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บทที่ 1
การถอดบทเรียนคืออะไร
การถอดบทเรียนคือ

การนําเอาความรูประสบการณ(Experience)

ภูมิปญญา ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ความสําเร็จของชุมชนและความเกง
ในตัวคนมาเผยแพร
ความสําคัญของการถอดบทเรียน
ความรูของคนเรานั้นสามารถแบงกวางๆได 2 ประเภท คือ
1. ความรูภายนอก(Explicit Knowledge) คือ ความรูที่สามารถ
ถายทอดและรวมรวบได

เชน

สามารถเขียนลายลักษณอักษร

เปนคูมือ

เปนสูตร เปนทฤษฏีตางได
2. ความรูภายใน(tacit Knowledge) คือ ความรูที่แฝงที่อยูภายในตัว
บุคคลเปนประสบการณหรือจากการปฏิบัติงาน
พัฒนาการทํางานจะทําใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อนําความรูเหลานั้นมา
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วงจรการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนเปนกระบวนการสรางการเรียนรูแบบมีสวนรวม
(Participation) ผูเขียนขอใหวงจรการถอดบทเรียนจาก ผศ.ดร.วิรัตน คําศรี
จันทร ดังตอไปนี้

วิรัตน คําศรีจันทร 2552:4
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บทที่ 2
การพัฒนาทีมของวิทยากรกระบวนการ
ความสําคัญของวิทยากรกระบวนการ
วิทยากรกระบวนการ(Facilitator) มีสวนสําคัญตอการถอดบทเรียน
เปนอยางมาก

เพราะการถอดบทเรียนจะเปนกระบวนการพัฒนาและ

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน

วิทยากรกระบวนการจะชวยใหคนใน

ชุมชนมีความสามารถในการเรียนรูและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
บทบาทวิทยากรและการประยุกตใช
วิทยากรกระบวนการ(Facilitator)มีลักษณะดังตอไปนี้
1. เปนบุคคลที่พยายามเปลี่ยนแปลง ฝกฝน พัฒนาตนเองและบุคคล
ในทีมใหเปนผูรอบรู มีโลกทัศนที่ถูกตอง (Personal Mastery)
2.ใหความเอาใจใสกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของทีม (Team
Learning)
3.มีความเปนกลาง อิสระ เปนธรรม ไมโอนเอียง หรืออคติ
4. มีจิตใจรักมนุษย มีความสุขกับการเห็นมนุษยเกิดการยกระดับทาง
จิตวิญญาณ และภูมิปญญา และมีความเชื่อมั่นในพลังทวีคูณ (Synergy)
ระหวางมนุษย ไมดูถูกมนุษย
5. มีจิตใจประชาธิปไตย ใจกวาง ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
และยอมรับความแตกตางหลากหลาย ไมเปนเผด็จการ เพื่อใหเกิดการปรับ
วิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision)
6.มีวิธีคิดแบบองครวม (System Thinking) ไมแยกสวน
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7. มีความคิดสรางสรรค ไมติดกรอบ พรอมที่จะขยาย ปรับ หรือ
เปลี่ยนแบบแผนทางความคิด (Mental Model) กลาคิด กลาทํา กลา
จินตนาการ กลาเปลี่ยนแปลง (Creativity – คิดสรางสรรคสิ่งใหม ออกนอก
กรอบเดิม ๆ)
8. สามารถใชสมองสองซีก ซาย – ขวาอยางเชื่อมโยง มีทั้งศาสตร
และศิลปะมีประสาทสัมผัสที่ดี

นอกเหนือจากตาดู

หูฟง

ตองมีความรู

ความเห็น (ญาณทัศนะ) ที่แจมชัด เปนนักสังเกตการณ มีความละเอียดออน
(Sensibility)
9. สามารถรับรูอารมณความรูสึกของคนไดงาย
10. มีอารมณที่ดี สมาธิดี ใจเย็น ไมตื่นตระหนกงาย ไมฉุนเฉียว ไม
เอาแตใจตัวเอง

มีความฉลาดทางอารมณ

(EQ)

มีความสนุก

ตื่นเตน

ตลอดเวลากับการปฏิสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูของมนุษย
11.ใหความสําคัญกับกระบวนการสื่อสารระหวางมนุษยตอมนุษย
และสังคม

โดยเฉพาะการสื่อสาร
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COMMUNICATIONS)
12. กลาตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบสูง
ประเวศ วะสี.2545

ทาง

(TWO-WAY
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การประยุกตใช
วิทยากรกระบวนการ(Facilitator)จะตองมีการประยุกตใชบทบาท
ตางๆ

บางครั้งวิทยากรกรกระบวนการ(Facilitator)อาจตองเปนพี่เลี้ยง

(Mentor) เปนครูฝก(coach)ใหแกชุมชนได

การพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการ

วิรัตน คําศรีจันทร 2552:7
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บทบาทวิทยากรกระบวนการในการถอดบทเรียน

วิรต
ั น คําศรีจันทร 2552:8
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บทที่ 3
การดําเนินการถอดบทเรียน
การสรางบรรยากาศในการถอดบทเรียน
การดําเนินการในการถอดบทเรียนนั้น

วิทยากรกระบวนการ

(Facilitator)จะตองสรางบรรยากาศใหการดําเนินการถอดบทเรียนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
สําคัญมาก

จําไววา

ดังนั้นบรรยากาศในการถอดบทเรียนมีสวน

ผูเขารวมกิจกรรมการถอดบทเรียนตองอยูในพื้นที่

ปลอดภัย(Comfort zone) รูสึกปลอดภัยและอิสระที่จะแสดงความคิดเห็น
ผูเขียนเองนั้นจะใหทีมเตรียมเอกสาร

การจัดสถานที่

ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางอยางถึง กิจกรรม
ละลายพฤติกรรม(ice

breaking)ที่สรางความคุนเคย(ดูบทที่

5)จะทําให

ผูเขารวมกิจกรรมกลาพูดคุยกันไดงายขึ้น
การกําหนดกติกา
การกําหนดกติกาจะชวยใหการถอดบทเรียนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นสําคัญสําหรับการถอดบทเรียนประกอบไปดวย
1.เปาหมายการถอดบทเรียน

เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดทบทวน

ตนเองและเรียนรูจากประสบการณที่ประสบผลสําเร็จจากการปฏิบัติงานที่
ผานมา เปาหมายของการถอดบทเรียนจะทําใหการถอดบทเรียนมีแนวทาง
สําหรับการทํางานที่ชัดเจนขึ้น
2.วิธีการถอดบทเรียน

การถอดบทเรียนใชการระดมความคิด

(Brainstorming)เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหไดมากที่สุด

ไมมีความ

คิดเห็นใดผิด ทุกๆความคิดเห็นมีความเทาเทียมกัน ผูเขารวมถอดบทเรียน
จะเสนอแนะปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานที่ดี
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การจัดกิจกรรมเสริมพลัง
ในชวงระหวางการถอดบทเรียน วิทยากรกระบวนการ(Facilitator)
จะตองชี้แจงวัตถุประสงคและการดําเนินการเพื่อใหผูเขารวมการถอด
บทเรียนมีโอกาสไดทบทวนตนเอง

กิจกรรมเสริมพลังจะชวยให

บรรยากาศการเรียนรูดีขึ้น
การนําเขาสูประเด็นในการถอดบทเรียน

วิรต
ั น คําศรีจันทร 2552:16
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บทที่ 4
เครื่องมือและเทคนิคสําหรับใชในการถอดบทเรียน
แผนที่ความคิด(Mind mapping)
แผนที่ความคิดเปนเครื่องมือสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน
นอกจากนีย
้ ังเปนตัวสรุปความคิดเห็นในประเด็นตางๆดวย
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ตัวอยางแผนที่ความคิด
ในการเขียนแผนที่ความคิดนั้น จะกําหนดความคิดหลักไวตรงกลาง
ความคิดรองจะแยกเปนสาขา ออกไป และความคิดยอยเล็กๆออกจาก
ความคิดรองอีกครั้ง
Word café
กิจกรรม
คิดเห็น

world

café

เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมกิจกรรมไดแสดงความ

คุณหมอสกล สิงหะ จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร ไดแนะ

world café แกผูเขียนตอนไปเปนวิทยากรทํากิจกรรมการจัดการความรูที่
จังหวัดสงขลา มีขั้นตอนดังนี้
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1. SET THE CONTEXT
"All thinking and learning takes place in a context. The mind
always seeks context in order to create meaning."
Ed Clarke, Ph.D., Educator and author of Designing and
Implementing an Integrated Curriculum
สวนประกอบของบริบท (context) มีสามสวนใหญๆ คือ ผูเขารวม
(participants) วัตถุประสงค (purpose) และ สิ่งแวดลอม สิ่งเกี่ยวพัน
(parameters)
เนื่องจาก "World Cafe'" เปนกิจกรรมสนทนา สัมฤทธิผลขึ้นกับผูมาเขา
รวมคอนขางจะแนนอน
บรรยากาศที่จะทําใหเกิดความมุงมั่นคนหาสืบคน
ความรู แตในขณะเดียวกันก็ไมตึงเครียด คุกคาม มากเกินไป อยูในสมดุลที่
ดี จะเอื้ออํานวยใหเกิดผลลัพธที่ดีได
2. CREATE HOSPITABLE SPACE
"The idea is to create a physical space that enables you to move
around in that space, and to create a social space that encourage
you to swap and share and help each other. If you can design the
physical space, the social space, and the information space
together to enhance collaborative learning, then that whole milieu
turns into a learning technology. People just love working there
and they start learning with and from each other."
John Seely
Corporation

Brown,

former

Chief

scientist,

Xerox
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บรรยากาศ เปนอะไรทั้งหมดที่เรา "อยูในนั้น" และมีผลอยางมากตอ
พฤติกรรม ความคิด คําพูดของเราเอง และของคนอื่นๆ รวมทั้งปฏิกิริยาตอ
คําพูด การสนทนาดวย
space อาจจะมองเปน พื้นที่กายภาพ พื้นที่สังคม และพื้นที่หลอเลี้ยงขอมูล
ความรู ทั้งสามอยางเกื้อกูลอาศัยพึ่งพากันและกัน บรรยากาศกายภาพเชน
ที่ที่เสียงหนวกหู เพลงดัง กลิ่นไมสะอาด อึดอัด อากาศไมระบาย ก็จะ
ใหผลแตกตางจากสถานที่ที่มีความผอนคลาย รื่นรมย มีเพลงเบาๆไมดัง
เกินไป มีเสียงหัวเราะดังเปนครั้งคราว ไม serious เครงเครียด
พื้นที่สังคม ไดแกการสังสรรคสนทนาและปฏิสัมพันธระหวางคน ไมมีความ
คุกคาม ความไมเปนมิตร ความเปนศัตรู แตมาอยูดวยกันโดยมี value
รวมกัน แมวาอาจจะตางวัตถุประสงค แตในความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง เรา
ทุกคนมีสายใยบางๆพัวพันเกาะเกี่ยวเราเขาดวยกัน โดยไมมีชนชั้น หรือ
อุปสรรคทางภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ มาขวางกั้น
พื้นที่หลอเลี้ยงขอมูลและการเรียนรู
จะเปนอะไรที่เสริมการเรียนรูได
กวางขวาง แตกหนอ เต็มไปดวยความสนใจ ความเราใจ ทุกคนฟงสิ่งที่
ตนเองไมเคยทราบ ไมเห็นดวย และคิดไมถึงดวย positive attitude
กระตือรือรน ไมดวนตัดสิน
บรรยากาศที่มีเพียบพรอมทั้งสามประการ
ก็จะเปยมไปดวยพลังแหงการ
เรียนรู รูเพิ่ม เขาใจเพิ่ม และสอดประสานกลมกลืนในสังคมไดมากยิ่งๆขึ้น
3. EXPLORE QUESTION THAT MATTERS
"Because questions are intrinsically related to action, they spark
and direct attention, perception, energy, and effort, and so are at
the heart of the evolving forms that our lives assume... Creativity
requires asking genuine questions, those to which an answer is
not already known. Questions function as open-handed invitations
to creativity, calling forth that which doesn't yet exist."
Marilee Goldberg. The Art of the Question
เคยมีคําถามเชิงอุปมาอุปมัยในการตั้งคําถามแบบวา "จะเปนเชนไร ถาจะ
เกิดมีทองผุดขึ้นเมื่อมีการคนพบคําถามที่สําคัญ ยิ่งใหญ?" "What if the
gold lies in discovering the big questions?"
ในการทํากิจกรรม World Cafe' สวนสําคัญอีกประการก็คือ "ประเด็น
คําถาม"
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ประเด็นคําถามที่เรา "โยน" ลงไป ตองเปนคําถามที่เปน "ตัวกวน" กวน
ระบบความคิด ระบบพฤติกรรมความเปนอยู ไปจนถึง well-being หรือความ
อยูรอด ของผูเขารวม ขององคกร ของครอบครัว ของชุมชน ของประเทศ
เปนคําถามประเภท "ไมถามไมได ไมตอบไมได ไมทําเดี๋ยวนี้ไมได"
แลวนั้นเอง
ลําพังการ "ถาม" เอง ก็จะนําไปสูพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแลว แทนที่จะ
"บอก" อยางกิจกรรมบรรยาย หรือ "เลา" อยางการชม media ตางๆ การ
ถามนําพาไปสู action ไดทั้งการกระทํา และการคิด เพราะเราจะคลอยตาม
และจะ "หาคําตอบ" เมื่อถูกถาม แตอาจจะเปน passive เฉยๆ เวลาเราถูก
"บอก" หรือ "เลา" ใหฟง
4. ENCOURAGE EVERYONE'S CONTRIBUTION
"The idea of contribution is especially instructive because it lies in
the area that unites the "I" and the "we." We contribute because
we are part of something larger than our own lives and efforts, but
the form of our contribution is based on our uniqueness and our
individuality."
Carol Ochs, Women and Spirituality
คําถามที่นาสนใจสําหรับผูมาเขารวมกิจกรรมก็คือ "จะเกิดอะไรขึ้น ถาสิ่ง
ที่คุณพูดคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมด?"
ประเด็นปญหาที่สําคัญ มักจะมาจากการที่มีผลกระทบกวางไกล ไป "โดน"
ตัวตน ความเปนอยู มีอยู และความสําคัญของแตละคน เมื่อเปนเชนนี้ การ
ไดขอมูลจาก stake-holders หรือผูมีสวนรวมไดเสียครบ มีความสําคัญ
อยางยิ่งยวด
นอกเหนือจากเพื่อความครบของขอมูลที่จะนําไปคิด
ไปพิจารณาแลว
เมื่อไรก็ตาม มีการมีสวนร

วมในการแสดงความเห็น เมื่อนั้น จึงจะเกิดความ
เปนชุมชนในภาคปฏิบัติ ที่มีฐานกาย ฐานการปฏิบัติจริงมาเกี่ยวของ เมื่อไร
ก็ตามที่เราโยนความคิดเห็นเราลงไป เราได "กระโดด" ลงไปในวงอยาง
เต็มตัว ความรูสึกวาเปน "สวนหนี่งของนิเวศ" เปนความโหยหาของ
มนุษย เพราะเราเปนสัตวสังคม แตเดิมทีมีอุปสรรค มีกําแพงกั้นอยู เราก็
รูสึกไมไดมีสวนไดสวนเสีย จนกวาเราจะไดเริ่มมี contribution เมื่อนั้น
แหละที่เกิดความเชื่อมโยงทางกายภาพ และเปน bonding อันสําคัญ
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5.
CROSS-POLLINATE
PERSPECTIVE

AND

CONNECT

DIVERSE

"Whenever knowledge connects with knowledge, new
combinations spontaneously take place. Ideas spark ideas, which
sympathize with each other until more knowledge results. It is
completely natural. ... Sharing knowledge means bring people into
the conversation."
Verna Allee, The Knowledge Evolution
การสนทนาเปนการใชความกลาหาญอยางหนึ่งที่จะออกไปเผชิญกับ
diversity หรือความหลากหลาย ความเปนไปไดอื่นๆ นอกเหนือจากที่เรา
เชื่ออยู
การสนทนาที่แทจริง เราจะรูสึกสนุกสนาน ตื่นเตน เมื่อเกิดความตอเนื่อง
เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราไมเคยรูเห็น
สนใจ
หรือคิดถึงมากอน
เกิดการ
ผสมผสานใหม แมแตความคิดเดิมของเรา เมื่อโยนลงไป กลับออกมาก็
เปลี่ยนแปลงไป
ไมเหมือนเดิม
เรากลายเปนใหม
ที่เติบโตกวาเดิม
กวางขวางมากกวาเดิม และมีความเขาอกเขาใจในคนอื่นมากขึ้นกวาเดิม
ดังนั้น ในกิจกรรม World Cafe' นั้น เราสนับสนุนการมีความคิดเห็นที่
แตกตาง การแลกเปลี่ยนความเชื่อ มุมมอง ขนบธรรมเนียม ซึ่งเปน
essence ที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในการสนทนาที่แทจริง
ุ6. LISTEN TOGETHER for PATTERNS, INSIGHT, and
DEEPER QUESTIONS
"We listened, and through that listening a dynami of its own
developed. The end result . . . was a group spirit and group
coherence stronger than any I have ever known, yet it was a
"dance with many dancers," a group of individuals who had
found an emergent reality drawing our differences into a
meaningful whole."
Danah Zohar and Ian Marshall. The Quantum Society
คําถาม
"จะเกิดอะไรขึ้น
ปญญา?"

ถาหากการฟงจะนําไปสูอีกระดับของ

สําหรับ "สุนทรียสนทนา" หรือ Dialogue ที่ David Bohm และกฤษณมูรติ
ไดสานสราง สรรสราง เอาไว เปนการสนทนาที่ตองมีคุณสมบัติหลาย
ประการ ไดแก การหอยแขวน (suspension) การไมดวนตัดสิน การละทิ้ง
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ตัวตน ศักดิ์ศรี ออกไปชั่วขณะ เพื่อที่จะได "รับรู" อยางแทจริง ก็จะพบวา
สิ่งที่การสนทนาทุกวันนี้ขาดหายไปก็คือ "การฟง" นัน
้ เอง
การฟงอยางลึกซึ้ง จะเปดมิติแหงการรับรู เกือบจะเหมือนกับเรามีอวัยวะ
ใหมแหงการรับรูเกิดขึ้น
ซึ่งก็จําเปนในบางครั้งสําหรับการรับรูเรื่องบาง
เรื่อง
"Man knows himself only to the extent that he knows the world;
he becomes aware of himself only within the world, and aware of
the world only within himself. Every object, well contemplated,
opens up a new organ of perception within us."
Johann Wolfgang v. Goethe
และเมื่อเรามี "อวัยวะรับรูใหม" นี้เอง ที่อะไรหลายๆอยางจะผุดกําเนิดขึ้น
ในการสนทนาอยางลึกซึ้ง และเชนในกิจกรรม World Cafe' นี้ จะเกิด
waves of spiral dynamic of knowledge ขึ้น คลื่นแลว คลื่นเลา พัดพามา
ไมหยุดยั้ง ณจุดนี้เอง เหมือนเทพและอสูรที่ไดกวนเกษียณรสมุทร ที่น้ํา
ทิพยอันซอนเรนอยูในจักรภพผุดบังเกิดขึ้นมา คําถามที่ลึกซึ้งใหมๆ บังเกิด
ขึ้น ดวงตาเห็นความเชื่อมโยงใหมๆ บังเกิดขึ้น เกิด pattern เกิด insight
หรือการ "มองเห็น หรือ รูเห็น" และในที่สุดก็เกิด enlightenment หรือ การ
ตื่นรูขึ้นได
7. HARVEST AND SHARE COLLECTIVE DISCOVERIES
"There's another aspect to fostering mutual intelligence . . . what I
call creating the "collective mindscreen." How can we help people
sense the whole, together? Harvesting and sharing key ideas and
insights is like putting up tent poles. It's what's in the circle
revealed by putting up those poles, not any of the individual poles,
where the meaning of the conversation as a whole lies."
Finn Voldtofte, BDO ScanFutura
ชวงทีสําคัญอีกชวงหนึ่งของกิจกรรม World Cafe ก็คือ "ชวงแหง
การเก็บเกี่ยวสมุหปญญา"
ขณะที่เราหมุนเวียนไปตามโตะเพื่อสนทนา เรามีการหวานเมล็ดแหงขอมูล
ความคิด ความเห็น ความรูสึก ในที่สุด ก็จะถึงเวลาที่จะตกตะกอน แตละ
โตะก็จะทําการสรุป วาดรูป วาดไดอะแกรม เขียนคําสําคัญลงไปบน
กระดาษหรือผาปูโตะ แลวเราก็นํามา share กัน
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แตละคนก็จะเริ่มกระบวนการตกผลึกสิ่งที่เกิดขึ้น และเก็บเกี่ยวสิ่งที่
สนใจไป และรวมทั้งบางสิ่งบางอยาง ที่ไมมีใครเขียน ไมมีใครจด
เพียงรอเวลาที่จะสุกงอม
เมื่อมีอะไรมากระตุนอีกครั้งหนึ่ง
การ
สนทนาเปดฟา เบิกโลกา ไดเตรียมเราทุกคนใหพรอมสําหรับวัน
ดังกลาวนี่เอง
คุณหมอสกล สิงหะ(2551) http://gotoknow.org/blog/phoenix-mirror/166641

การวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (After Action Review :AAR)
ในการถอดบทเรียนการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ(After Action
Review :AAR)นั้น ผูถอดบทเรียนสามารถใชคําถามดังนี้
1. สิ่งที่ไดเกิดขึ้นระหวางการถอดบทเรียน
2.ในการรวมกิจกรรมถอดบทเรียนนั้นทานไดเรียนรูอะไรบาง
3. ทานจะนําเอาความรูเหลานั้นไปทําอะไรตอไป
การวิเคราะหหลังการปฏิบัติ(After Action Review :AAR)ในการถอด
บทเรียนนั้น เมื่อไดขอมูลทั้งหมดมา จะตองชวยกันวิเคราะหรวบรวม สรุป
ทําเปนเอกสาร กอนเผยแพรจะตองนําเอาขอมูลการวิเคราะหหลังการปฏิบต
ั ิ
(After Action Review :AAR)แจงใหแกผูที่รวมทําการวิเคราะหหลังการ
ปฏิบัติ(After

Action

Review

(Stakeholder) ไดรับทราบ

:AAR)ทั้งหมดและผูมีสวนไดสวนเสีย
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การสะทอนกลับ (Reflection)
ทุกครั้งที่มีการถอดบทเรียน การสะทอนกลับ(Reflection)จะทําใหได
ขอมูลที่ครบในทุกบริบท
ถอดบทเรียนไมเหมือนกัน

เพราะผูเขารวมกิจกรรมแตละคนมีมุมมองในการ
การสะทอนกลับ(Reflection)นั้นจะทําให

ผูเขารวมกิจกรรมไดทบทวน ไตรตรอง วิเคราะหการเรียนรูในแตละชวง แต
ละวัน การสะทอนกลับ(Reflection)นั้นผูเขารวมกิจกรรมสามารถถามเรื่องที่
คับของใจ ความประทับใจเพื่อเปนการยืนยันการเรียนรูได

คําถามสําหรับ

การสะทอนกลับอาจใชคําถามงายจากแบบสะทอนความคิดเห็นในการจัด
กิจกรรมของผูเขียนดังนี้
1.ทานพึงพอใจกับกิจกรรมในวันนี้หรือไม เพราะเหตุใด
้ รือไม
2.ทานพึงพอใจกับสิ่งที่ทานเรียนรูใ นวันนีห
เพราะเหตุใด
3.สิ่งใหม ๆ ที่ทานคิดวาทานไดเรียนรูในวันนี้ มีอะไรบาง
4.กิจกรรมอะไรในที่ทานชอบมากที่สุด
5.กิจกรรมอะไรที่ทานไมชอบ
6.ทานคิดวา ทานไดเรียนรูอะไรไดมากที่สุด
7.มีอะไรบางที่ทานสามารถนําเอาไปใชได
8.ความคิดเห็นอื่นๆที่ทานอยากพูด
ผูเขียนไดใหผูเขารวมกิจกรรมถอดบทเรียนเขียนหรือพูดในแตละวัน
แบบการสะทอนกลับ(Reflection)นี้จะทําใหผูเขียนเองสามารถปรับกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับผูเขารวมกิจกรรมในการถอดบทเรียนไดอีกดวย
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บทที่ 5
กิจกรรมแนะนําสําหรับวิทยากรกระบวนการ
จากประสบการณ ในการทํากิจกรรมใหแกครู อาจารย เจาหนาที่
สาธารณสุข แพทย พยาบาล ผูเขียนไดใชกิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรม
ละลายพฤติกรรม(Icebreaking) และเปนกิจกรรมสําหรับการวางแผน การ
ทําใหผูเขารวมกิจกรรมไดอยูกับตัวเอง ไดคิดใครครวญไตรตรองและการ
ทําประโยชนใหแกคนอื่น
1.กิจกรรมชื่อ ปมมนุษย
จุดประสงคของกิจกรรม
1.
2.

เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีความพรอมในการดําเนิน
กิจกรรมตอไป
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีการวางแผนในการทํางาน
(Team work)

3.

เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมสะทอน(reflection)ความคิดเห็น
ในการรวมกิจกรรมและการทํางานในองคกร

ขั้นตอนของกิจกรรม
1.

กระบวนกรอธิบายกติกาคือ หามผูเขารวมกิจกรรมปลอย
มือ แตสามารถขามได ลอดได

2.

ผูเขารวมกิจกรรมจับมือเปนวงกลม

3.

กระบวนกรนําผูเขารวมกิจกรรมลอดแขนและขามการจับ
มือในกลุม

4.

กระบวนกรปลอยใหผูเขารวมกิจกรรมแกไขปมมือเอง
แตรอบแรกตองหันหนาออกนอกวง

5.

รอบที่สองกระบวนกรชวยผูเขารวมกิจกรรมพันมือ
เหมือนเดิมแตรอบนี้ทุกๆๆทานจะตองหันหนาเขาวง

6.

เมื่อเสร็จกิจกรรมใหผูเขารวมกิจกรรมนั่งลง
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7.

สรุปกิจกรรมโดยถามความเห็นและผลสะทอนกลับ
(Reflection)จากผูเขารวมกิจกรรมวาถาเปนการทํางานที่
โรงเรียนหรือการทํางานในเรื่องตางๆกิจกรรมนี้ให
อะไรบาง

การประเมินผลกิจกรรม
สังเกตการณรวมกิจกรรมและการใหขอมูลยอนกลับ(Reflection)ใน
การทํางาน
อุปกรณ

ไมมี
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2.กิจกรรมชื่อ

แมน้ําพิษ

จุดประสงคของกิจกรรม
1.

เพื่อฝกการทํางานเปนทีม

2.

เพื่อฝกกระบวนการวางแผน

ขั้นตอนของกิจกรรม
1.

กระบวนกรแบงกลุมผูเขารวมกิจกรรมเปนสองกลุมๆละ 8
ทาน แจกกระดาษ A4 กลุมละ 3 แผน

2.

กระบวนกรอธิบายกิจกรรมวา สมมุติวาพื้นไม
สามารถเดินไดเพราะเปนแมน้ําพิษการที่จะขามไปไดตอง
ใชกระดาษ

3.

แตละกลุมวางแผนกันเดินไปตามเสนทางที่
วิทยากรกําหนด

4.

เมื่อแตละกลุมสิ้นสุดกิจกรรมแลวก็สรุปผลของการ
ทํากิจกรรม

การประเมินผลกิจกรรม
สังเกตการณวางแผน การทํางานเปนทีม การใหขอมูลยอนกลับ
อุปกรณ

กระดาษ A4 6 แผน
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3. กิจกรรมชื่อ นวดเพื่อผอนคลาย
จุดประสงคของกิจกรรม
1.

เพื่อใหมีความผอนคลายกอนดําเนินกิจกรรมอื่นตอไป

2.

เพื่อใหเกิดความเอื้ออาทรในกลุม

3.

เพื่อปรับรางกายตรวจสอบการยืดหยุนของกลามเนื้อ

4.

เพื่อลดอัตตาในตน

ขั้นตอนของกิจกรรม
1.

กระบวนกรใหผูเขารวมกิจกรรมลางมือ

2.

ผูเขารวมกิจกรรมนั่งเปนแถวยาว 2 แถวๆละ 8 คน

3.

กระบวนกรสาธิตการนวด

4.

เริ่มกิจกรรมการนวดคนขางหนาจาก ไหลสองขาง ลงมา
ที่กระดูกสันหลัง นวดยอนกลับไปที่ไหลใหม

5.

นวดมาที่ขมับ ทายทอย หนังศีรษะ จับเสนใหผอนคลาย
ที่คอ

6.

แตละแถวกลับหลังหันนวดใหเพื่อนที่นวดใหเรา

7.

กลาวขอบคุณหรือไหวคนที่นวดให

8.

ผูเขารวมกิจกรรมขยายแถว ผูเขารวมกิจกรรมยืนขึ้น

9.

ผูเขารวมกิจกรรมยืนแยกเทา เอามือดันเขาหากัน เหมือน
ทาไหวเทพพนม ตอไปเอานิ้วประสานกัน เหยียดมือลง
ไปที่เอว

คอยๆเคลื่อนมือทั้งสองไปขางหนา

ผานหนา

เลยศีรษะแยกมืออกจากกัน คอนๆเคลื่อนมือชิดตัว
10.

ตอไปกํามือทั้งสองขางโดยใชแขนขวาทับแขนซายขวา
อยูในระดับอก

คอยเคลื่อนแขนทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะ

เอามือแยกจากกัน คอยๆวางมือลงขางตัว
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11.

ทาตอไปคลายทาเดิมแตกํามือทั้งสองขางโดยใชแขน
ซายทับแขนขวาอยูในระดับอก

คอยเคลื่อนแขนทัง้ สอง

ขึ้นเหนือศีรษะ เอามือแยกจากกัน คอยๆวางมือลงขางตัว
12.

สรุปกิจกรรมโดยระดมความคิดเห็นจากผูเขารวมกิจกรรม

การประเมินผลกิจกรรม
การใหขอมูลยอนกลับของผูเขารวมกิจกรรม
อุปกรณ
เพลงเบาๆสําหรับ body scan
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4.กิจกรรมชื่อ สรางหอคอย
จุดประสงคของกิจกรรม
1.

เพื่อฝกการวางแผน การวางกลยุทธ ในการทํางาน

2.

เพื่อฝกการทํางานเปนทีม

ขั้นตอนของกิจกรรมสรางหอคอย
1.

กระบวนกรแบงผูเขารวมกิจกรรมเปน 4 กลุมกลุม
 ละ 4 คน
โดยคละกันระหวางผูบริหารและครู

2.

กระบวนกรแจกหนังสือพิมพกลุมละ 1 ฉบับ กรรไกร 1 อัน
ทีเ่ ย็บกระดาษกลุมละ 1 อัน

3.

กระบวนกรอธิบายกติกาวา ใหใชหนังสือพิมพ ตออยางไรก็
ไดใหสูงที่สุดและแข็งแรงที่สุด

4.
5.

ใหเวลากลุมละ 10 นาที
สรุปกิจกรรมโดยใหผูเขารวมกิจกรรมสะทอนผลการทํา
กิจกรรม

6.

ถามีเวลาเหลืออาจใหดูภาพของคุณหมอประเวศ วะสีเรื่อง
โครงสรางและระบบที่จะนําไปสูศานติสุขและความยั่งยืน

การประเมินผลกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมการวางแผนและการทํางานของผูเขารวมกิจกรรมและ
การใหขอมูลยอนกลับ(Reflection)
อุปกรณ
1.

กระดาษหนังสือพิมพที่ไมใชแลว 4 ฉบับ

2.

กรรไกร 4 อัน

3.

ที่เย็บกระดาษ 4 อัน

4.

ภาพโครงสรางและระบบที่จะนําไปสูศานติสุขและความ
ยั่งยืน
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5.กิจกรรมชื่อ เจาตัวเล็ก
จุดประสงคของกิจกรรม
1.

เพื่อฝกการฟงอยางลึก(deep listening)

2.

เพื่อใหผอนคลาย มีความไววางใจกัน

ขั้นตอนของกิจกรรม
1.

กระบวนกรจัดใหผูเขารวมกิจกรรมนั่งคูโดยพยายามจับคูกับ
คนที่ผูเขารวมกิจกรรมคุยนอยที่สุดใหแตละคนในกลุมรอบ
แรกเลาเรื่องในวัยเด็กที่ประทับใจในรอบแรก

2.

แตละคนในกลุมฟงอยางตั้งใจ ในระหวางที่เลาผูเลาถือ
ปากกาไว คนอื่นๆคอยฟงอยางเดียว

3.

กระบวนกรใหผูเขารวมกิจกรรมจับเปน 4 กลุมกลุมละ 4 คน
โดยคละกันระหวางผูบริหารและครูหรือใหเขากลุมกับผูที่ไม
คอยไดคุยดวยในการประชุมทั้งสองครั้งที่ผานมา

5.

ในรอบสองใหแตละคนในกลุมเลาเรื่อง ความประทับใจใน
การสอนที่เกิดผลดีตอลูกศิษยของตน

หรือเลาเรื่องการ

บริหารโรงเรียนที่ตนภูมิใจหรือเลาเรื่องความประทับใจในการ
ทํางาน แตละคนในกลุมฟงอยางตั้งใจ ในระหวางที่เลาผูเลา
ถือ ปากกาหรือหมอนไว คนอื่นๆคอยฟงอยางเดียว
6.

ใหแตละคนเปลี่ยนกลุม

รอบสุดทายเลาเรื่องความ

ประทับใจในการมาเขารวมกิจกรรมครั้งนี้
7.

กระบวนกรสุมตัวอยางผูเลาออกมาเลาเรื่องสุดทายประมาณ
4 คน

8.

สรุปกิจกรรมโดยผูเขารวมกิจกรรมนําไปคิดตอวาสามารถ
เอาใชในเรื่องการสอนไดอยางไร
โรงเรียนไดอยางไร

9.

นําไปใชในการบริหาร
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การประเมินผลกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมการฟงอยางลึก(deep listening) การเลาเรื่อง การนํา
กิจกรรมไปประยุกตใช

การสะทอนผล(Reflection)วาในสองครั้งแรกมีความ

ประทับใจอะไรไดเรียนรูอะไรเพิ่มเติม
อุปกรณ

พื้นที่ที่วางๆในหองที่เสียงไมดังรบกวนกันมากนัก
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