ

 วิธีการเขียนบันทึกสะท"อน
ความคิดความรู
สึก และประสบกา
เชื่อมโยงความรู
เดิมกับความรู
ใหม�ใ
4 ส�วนหลัก คือ 1) ข
อมูลพ้ืนฐาน
ประยุกต'ใช
 ตามท่ีปรากฏในรูปด
าน

ข้ันตอนท่ี 1 กรอกชื่อ สังกัด รหัส
กิจกรรม/รายวิชาว�าเกิดข้ึนในวันท
เป;นเรื่องอะไร กิจกรรมท่ีท�านจะส
รายวิชานั้นบ
าง 

 
 

                                                                                           
 โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

การบันทึกสะท"อนการเรียนรู" 

ะท"อนการเรียนรู" มีความใกล
เคียงกับการเขียนบันทึกประ
สบการณ'ท่ีได
พบเจอในแต�ละวันมาบันทึกไว
ในเอกสาร
ู
ใหม�ในหลักสูตรนี้ ซ่ึงแบบฟอร'มบันทึกสะท
อนการเรียนรู

นฐาน 2) ประเด็นการเรียนรู
 3) ความรู
สึกต�อสิ่งท่ีเรีย
ด
านล�าง และมีรายละเอียดในการกรอกข
อมูลดังนี้ 

รหัส ของผู
เข
ารับการฝ7กอบรมหลักสูตร ส.นบส. จากนั้น
วันท่ีเท�าไร เวลาเท�าไร พร
อมท้ังอธิบายรายละเอียดของ
นจะสะท
อนการเรียนรู
คืออะไร มีลักษณะอย�างไร เกิดอ
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ประจําวัน (Diary) ท่ีรวมเอา
สาร วิธีการนี้จะช�วยให
ท�าน
ียนรู
 (ภาคผนวก ก) แบ�งเป;น 
ท่ีเรียนรู
 และ 4) การนําไป

 

ากนั้นระบุวันท่ีและเวลาของ
ของกิจกรรมโดยสังเขป เช�น 

ดอะไรข้ึนในกิจกรรมหรือ
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ข้ันตอนท่ี 2 สะท
อนการเรียนรู

หัวข
อหลัก คือ (1) ประเด็นการเรีย
ปรากฏในรูปด
านล�าง โดยในแต�ละป

(1) การเขียน “ประเด็นก
 ควรเลือกมาเฉพาะประเ
รายละเอียดของเนื้อหา เพราะต
อง
ในช�องประเด็นการเรียนรู
จึงเป;นกา
อธิบายหรือยืนยันความรู
เดิม เปรีย
เปลี่ยนความคิดความเชื่อเดิมได
 โดย

“ฉันได
เรียนรู
อะไรบ
างจาก
“มีอะไรบ
างท่ีเป;นความรู
ให

(2) การเขียน “ความรู"สึก
 การเขียนในประเด็นนี้ควร
ท่ีมีต�อสิ่งท่ีได
เรียนรู
ในแต�ละกิจกรร
เป;นต
น และจะต
องระบุ/อธิบายได
ว

“มีสถานการณ'อะไรเกิดข้ึน
“ฉันรู
สึกอะไรบ
างจากสถาน

 “ทําไมฉันจึงรู
สึกเช�นนั้น”
 ท้ังนี้ ความรู
สึกท่ีเกิดข้ึนใน

(1) 

                                                                                           
 โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

นรู
จากกิจกรรม/รายวิชาลงในแบบบันทึกสะท
อนการเร
ารเรียนรู
 (2) ความรู
สึกต�อสิ่งท่ีเรียนรู
 (3) การนําไปใช
ใน
ต�ละประเด็นมีแนวทางการจดบันทึก ดังรายละเอียดต�อไปน

ด็นการเรียนรู"” 
ระเด็นเนื้อหาสาระท่ีสําคัญท่ีเรียนรู
ในแต�ละกิจกรรม
ต
องการให
การสะท
อนการเรียนรู
เกิดประโยชน'สูงสุดต�อต
;นการกลั่นกรองข
อมูลท่ีได
รับมาโดยเปรียบเทียบกับประส
เปรียบเทียบความคิด/ค�านิยมท่ีมีอยู�เดิม หรือแสดงให
เห
ด
 โดยอาจใช
การถามคําถามกับตนเองเป;นแนวทางในการเ
จากวิชานี้ และเป;นประโยชน'อย�างไร”  

ามรู
ใหม�สําหรับฉัน และมีอะไรบ
างท่ีฉันรู
อยู�แล
ว” 

มรู"สึกต�อส่ิงท่ีเรียนรู"” 
นี้ควรเป;นการกลั่นกรองความรู
สึกทางใจ/ทางความคิด 
ิจกรรม เช�น ชอบ ไม�ชอบ ต่ืนเต
น ดีใจ เบ่ือ เฉย ๆ สับสน

ได
ว�าทําไมจึงรู
สึกเช�นนั้น โดยอาจใช
การถามคําถามกับต
กิดข้ึนบ
างในกิจกรรมนี้” 
สถานการณ'ท่ีฉันได
ประสบ” 

” 
ึ้นในแต�ละกิจกรรมอาจมีได
มากกว�าหนึ่งความรู
สึกก็ได
  

(2) 
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ารเรียนรู
 ซ่ึงประกอบด
วย 3 
ใช
ในงาน/ชีวิตส�วนตัว ตามท่ี
�อไปนี้ 

 

รรม ไม�ใช�การจดบันทึกทุก
ุดต�อตัวท�านเอง ข
อมูลท่ีใส�ลง
ประสบการณ'เดิมท่ีมีอยู� เช�น 
ให
เห็นว�าเป;นเรื่องใหม�ท่ีอาจ
การเขียน ดังต�อไปนี้ 

 (ไม�ใช�ความรู
สึกทางกาย)  
สับสน ดี แย� ประทับใจ สนุก 
กับตนเองว�า 

 

(3) 
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(3) การเขียน “การนําไปใ
 เขียนถึงแนวทางท่ีจะนํา
พิจารณาจากบทบาทหน
าท่ีในปiจจ
ความรู
 รูปแบบวิธีการ จากสิ่งท่ีได
เร

“มีอะไรท่ีฉันควรทําแต�ไม�ไ
“ฉันจะสามารถนําเอาอะไร
“ถ
าฉันทําต�างจากนี้ จะได
ผ
“ฉันควรจะทําอะไรก�อน เพ
“ฉันควรทําสิ่งท่ีเป;นความเ

 
 การสะท"อนการเรียนรู" ไม
ประโยชน'แก�ตัวท�านเอง ไม�จําเป;นต
แต�ประเด็นท่ีเป;นความชอบเพียงอ
เห็นได
ว�ามีประโยชน' ช�วยเตือนให
จ
การเรียนรู
ท่ีดี 
 ท�านสามารถศึกษาบันทึกส
สะท
อนการเรียนรู
จากกิจกรรมต�าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
 โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

ําไปใช"ในงาน/ชีวิตส�วนตัว” 
นําสิ่งท่ีได
เรียนรู
ไปใช
ต�อยอดหรือทําให
เกิดข้ึนจริงในทาง
ปiจจุบันและอนาคต บริบทแวดล
อม และความเป;นไปได
ใ
ท่ีได
เรียนรู
ในกิจกรรมต�าง ๆ ไปใช
 โดยอาจต้ังคําถามกับตน
ต�ไม�ได
ทําบ
าง” 
าอะไรท่ีได
เรียนรู
ไปใช
ในชีวิตจริงได
อย�างไรบ
าง” 
ะได
ผลต�างอย�างไร” 

�อน เพราะอะไร” 
วามเชื่อของฉันหรือไม�” 

รู" ไม�มีถูก ไม�มีผิด ท�านสามารถเลือกประเด็นใดก็ได
มาบ
เป;นต
องมีรายละเอียดมาก ไม�จําเป;นต
องซํ้ากับใคร ไม�ต
องเ
พียงอย�างเดียว จะจดบันทึกว�าไม�ชอบก็ได
 ขอเพียงแค�ม
นให
จดจําสิ่งท่ีได
เรียนรู
จากแต�ละสถานการณ'ได
ก็เพียงพอ

ันทึกสะท
อนการเรียนรู
เพ่ิมเติมได
จาก ภาคผนวก ข ซ่ึงได
ต�าง ๆ ไว
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นทางปฏิบัติในอนาคต โดย
ปได
ในการนําแนวคิด/ทฤษฎี 
กับตนเอง ดังต�อไปนี้ 


มาบันทึก ถ
าประเด็นนั้นเป;น
�ต
องเกรงใจว�าจะต
องสะท
อน

งแค�มีเหตุมีผล หรืออ�านแล
ว 
ียงพอแล
วสําหรับการสะท
อน

ซ่ึงได
รวบรวมตัวอย�างบันทึก



                                                        
  

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

 

6. ขั้นตอนการสะท"อ

ผู
เข
ารับการฝ7กอบรมในหล
ซ่ึงเป;นการสะท
อนการเรียนรู
ตลอดก
ซ่ึงการทํากิจกรรมดังกล�าว เป;นการ
สะท
อนการเรียนรู
เป;นกลุ�ม เพ่ือข
กิจกรรมแบ�งเป;น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ผู
เข
ารับก
การเรียนรู
กลุ�ม ท้ังนี้ ระหว�างการท
กลุ�ม เพ่ือทําหน
าท่ีหลักมีดังต�อไปนี้

1) ประธาน มีบ
โดยนําการสะท
อนการเรียนรู
 ป�อน
สร
างบรรยากาศท่ีดีในการแลกเปลี่ย

2) เลขานุการ 

3) สมาชิกในกล
ประสบการณ'ท่ีได
รับตลอดการเข
าร

ข้ันตอนท่ี 2 แลกเปลี่ยนป
สะท
อนการสังเกตประสบการณ'ใน
นําเสนอร�วมกับคนอ่ืนเป;นการรับรู
เ
รับการฝ7กอบรมจะต
องตอบคําถามส

1) ท�านได
เรียนร

2) อะไร คือ บท

                                                                                           
 โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

สะท"อนการเรียนรู"กลุ�ม 

ในหลักสูตร ส.นบส. จะต
องเข
าร�วมกิจกรรมสะท
อนการเรีย
ลอดการเข
าร�วมหลักสูตร ส.นบส. โดยสมาชิกภายในกลุ�ม
;นการนําสิ่งท่ีผู
เข
ารับการฝ7กอบรมได
บันทึกไว
ในแบบบันท
เพ่ือขยายมุมมองจากการแลกเปลี่ยนรับฟiงสมาชิกในก

 

ารับการฝ7กอบรมในแต�ละกลุ�มแบ�งบทบาทหน
าท่ีกันในก
การทํากิจกรรมสะท
อนการเรียนรู
 ผู
เข
ารับการฝ7กอบรมจ
ไปนี้ 

มีบทบาทหน
าที่ในการควบคุมกิจกรรมการสะท
อ
ู
 ป�อนคําถาม กระตุ
นให
สมาชิกกลุ�มแสดงความคิดเห็นอ
เปลี่ยนเรียนรู
 สรุปประเด็นของสมาชิกกลุ�ม 

าร มีบทบาทหน
าท่ีในการจดบันทึกประเด็นสะท
อนการเร

ในกลุ�ม มีบทบาทหน
าท่ีในการแสดงความคิดเห็น (
เข
าร�วมหลักสูตรโดยการสะท
อนการเรียนรู
 และรับฟiงสมาช

 
ี่ยนประสบการณ' (Sharing Experiences) คือ การท่ีผู
เข
า
รณ'ในหลายๆ มุมมอง หรือการท่ีผู
เข
ารับการฝ7กอบรม
รับรู
เรื่องราวร�วมกัน ในการทํากิจกรรมสะท
อนการเรียน
ถามสําคัญ (ประธานเป;นผู
ตั้งคําถาม) ดังนี้ 

รียนรู
อะไรบ
างจากการกิจกรรมต�าง ๆ ในหลักสูตร 

 บทเรียน แนวคิด ความหมาย หรือใจความสําคัญของกิจ
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ารเรียนรู
กลุ�ม จํานวน 1 ครั้ง 
กลุ�มเป;นผู
ดําเนินการประชุม 
บบันทึกสะท
อนการเรียนรู
มา
ิกในกลุ�มแสดงความคิดเห็น  

ันในการทํากิจกรรมสะท
อน 
รมจะต
องมอบหมายสมาชิก

ะท
อนการเรียนรู
ของกลุ �ม  
เห็นอย�างท่ัวถึง ควบคุมเวลา 

ารเรียนรู
ของกลุ�ม 

(สะท
อนการเรียนรู
) จาก
iงสมาชิกในกลุ�มอย�างต้ังใจ 

ผู
เข
ารับการฝ7กอบรมร�วมกัน
บรมดึงประสบการณ'ออกมา
เรียนรู
ในแต�ละรายวิชา ผู
เข
า

งกิจกรรมดังกล�าว 



                                                        
  

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

 

3) สิ่งท่ีได
ในข
อ 
ท�านเคยได
เรียนรู
หรือได
ยินมาก�อนห

4) ท�านจะสามาร

5) เพ่ือให
ตัวท�า
ประชาชน ท�านคิดว�าท�านจะต
องเรีย

ท้ังนี้ ประเด็นกา
ในแต�ละรอบประเด็นคําถามจะใช
เว

ข้ันตอนท่ี 3 สรุปแนวคิด
โดยใช
เหตุและผล หรือสรุปสิ่งท่ีได
3 - 5 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
 โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

นข
อ 2) มีความเหมือนหรือความแตกต�างจากความเข
าใจ
าก�อนหน
านี้หรือไม� อย�างไร  

ามารถนําสิ่งท่ีได
เรียนรู
ไปปรับใช
ในชีวิตและการทํางานได

ัวท�านเป;นนักบริหารท่ีได
รับความเชื่อถือและไว
วางใจจา
งเรียนรู
อะไรเพ่ิมเติมอีกบ
าง นอกเหนือจากท่ีได
เรียนรู
จาก

็นการพูดคุยในกลุ�มอาจหลากหลายกว�าท่ีกําหนด โดย
ใช
เวลาท�านละไม�เกิน 2 นาที และ 

คิด คือ การท่ีผู
เข
ารับการฝ7กอบรมร�วมกันสรุปความคิดรว
ิ่งท่ีได
เรียนรู
ร�วมกัน ประธานสรุปประเด็นของสมาชิกกล
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ข
าใจ/ความเชื่อเดิม หรือสิ่งท่ี

านได
อย�างไร 

งใจจากผู
ใต
บังคับบัญชาและ
รู
จากหมวดวิชาดังกล�าว 

โดยการแสดงความคิดเห็น 

คิดรวบยอดจากการวิเคราะห'
ิกกลุ�ม ประเด็นละประมาณ  

 



                                                        
  

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

 

7. กําหนดการกิจกร

ท่ี รายละเอ

1. ส�งบันทึกสะท"อนการเรียนร
กิจกรรม/การฝ7กอบรม ดังน

(1) การประเมินบุคลิกภ
(2) การประเมินทักษะค

ใช
เทคโนโลยี 
(3) กิจกรรมกลุ�มสัมพันธ
(4) ผู
นํากับจริยธรรมทาง
(5) แนวทางการพัฒนาส

ทางการบริหาร 
(6) การบริหารในยุค Di
(7) บทบาทผู
นําในศตวร

การพัฒนาตนเอง 
(8) ผู
บริหารกับการสร
า
(9) การสื่อสารท่ีมีประส
(10) การตัดสินใจสําหรับ
(11) บทบาทของผู
บังคับ

วินัย 
2. เข"าร�วมกิจกรรมการสะท"อ

 

 

 

 

 

                                                                                           
 โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

ิจกรรมการสะท"อนการเรียนรู" 

ยละเอียด กําหนดส�ง/ 
เข"าร�วมกิจรรม 

เรียนรู"  จํานวน 11 ชิ้น จาก
 ดังนี้ 
ลิกภาพด
วย MBTI 
ษะความเข
าใจและ 

ัมพันธ' 
รมทางการบริหาร 
ัฒนาสมรรถนะหลัก 

Digital Economy 
ศตวรรษท่ี 21 และ 

 
ารสร
างคน 
ีประสิทธิภาพ 
หรับผู
บริหาร 
ังคับบัญชาในการรักษา

วันพฤหัสบดีท่ี  
19 ตุลาคม 2560 

กรณ
กิจกร
หัวข
อ
กิจกร
ทดแท
ด
วยต
ท่ีทด

ะท"อนการเรียนรู"กลุ�ม วันพฤหัสบดีท่ี  
19 ตุลาคม 2560 

 

(ตาม
สํานัก
 

 

                                 
ลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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หมายเหตุ 

กรณีลาทําให
ไม�ได
เข
าร�วม
กิจกรรม/การฝ7กอบรมใน
หัวข
อวิชาใด ให
บันทึก
กิจกรรมการเรียนรู
อ่ืนมา
ทดแทน (เช�น การศึกษา
ด
วยตนเอง  การปฏิบัติงาน
ท่ีทดแทนการฝ7กอบรม) 

ตามกลุ�มและห
องท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด) 



                                                        
  

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
 โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

ภาคผนวก 
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สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

 

แบบบ

                                                                                           
 โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

บบบันทึกสะท
อนการเรยีนรู
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ยีนรู
 



บันทึกสะท	อนการเรียนรู	 (Learning Reflection) 

ช่ือ-สกุล                                                   สังกัด                                           รหัส                        วันที่                         เวลา                       น. 

กิจกรรม : 

 

สะท	อนบทเรียน : 

ประเด็นการเรียนรู	 ความรู	สึกต4อส่ิงที่เรียนรู	 การนําไปใช	ในงาน/ชีวิตส4วนตัว 

 

 

 

  

 

หมายเหตุ : บันทึกกิจกรรม/วิชาละไม�ควรเกิน 1 หน�า โดยเลอืกบันทึกเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญท่ีท�านได�เรียนรู� เป+นประโยชน,กับตัวท�าน และสะท�อนออกมาในรูปแบบความคิดรวบยอด 



                                                        
  

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

 

ตัวอย�างกา
 

                                                                                           
 โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

�างการบันทึกสะท
อนการเรยี
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รเรยีนรู
 



บันทึกสะท	อนการเรียนรู	 (Learning Reflection) 

ช่ือ-สกุล     XXX   XXXXX       สังกัด            กรม XXXXXX              รหัส       83000            วันที่       2  เมษายน  2559     เวลา        09.00 - 17.30      น. 

กิจกรรม :  ฝ�กอบรมในหองเรียน “วิชาการพัฒนาอุปนิสัยผูนําที่มีผลสัมฤทธิ์สูง” จากนายแมนรัตน* ประดิษฐ*วงศิลป0 จาก PacRim GROUP โดยเป;นการฟ=งบรรยาย รับชมวีดีโอ 
และกลุ>มทํากิจกรรมระดมความเห็นและแบ>งป=นประสบการณ*กัน 
สะท	อนบทเรียน : 

ประเด็นการเรียนรู	 ความรู	สึกต>อส่ิงที่เรียนรู	 การนําไปใช	ในงาน/ชีวิตส>วนตัว 

- ความผิดพลาดท่ีผูนํามักจะทําเป;นประจํา ก็คือ บริหารคนอ่ืนก>อนที่
จะบริหารตนเอง 
- การบริหารตนเองของผูนําตองเร่ิมจาก “ภายในสู>ภายนอก” โดยการ
เปลี่ยนกรอบความคิดซ่ึงอยู>ลึกที่สุดภายในตนเอง จึงเป;นเร่ืองท่ีทําได
ยาก แต>หากทําไดจะเป;นการเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืน 
- ผูนําท่ี Proactive มองเห็นทางออกเสมอ และมีแนวทางตอบสนอง
สิ่งเราหรืออิทธิพลภายนอกโดยอาศัยคุณสมบัติเฉพาะ 4 ประการ คือ 
ส ติ  ( Self-awareness)  จิ นตน ากา ร  ( Imagination)  จิ ตสํ า นึ ก 
(Conscience) และ อิสรภาพในการกระทํา (Independent will) 
- ผูนํา Proactive จะมุ>งเนนกับสิ่งท่ีเขาสามารถสรางผลกระทบได
โดยตรง และไม>เสียเวลาหรือเสียพลังงานไปกับสิ่งที่สรางความวิตก
กังวลซ่ึงเขาไม>สามารถควบคุมได  
สรุป “ชีวิตเป;นผลมาจากการตัดสินใจของตัวเอง มิใช>จากเง่ือนไข
รอบตัว จริงอยู>ท่ีป=จจัยภายนอกอาจมีอิทธิพลหรือส>งผลกระทบต>อตัว
เรา แต>ก็มีอิทธิพลนอยกว>าการเลือกของเราเอง” 

- สนุกกับการทํากิจกรรมและแลกเปลี่ยนความเห็น 
การเปลี่ยนกลุ>มบ>อย ๆ ทําใหรูจักคนเพ่ิมมากข้ึน 
และการไม>ซํ้าซากกับกลุ>มเดิมทําใหเราไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นขยายทัศนคติของเราใหกวางไกล
มากย่ิงข้ึน เพราะเม่ือคนเรารูจักกันดีในระดับหนึ่ง 
(หมายถึงกลุ>มเดิม) ความเกรงใจจะลดลง และไม>
ค>อยใหเกียรติกันดวยการฟ=ง 
- กระตือรือรนที่จะเรียนรูมาก เพราะเป;นวิชาท่ีรอ
คอยที่จะเรียนรูโดยตลอด เนื่องจากภาวะผูนําเป;น
สมรรถนะหลักท่ีตนเองตองการพัฒนา โดยเฉพาะ
หลักการในการควบคุมความวิตกกังวล และการ
บริหารตนเอง เม่ือไดเรียนแลว พบว>า แนวทางการ
นําเสนอในวิชานี้น>าสนใจมากและทําใหต้ังใจเรียน
มากข้ึน เพราะวิทยากรต้ังคําถามใหทุกกลุ>มมีส>วน
ร>วม ใหเกียรติทุกคน และสามารถใหคําแนะนําอย>าง
แนบเนียนผ>านกิจกรรมและการชมวีดีโอเป;นระยะ ๆ 

- การเปล่ียนแปลงกรอบความคิดเดิมท่ีเรามีอยู>คงทําไดยาก
มาก และตองอาศัยความมุ>งม่ันอย>างสูง แต>หากตองการให
ชีวิตการทํางานของตัวเองประสบความสําเร็จและดีข้ึนก็
จะตองทําการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดที่จะทําใหมอง
หาทางออก/ทางเลือกไดมากข้ึน ทําใหเราไม>วิตกจริต และคิด
บวกมากกว>าเดิม 
- อยากเป;นผูนําที่ Proactive จะตองฝ�กสติใหมากกว>านี้
มองเห็นเปaาหมายอย>างชัดเจนและตัดสินใจอย>างแน>วแน> ที่
ผ>านมาตนเองมีจุดแข็งในเรื่องของการรับผิดชอบ แต>ไม>ค>อย
ใหคําชมเชยใคร การเรียนรูคร้ังนี้ทําใหเราไดเห็นจุดอ>อนที่
ตองเปลี่ยนแปลงหลายอย>าง โดยเฉพาะการชื่นชมใหเกียรติ
ทีมงาน ซ่ึงต>อไปจะทําใหมากข้ึน เพราะเชื่อว>าจะเป;นส>วน
หน่ึงที่ช>วยสรางความไววางใจและสรางทีมงานที่ดีต>อไปได 

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

ตัวอย>างท่ี 1 



 

บันทึกสะท	อนการเรียนรู	 (Learning Reflection) 

ช่ือ-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)” 
 
สะท	อนบทเรียน : 

ประเด็นการเรียนรู	 ความรู	สึกต>อส่ิงที่เรียนรู	 การนําไปใช	ในงาน/ชีวิตส>วนตัว 

TCDC มีพันธกิจท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก> (1) สรางความรูจาก
หนังสือออกแบบที่อยู>ในหองสมุดของศูนย*กว>า 15,000 เล>ม (2) สราง
แรงบันดาลใจ ส>งเสริมกระบวนการคิด จากการจัดนิทรรศการท้ังแบบ
ถาวรและแบบชั่วคราว (3) สรางโอกาสโดยการส>งเสริมการเรียนรูใน
สถาบันการศึกษาต>าง 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
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความพยายามท่ีจะ “อยู>รอด” ใน
บริบทที่เปลี่ยนแปลงท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- TCDC มีความเชื่อมโยงกับภาครัฐ โดยใหโอกาสการเรียนรูท่ีไม>
สิ้นสุดใหกับนักเรียนนักศึกษารวมทั้งขาราชการ อาทิ การประสานกับ
กรมพัฒนาชุมชนอย>างใกลชิด เพื่อสรางช>องทางที่จะเขาถึงคนส>วน
ใหญ>ของประเทศเพ่ือสรางโอกาสในการสรางสรรค* และสราง
มูลค>าเพ่ิมใหกับสินคาบางอย>างท่ีคนส>วนใหญ>มองขามไป 

รูสึกประทับใจในรูปแบบการทํางานของศูนย*ที่ทํา
หนาท่ีในลักษณะนี้ ดวยบทบาทหนาที่ที่ทําใหเกิด
การแพร>กระจายความคิดสรางสรรค*ใหแพร>กระจาย
ไปท่ัวเมืองไทย และจะมีส>วนสําคัญต>อการสราง 
“คนพันธุ*ใหม>” ที่รูจักใชความรูและจินตนาการสราง
มูลค>าใหตัวเองทํา และสรางคุณค>าใหตัวเอง ซ่ึงถามี
คนอย>างน้ีไดมาก ประเทศไทยก็มีโอกาสท่ีจะพัฒนา
ไปเป;นสังคมอุดมป=ญญาและความรูไดในอนาคต 
 

- “ตองไม>หยุดที่จะเรียนรู” ในเม่ือเราไดมีโอกาสที่จะสัมผัส
กับ หน>วยงานอย>าง TCDC ซ่ึงมีความทันสมัยและกระตุน
ความคิดสรางสรรค* ทําใหนึกยอนมาถึงตัวเราเองท่ีจะตองหัน
มาพัฒนาตนเองใหคิดนอกกรอบ สรางความทาทายต>าง ๆ
ใหกับตนเอง 
- จะนําแนวทาง “การสรางโอกาสในการแสวงหาความรู” 
เป;นแนวทางในการสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความคิด
สรางสรรค*ใหม> ๆ ใหกับตนเองและจะกระตุนใหเพ่ือนร>วมงาน
และคนรอบขางคนควาผ> านรูปแบบต>าง ๆ เ พ่ือความ
เปลี่ยนแปลงใหม> ๆ และมีแนวทางการทํางานแกป=ญหาและ
ตอบสนองผูรับบริการที่หลากหลายมากข้ึน 
- การเรียนรูสิ่งใหม> ๆ และคิดตาม คิดนอกกรอบจะช>วยใหเรา
ไม>วิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลง เพราะทําใหรูว>าโลกนี้ยังมี
อะไรอีกมากท่ียังไม>ไดรู ไม>ไดทํา 
- จะพยายามสรางผลงานท่ีสรางสรรค*ดวยความคิดของเราให
มากข้ึน และกลาท่ีจะบอกเล>าความคิดของเราใหมากข้ึน 

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

ตัวอย>างท่ี 2 



 

บันทึกสะท	อนการเรียนรู	 (Learning Reflection) 

ช่ือ-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 
 
สะท	อนบทเรียน : 

ประเด็นการเรียนรู	 ความรู	สึกต>อส่ิงที่เรียนรู	 การนําไปใช	ในงาน/ชีวิตส>วนตัว 

หนังสือดังกล>าววิเคราะห*ทักษะและความสามารถหลัก ๆ ของคนโดย
แบ>งออกเป;น 36 ประเภท พรอมทั้งอธิบายดวยว>าคนที่มีคุณสมบัติแต>
ละอย>าง น้ันมีลักษณะอย>างไร เหมาะจะทํางานประเภทไหน 
นอกจากน้ี ยังใหเราไดทําแบบทดสอบเพ่ือเผยใหเราเห็น “พรสวรรค*” 
ท่ีเด>นชัดที่สุดของเรา 5 ประการ และย่ิงดีข้ึนไปกว>านั้นก็คือ ให
ขอแนะนําในการขัดเกลาและฝ�กฝนพรสวรรค*เหล>าน้ันใหเป;น “จุด
แข็ง” ของเราอย>างแทจ ริง เราสามารถนํา จุดแข็งของเรามา
ประยุกต*ใชกับชีวิตและอาชีพการงานของเราได ไม>ว>าสายงานนั้นจะ
เป;นอะไรก็ตาม และเม่ือใดก็ตามท่ีเราไดพัฒนาในส>วนที่เป;นจุดแข็ง
ของเราแลวจะช>วยใหเราทํามันไดดีและพัฒนาไดอย>างรวดเร็ว ซ่ึงจะ
ช>วยใหเรารูสึกมีคุณค>า (Self Esteem) และเป;นความสุขท่ีแทจริง 
ส>วนจุดอ>อนของเราน้ันใชเทคนิคในการจัดการ ดังนี้ (1) ทําใหดีข้ึน
กว>าเดิมเล็กนอย (2) ออกแบบระบบสนับสนุน (3) ใชจุดแข็งมากลบ
จุดอ>อน (4) หาคู>หูที่มาช>วยเสริมในจุดอ>อนได (5) เลิกทํา 

- ประทับใจในหนังสือเล>มนี้ เพราะเป;นหนังสือที่ดี
มากที่ทําใหเราสามารถจับจุดของตัวเองไดว>า เรา
ควรพัฒนาตนเองไปในทิศทางไหน หนังสือเล>มนี้
ไม>ไดบอกว>า เราควรทําอาชีพอะไร หรือไม>ควรทํา
อาชีพอะไร แต>มันบอกถึงจุดแข็งซ่ึงตัวเรามีอยู> และ
ใหนํามันมาปรับใชกับสิ่งที่เราชอบ หรือหนาท่ีที่เรา
กําลังทําอยู>ก็ได 
- สนุกที่ไดทําแบบทดสอบ ไดคนพบเร่ืองราวใหม> ๆ 
และคนพบจุดแข็งของตนเอง 5 ประการ คือ 
Significance, empathy, communicate, 
harmonize และ Belief ซ่ึงก็แปลกใจว>าบาง
คุณลักษณะนั้นเป;นหนึ่งในพรสวรรค*ของเราดวย
หรือ? แต>ก็ทําใหรูสึกม่ันใจมากข้ึนว>าเราควรจะ
พัฒนาตนเองไปในทิศทางไหน 

จะนําสิ่งท่ีไดเรียนรูมาปรับและนําจุดแข็งของเรามาใชในงานท่ี
กําลังทําอยู> แมจะไม>แน>ใจว>าผลจะเป;นอย>างไร ก็คงตองใชเวลา
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพและเป;นตัวเองมากที่สุด มากกว>าการ
พยายามเก>งหรือดีในแบบที่คนอ่ืนเป;น และจะนําไปใชกับ
ผูใตบังคับบัญชา (ใหลองทําดู) เพ่ือจะไดรูว>ามีจุดแข็งอะไร และ
เราจะไดช>วยดึงศักยภาพของเขาออกมา โดยมอบหมายงานท่ี
ถูกกับจุดแข็งของเขา เขาจะไดทําในสิ่งที่ชอบและทํางาน
ออกมาไดดีดวย 

หมายเหตุ : บันทึกกิจกรรม/วิชาละไม>ควรเกิน 1 หนา โดยเลอืกบันทึกเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญท่ีท>านไดเรียนรู เป;นประโยชน*กับตัวท>านเอง 

ตัวอย>างท่ี 3 


