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1. บทนํา 

โครงการฝ5กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
ท่ีจําเป:นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงโดยประเด็นท่ีมี
ทางวิชาการ ก็คือ การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
ท่ีดี
“สะท
อนการเรียนรู
” ในหลักสูตรเป:นกลไกสนับสนุนให
เกิดก

การสะท
อนการเรียนรู
 (Learning Reflection
การเรียนรู
ท่ีดี เพราะช(วยเพ่ิมการจดจําเนื้อหา 
จะสามารถจดจําได
 (Learning Retention
ท่ีทุกท(านมีอยู(เข
ากับความรู
ใหม(ท่ีจะเกิดข้ึนในหลักสูตร เกิดเป:นประสบการณ�
ประยุกต�ใช
เพ่ือให
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลายเป:นชุดความรู
ใหม(ท่ีนําไปสู(การใช
งานจริง
การเปลี่ยนแปลงระบบคุณค(า (Values) 
เข
าใจแล
วเป:นอย(างดี1 

อย(างไรก็ตาม การท่ีท(าน
จับเอาเฉพาะประเด็นท่ีเห็นว(าเป:นประโยชน�สําหรับ
กับจริตของท(าน หรือท(านรู
สึกว(า
ในการปรับมุมมองโดยเลือกหยิบ
ท(านสามารถพัฒนาตนเองได
อย(าง
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โครงการฝ5กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) มีวัตถุประสงค�เพ่ือเสริมเนื้อหาสาระ
ท่ีจําเป:นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงโดยประเด็นท่ีมีความสําคัญไม(ยิ่งหย(อนไปกว(าเนื้อหา

ความสามารถในการเรียนรู
ท่ีดีให
แก(ผู
เข
ารับการฝ5กอบรม 
เป:นกลไกสนับสนุนให
เกิดการเรียนรู
 กับการฝ5กอบรมท่ีจัดข้ึนในหลักสูตร
Learning Reflection) เป:นอีกเครื่องมือหนึ่งในหลักสูตร ส

ช(วยเพ่ิมการจดจําเนื้อหา ลดข
อจํากัดในการคงอยู(ของเนื้อหาท่ีผู
เข
ารับการฝ5กอบรม
Learning Retention) ภายหลังการฝ5กอบรม โดยเป:นกลไกท่ีจะช(วยเชื่อมโยง

เข
ากับความรู
ใหม(ท่ีจะเกิดข้ึนในหลักสูตร เกิดเป:นประสบการณ� นําไป
เพ่ือให
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ความคิด เป:นการพัฒนาตนเองได
อย(างเป:นพลวัตรและ

กลายเป:นชุดความรู
ใหม(ท่ีนําไปสู(การใช
งานจริง ได
แก( การเปลี่ยนแปลงด
านวิธีคิด 
Values) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior) 

ท่ีท(านจะเรียนรู
ได
มากน
อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู(กับความสามารถในกา
นท่ีเห็นว(าเป:นประโยชน�สําหรับตัวท(าน บางกิจกรรม บางคน หรือบางวิชาอาจมีลักษณะไม(ถูก

ว(าไม(ตรงกับค(านิยม ความคิด ความเชื่อของท(าน แต(สิ่งสําคัญ
เลือกหยิบเอาเฉพาะประเด็นท่ีเป:นประโยชน�กับตัวท(านให
ได
มากท่ีสุด

อย(างมีความสุขเพ่ิมมากข้ึนระหว(างการเข
าร(วมหลักสูตร 
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มีวัตถุประสงค�เพ่ือเสริมเนื้อหาสาระ 
ความสําคัญไม(ยิ่งหย(อนไปกว(าเนื้อหา 

ให
แก(ผู
เข
ารับการฝ5กอบรม โดยมีเครื่องมือ/กิจกรรม 
ท่ีจัดข้ึนในหลักสูตร  

ในหลักสูตร ส.นบส. ท่ีช(วยให
เกิด
ลดข
อจํากัดในการคงอยู(ของเนื้อหาท่ีผู
เข
ารับการฝ5กอบรม 

ภายหลังการฝ5กอบรม โดยเป:นกลไกท่ีจะช(วยเชื่อมโยงชุดความรู
เดิม 
นําไปสู(การท่ีท(านจะนําไป

การพัฒนาตนเองได
อย(างเป:นพลวัตรและ
ได
แก( การเปลี่ยนแปลงด
านวิธีคิด (Conceptualization)  

Behavior) ในสิ่งท่ีรับรู
และมีความ

ข้ึนอยู(กับความสามารถในการเปcดรับและหยิบ
หรือบางวิชาอาจมีลักษณะไม(ถูก

สิ่งสําคัญ คือ ความสามารถ 
เอาเฉพาะประเด็นท่ีเป:นประโยชน�กับตัวท(านให
ได
มากท่ีสุด ก็จะส(งผลให
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2. การสะท�อนการเรียนรู�

การสะท�อนการเรียนรู� คือ 
Dimensions) โดยหัวใจของการสะท
อน
ต(อประสบการณ�นั้น สิ่งเร
าดังกล(าว
(Discomfort) รวมไปถึงความรู
สึกทางบวก และสิ่งท่ีเป:นอุปสรรคต(างๆ 
ซ่ึงกระบวนการสะท
อนการเรียนรู

อธิบายถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทียบ หาเหตุผล พร
อมท้ังประเมินการกระทําของตนเอง ดังนั้น การสะท
อน
การเรียนรู
จึงเป:นการเรียนรู
จากประสบการณ�หนึ่งไปสู(อีกประสบการณ�หนึ่งต(อไปเรื่อย ๆ 
477) 2 นําไปสู(ความสามารถในการเรียนรู


การเรียนรู� เป:นกระบวนการท่ีนําไปสู( 
การเปลี่ยนแปลงทางความคิด” เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความรู
และทักษะท่ีบุคคลมีอยู(ก(อนแล
ว 
การท่ีบุคคลได
มีปฏิสัมพันธ�กับสภาพแวดล
อมจนเกิดเป:นประสบการณ� และประสบการณ�นั้นสอ
ได
เรียนรู
เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิด
เรื่องท่ีผู
ใดมากระทําต(อผู
ท่ีเรียนรู
 แต(คือการท่ีผู
เรียนกระทําต(อตนเอง เป:นผลโดยตรงจากวิธีท่ีผู
เรียนตีความและ
ตอบสนองต(อประสบการณ�ของตนท้ังในอดีตและปhจจุบัน 
ประสิทธิภาพการทํางานและศักยภาพในการเรียนรู
ในอนาคต ดังนั้น 
ระหว(างชุดความรู
ท่ีมีอยู(เดิมเข
ากับประสบการณ�ใหม(เพ่ือให
เราสามารถผลิตชุดความ
ปฏิบัติในสิ่งท่ีดีกว(าเดิมได
 3 
  ดังนั้น การสะท�อนการเรียนรู�
เกิดการเรียนรู
ท่ีดียิ่งข้ึน ซ่ึงเป:นผลจากการรับรู
 ความคาดหวัง และความรู
สึกของตนเองเก่ียวกับประสบการณ� 
และนําไปสู(การวางแผนหรือการหาแนวทางการแก
ปhญหาในอนาคต ผ(านกระบวนการพูด หรือเขียน ซ่ึงจะช(วย
สร
างความสามารถในการคิดทบทวนตนเองอย(า
อย(างต(อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกนัยหนึ่ง การสะท
อนการเรียนรู
 เป:น
(Reflection)  ซ่ึงหมายถึง กระบวนการคิดไตร(ตรองทบทวน
สิ่งต(าง ๆ อย(างรอบคอบโดยใช
สติและสมาธิ ซ่ึงเป:นวิธีการท่ีทําให
บุคคลได
ทบทวนและสะท
อนการกระทําของตน
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การสะท�อนการเรียนรู� 

คือ กระบวนการทางปhญญาและความรู
สึกนึกคิด (Intellectual and Affective 
โดยหัวใจของการสะท
อนความคิดอยู(ท่ีประสบการณ�ของบุคคลท่ีมีสิ่งเร
าให
เกิดความรู
สึกนึกคิด

ต(อประสบการณ�นั้น สิ่งเร
าดังกล(าว อาจจะเป:นสิ่งท่ีทําให
แปลกใจ (Surprise) หรือ
รวมไปถึงความรู
สึกทางบวก และสิ่งท่ีเป:นอุปสรรคต(างๆ (Positive or Obstructing Feeling) 

การเรียนรู
จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเชื่อมโยงความรู
สึกไปสู(ประสบการณ� และพยายามท่ีจะ
เทียบ หาเหตุผล พร
อมท้ังประเมินการกระทําของตนเอง ดังนั้น การสะท
อน

จึงเป:นการเรียนรู
จากประสบการณ�หนึ่งไปสู(อีกประสบการณ�หนึ่งต(อไปเรื่อย ๆ 
นําไปสู(ความสามารถในการเรียนรู
และพัฒนาตนเองได
ตลอดชีวิต 

เป:นกระบวนการท่ีนําไปสู( “การเปลี่ยนแปลงความรู
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ
เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความรู
และทักษะท่ีบุคคลมีอยู(ก(อนแล
ว 

การท่ีบุคคลได
มีปฏิสัมพันธ�กับสภาพแวดล
อมจนเกิดเป:นประสบการณ� และประสบการณ�นั้นสอ
ได
เรียนรู
เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิด/การกระทําของตนเองให
ดีข้ึนตามสถานการณ�ท่ีต
องเผชิญ

ใดมากระทําต(อผู
ท่ีเรียนรู
 แต(คือการท่ีผู
เรียนกระทําต(อตนเอง เป:นผลโดยตรงจากวิธีท่ีผู
เรียนตีความและ
ตอบสนองต(อประสบการณ�ของตนท้ังในอดีตและปhจจุบัน การเรียนรู
จึงช(วยเพ่ิมศักยภาพในการปรับปรุง

ทํางานและศักยภาพในการเรียนรู
ในอนาคต ดังนั้น การเรียนรู
 คือ การสร
างความเชื่อมโยง
ระหว(างชุดความรู
ท่ีมีอยู(เดิมเข
ากับประสบการณ�ใหม(เพ่ือให
เราสามารถผลิตชุดความรู


การสะท�อนการเรียนรู� (Learning Reflection) เป:นเครื่องมือท่ีช(วย
ซ่ึงเป:นผลจากการรับรู
 ความคาดหวัง และความรู
สึกของตนเองเก่ียวกับประสบการณ� 

และนําไปสู(การวางแผนหรือการหาแนวทางการแก
ปhญหาในอนาคต ผ(านกระบวนการพูด หรือเขียน ซ่ึงจะช(วย
สร
างความสามารถในการคิดทบทวนตนเองอย(างลึกซ้ึง เพ่ือให
รู
จักตนเองมากยิ่งข้ึน 
อย(างต(อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกนัยหนึ่ง การสะท
อนการเรียนรู
 เป:นการทําให
เกิดการสะท
อนคิด

ซ่ึงหมายถึง กระบวนการคิดไตร(ตรองทบทวน (Reflective Thinking) พินิจพิเคราะห�และพิจารณา
อย(างรอบคอบโดยใช
สติและสมาธิ ซ่ึงเป:นวิธีการท่ีทําให
บุคคลได
ทบทวนและสะท
อนการกระทําของตน
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Intellectual and Affective 
คิดอยู(ท่ีประสบการณ�ของบุคคลท่ีมีสิ่งเร
าให
เกิดความรู
สึกนึกคิด

หรือสิ่งท่ีทําให
ไม(สบายใจ 
Positive or Obstructing Feeling) 

จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเชื่อมโยงความรู
สึกไปสู(ประสบการณ� และพยายามท่ีจะ
เทียบ หาเหตุผล พร
อมท้ังประเมินการกระทําของตนเอง ดังนั้น การสะท
อน 

จึงเป:นการเรียนรู
จากประสบการณ�หนึ่งไปสู(อีกประสบการณ�หนึ่งต(อไปเรื่อย ๆ (Wong. et.al.1997: 

การเปลี่ยนแปลงความรู
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ 
เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความรู
และทักษะท่ีบุคคลมีอยู(ก(อนแล
ว ซ่ึงเป:นผลมาจาก

การท่ีบุคคลได
มีปฏิสัมพันธ�กับสภาพแวดล
อมจนเกิดเป:นประสบการณ� และประสบการณ�นั้นสอนให
บุคคล 
การกระทําของตนเองให
ดีข้ึนตามสถานการณ�ท่ีต
องเผชิญ การเรียนรู
ไม(ใช(

ใดมากระทําต(อผู
ท่ีเรียนรู
 แต(คือการท่ีผู
เรียนกระทําต(อตนเอง เป:นผลโดยตรงจากวิธีท่ีผู
เรียนตีความและ
การเรียนรู
จึงช(วยเพ่ิมศักยภาพในการปรับปรุง

คือ การสร
างความเชื่อมโยง
รู
ใหม(ท่ีจะทําให
เราสามารถ

เป:นเครื่องมือท่ีช(วยให
ผู
เข
ารับการฝ5กอบรม 
ซ่ึงเป:นผลจากการรับรู
 ความคาดหวัง และความรู
สึกของตนเองเก่ียวกับประสบการณ� 

และนําไปสู(การวางแผนหรือการหาแนวทางการแก
ปhญหาในอนาคต ผ(านกระบวนการพูด หรือเขียน ซ่ึงจะช(วย
รู
จักตนเองมากยิ่งข้ึน สามารถพัฒนาตนเองได
 

ทําให
เกิดการสะท
อนคิด 
พินิจพิเคราะห�และพิจารณา

อย(างรอบคอบโดยใช
สติและสมาธิ ซ่ึงเป:นวิธีการท่ีทําให
บุคคลได
ทบทวนและสะท
อนการกระทําของตน 

Wong, Frances K.Y.; et.al. (1997,December). An Action Research Study into The Development 

Active Learning in Secondary and College Science Classrooms: A Working Model for Helping the Learner to 
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(Reflective Practice) ช(วยให
เกิดความเข
าใจและเกิดการเรียนรู
จากประสบการณ� นําไปสู(การพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก
ปhญหาต(า

วิธีการท่ีส-งเสริมการสะท�อนการเรียนรู�
การท่ีจะส(งเสริมให
มีการสะท
อน

Writing) การสนทนา (Dialogue) 
พิเคราะห� (Reading With Reflection) 
ความคิด (Reflection Mapping) 
สนทนาโต�ะกลม (Reflection Roundtables) 
การเรียนรู
ในตัวบุคคล หรือการส(องสะท
อนตนเอง 
สําหรับทําเป:นคู( (Reflection with Partners) 
Teams) 

การสะท�อนการเรียนรู� (Learning Reflection)
การออกแบบแบบบันทึกสะท
อนการเรียนรู
 

คนเราท่ีมีท้ังด
านความคิด (Head
พัฒนาไปพร
อมกัน และเชื่อมโยงไปสู(การปฏิบัติได
 ดังนั้น จึงกําหนดให
สะท
อนการเรียนรู
ใน

(1) ประเด็นการเรียนรู
 เป:นการสะท
อน
(2) ความรู
สึกต(อสิ่งท่ีเรียนรู


ท่ีมีต(อสิ่งท่ีได
เรียนรู
ในแต(ละกิจกรรม
(3) การนําไปใช
ในงาน/ชีวิตส(วนตัว

ให
เกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติในปhจจุบันหรือ

                                                          

4
 Johns, Christopher. (2000). Becoming a Reflective Practitioner. London: Blackwell Science.

5
 [ออนไลน�] วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

10 มกราคม 2559, จาก http://www.bnc.ac.th/kmassetblog/index.php?topic=64.0
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ช(วยให
เกิดความเข
าใจและเกิดการเรียนรู
จากประสบการณ� นําไปสู(การพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก
ปhญหาต(าง ๆ ได
อย(างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Johns. 2000: 34)

การเรียนรู�5 
การท่ีจะส(งเสริมให
มีการสะท
อนการเรียนรู
สามารถทําได
หลายวิธี เช(น การเขียนบันทึก 

Dialogue) การวิเคราะห�อุบัติการณ� (Incident Analysis) การอ(านงานเขียนอย(างพินิจ
Reading With Reflection) การเขียนบัตรคํา (Talking Cards/ Index Cards) 
Reflection Mapping) การวิเคราะห�กระบวนการตัดสินใจ (Decision-Making Analysis) 

Reflection Roundtables) นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายวิธี ซ่ึงบางวิธีใช
สําหรับการสะท
อน
ในตัวบุคคล หรือการส(องสะท
อนตนเอง (Self Reflection/ Individual Reflection) 

Reflection with Partners) หรือทําเป:นกลุ(มเล็ก (Reflection in Small Groups and 

Learning Reflection) ในหลักสูตร ส.นบส. 
การออกแบบแบบบันทึกสะท
อนการเรียนรู
 (Learning Reflection) เก่ียวข
องกับ

Head) ความรู
สึก (Heart) และการต(อยอดไปสู(การปฏิบัติ 
พัฒนาไปพร
อมกัน และเชื่อมโยงไปสู(การปฏิบัติได
 ดังนั้น จึงกําหนดให
สะท
อนการเรียนรู
ใน

เป:นการสะท
อนประเด็นเนื้อหาสาระท่ีสําคัญท่ีเรียนรู
ในแต(ละ
ความรู
สึกต(อสิ่งท่ีเรียนรู
 เป:นการกลั่นกรองความรู
สึกทางใจ/ทางความคิด 

ท่ีมีต(อสิ่งท่ีได
เรียนรู
ในแต(ละกิจกรรม 
ชีวิตส(วนตัว เป:นการกําหนดแนวทางในการนําสิ่งท่ีได
เรียนรู


ปhจจุบันหรืออนาคต 

 

                   

Johns, Christopher. (2000). Becoming a Reflective Practitioner. London: Blackwell Science.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี, การเรียนการสอน: การเรียนการสอนโดยการสะท
อนคิด 

http://www.bnc.ac.th/kmassetblog/index.php?topic=64.0 
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ช(วยให
เกิดความเข
าใจและเกิดการเรียนรู
จากประสบการณ� นําไปสู(การพัฒนาปรับปรุง
Johns. 2000: 34) 4 

สามารถทําได
หลายวิธี เช(น การเขียนบันทึก (Journal 
การอ(านงานเขียนอย(างพินิจ

Talking Cards/ Index Cards) การเขียนแผนผัง
Making Analysis) การ

ยังมีอีกหลากหลายวิธี ซ่ึงบางวิธีใช
สําหรับการสะท
อน
Self Reflection/ Individual Reflection) บางวิธีใช


Reflection in Small Groups and 

เก่ียวข
องกับระบบการเรียนรู
ของ
และการต(อยอดไปสู(การปฏิบัติ (Hand) ซ่ึงควรได
รับการ

พัฒนาไปพร
อมกัน และเชื่อมโยงไปสู(การปฏิบัติได
 ดังนั้น จึงกําหนดให
สะท
อนการเรียนรู
ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
เรียนรู
ในแต(ละกิจกรรม  

ทางความคิด (ไม(ใช(ความรู
สึกทางกาย) 

สิ่งท่ีได
เรียนรู
ไปใช
ต(อยอดหรือทํา

 

Johns, Christopher. (2000). Becoming a Reflective Practitioner. London: Blackwell Science. 

การเรียนการสอนโดยการสะท
อนคิด (Reflection). ค
นเมื่อ 
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3. ประโยชน6ของการสะท�อนการเรียนรู�

การสะท
อนการเรียนรู
 
วิจารณญาณ (Critical Thinking) 
กระทําการใด ๆ บนพ้ืนฐานของการสะท
อน
กระบวนการท่ีนําไปสู(การคิดอย(างมีวิจารณญาณ และเป:นการพัฒนาศักยภาพทางปhญญาท่ีส(งผลให
มีการปฏิบัติ
และการแก
ปhญหาได
อย(างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล
องกับแนวทางของ การเรียนรู
จากประสบการณ�หรือการ
สะท
อนความคิดจากการปฏิบัติ (
คิดตัดสินใจแก
ปhญหาในสถานการณ�ต(าง ๆ

(1) การสะท
อน “ประเด็นการเรียนรู

โดยได
ใช
สมองในส(วนของการคิด วิเคราะห�
 (2) การสะท
อน “ความรู
สึก
ปรากฏการณ�นั้น ๆ ได
ชัดเจนข้ึน รวมถึงได
ฝ5กฝนการตีความคุณค(าหรือความสําคัญของปรากฏการณ� ต(าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงจะช(วยให
ท(านอ(านสถานการณ�ออก ท้ังในส(วนท่ีเป:นทัศนคติ ความเชื่อ ค(านิยม อารมณ� และจิตใจ ของ
ตัวท(านเองได
ชัดเจนข้ึนอีก และในขณะเดียวกันก็ได
ฝ5กฝนการสัมผัสอารมณ� ความรู
สึกของผู
อ่ืนท่ีอยู(ในสถานการณ�
นั้น ๆ ด
วย 
 (3) การสะท
อน “การนําไปใช
ในงาน
เรียนรู
สู(การปฏิบัติงานจริงหรือใช
ในชีวิตส(วนตัว ซ่ึงการ
ไปประยุกต�ใช
จริงดังกล(าว ทําให
การเรียนรู
ไม(สูญเปล(า
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ะโยชน6ของการสะท�อนการเรียนรู� 

 มีความสัมพันธ�อย(างใกล
ชิดหรือเป:นส(วนหนึ่งของกระบวนการคิดอย(างมี
Critical Thinking) เนื่องจากการคิดอย(างมีวิจารณญาณ เป:นการคิดและตัดสินใจท่ีจะเชื่อหรือ

บนพ้ืนฐานของการสะท
อนความคิดอย(างมีเหตุผล ดังนั้น การฝ5กสะท
อน
กระบวนการท่ีนําไปสู(การคิดอย(างมีวิจารณญาณ และเป:นการพัฒนาศักยภาพทางปhญญาท่ีส(งผลให
มีการปฏิบัติ
และการแก
ปhญหาได
อย(างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล
องกับแนวทางของ การเรียนรู
จากประสบการณ�หรือการ

(Reflective Practice or Reflection on Practice) 
คิดตัดสินใจแก
ปhญหาในสถานการณ�ต(าง ๆ 

ประเด็นการเรียนรู
” จะช(วยให
ท(านจดจําเนื้อหาท่ีสําคัญของกิจกรรมต(าง ๆ ได
 
ใช
สมองในส(วนของการคิด วิเคราะห� ว(าท(านได
เรียนรู
อะไรท่ีเป:นประโยชน�ต(อตัวท(านบ
าง

ความรู
สึก” จะช(วยให
ท(านสามารถรับรู
ปรากฏการณ�ต(าง ๆ และการตอบสนองต(อ
ปรากฏการณ�นั้น ๆ ได
ชัดเจนข้ึน รวมถึงได
ฝ5กฝนการตีความคุณค(าหรือความสําคัญของปรากฏการณ� ต(าง ๆ ท่ี

ห
ท(านอ(านสถานการณ�ออก ท้ังในส(วนท่ีเป:นทัศนคติ ความเชื่อ ค(านิยม อารมณ� และจิตใจ ของ
และในขณะเดียวกันก็ได
ฝ5กฝนการสัมผัสอารมณ� ความรู
สึกของผู
อ่ืนท่ีอยู(ในสถานการณ�

การนําไปใช
ในงาน/ชีวิตส(วนตัว” จะช(วยให
ท(านได
ฝ5กฝนการเชื่อมโยงสิ่งต(าง ๆ ท่ีได

เรียนรู
สู(การปฏิบัติงานจริงหรือใช
ในชีวิตส(วนตัว ซ่ึงการกําหนดเป�าหมายในการนําความรู
 ความคิด ท่ีได


ทําให
การเรียนรู
ไม(สูญเปล(า 
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มีความสัมพันธ�อย(างใกล
ชิดหรือเป:นส(วนหนึ่งของกระบวนการคิดอย(างมี
เนื่องจากการคิดอย(างมีวิจารณญาณ เป:นการคิดและตัดสินใจท่ีจะเชื่อหรือ

คิดอย(างมีเหตุผล ดังนั้น การฝ5กสะท
อนความคิดจึงเป:น
กระบวนการท่ีนําไปสู(การคิดอย(างมีวิจารณญาณ และเป:นการพัฒนาศักยภาพทางปhญญาท่ีส(งผลให
มีการปฏิบัติ
และการแก
ปhญหาได
อย(างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล
องกับแนวทางของ การเรียนรู
จากประสบการณ�หรือการ

Reflective Practice or Reflection on Practice) จึงมีความสําคัญต(อการ

ท(านจดจําเนื้อหาท่ีสําคัญของกิจกรรมต(าง ๆ ได
  
ว(าท(านได
เรียนรู
อะไรท่ีเป:นประโยชน�ต(อตัวท(านบ
าง 

สามารถรับรู
ปรากฏการณ�ต(าง ๆ และการตอบสนองต(อ
ปรากฏการณ�นั้น ๆ ได
ชัดเจนข้ึน รวมถึงได
ฝ5กฝนการตีความคุณค(าหรือความสําคัญของปรากฏการณ� ต(าง ๆ ท่ี

ห
ท(านอ(านสถานการณ�ออก ท้ังในส(วนท่ีเป:นทัศนคติ ความเชื่อ ค(านิยม อารมณ� และจิตใจ ของ
และในขณะเดียวกันก็ได
ฝ5กฝนการสัมผัสอารมณ� ความรู
สึกของผู
อ่ืนท่ีอยู(ในสถานการณ�

การเชื่อมโยงสิ่งต(าง ๆ ท่ีได

กําหนดเป�าหมายในการนําความรู
 ความคิด ท่ีได
เรียนรู




                                                                                                                             
  

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

 

4. รูปแบบกิจกรรมการสะท�อนการเรียนรู�ในหลักสูตร ส

หลักสูตร ส.นบส. ได
กําหนดให
การสะท
อนการเรียนรู
เป:นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู
ท่ีสําคัญ ผู
เข
ารับ
การฝ5กอบรมต
องจัดทํา “บันทึกสะท�อนการเรียนรู�

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รูปแบบกิจกรรมการสะท
อนการเรียนรู
ในหลักสูตร ส

รูปแบบท่ี 1 บันทึกสะท�อนการเรียนรู�ส-วนบุคคล
บันทึกข
อมูลท่ีได
จากการสะท
อนการเรียนรู
เป:นรายวิชา โดยมีแบบฟอร�มสําหรับช(วยในการบันทึก
ผู
ใช
สะดวกได
มากยิ่งข้ึน โดยผู
เข
ารับการฝ5กอบรม
ตลอดหลักสูตร เช(น การประเมิน 
โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรมส�งบันทึกสะท�อนการเรียนรู�
ก.พ. ภายในวันศุกร6ท่ี 21 ตุลาคม 
ท(านในการนําไปใช
ประกอบการเข
าร(วมกิจกรรม

รูปแบบท่ี 2 การสะท�อนการเรียนรู�กลุ-ม
นําเอาสิ่งท่ีได
จากการสะท
อนการเรียนรู
เป:นรายวิชามาสรุปผลในภาพรวมร(วมกั
ในภาพรวม โดยเป:นท้ังการตกผลึกความคิดรวบยอดของตนเอง และรับฟhงแนวคิดของผู
อ่ืนเพ่ิมเติมด
วย โดย
กิจกรรมการสะท
อนการเรียนรู
กลุ(มจะจัดข้ึน

 

 

บันทึกสะท�อนการเรียนรู�

                                                                                                                                                                      
 โครงการฝ5กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

รูปแบบกิจกรรมการสะท�อนการเรียนรู�ในหลักสูตร ส

ได
กําหนดให
การสะท
อนการเรียนรู
เป:นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู
ท่ีสําคัญ ผู
เข
ารับ
บันทึกสะท�อนการเรียนรู�” และเข
าร(วมกิจกรรม “การสะท�อนการเรียนรู�กลุ-ม

รูปแบบกิจกรรมการสะท
อนการเรียนรู
ในหลักสูตร ส.นบส. มี 2 ลักษณะ คือ 

บันทึกสะท�อนการเรียนรู�ส-วนบุคคล เป:นกิจกรรมท่ีให
ผู
เข
ารับ
บันทึกข
อมูลท่ีได
จากการสะท
อนการเรียนรู
เป:นรายวิชา โดยมีแบบฟอร�มสําหรับช(วยในการบันทึก

ผู
เข
ารับการฝ5กอบรมบันทึกการเรียนรู
ภายหลังกิจกรรมการเรียนรู
ต(าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
การประเมิน MBTI การฝ5กอบรมในชั้นเรียน หรือกิจกรรมท่ีจะช(วยพัฒนาตนเอง

โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรมส�งบันทึกสะท�อนการเรียนรู�ทุกกิจกรรมตลอดการเข�าร�วมหลักสูตร
ตุลาคม 2559 ท้ังนี้ ข
อมูลท่ีได
จากการบันทึกสะท
อนการเรียนรู

การเข
าร(วมกิจกรรม “การสะท
อนการเรียนรู
กลุ(ม” ต(อไป 

การสะท�อนการเรียนรู�กลุ-ม เป:นกิจกรรมท่ีผู
เข
ารับการฝ5กอบรมร(วม
สะท
อนการเรียนรู
เป:นรายวิชามาสรุปผลในภาพรวมร(วมกัน เพ่ือเพ่ิมเติมมุมมองความคิด

ในภาพรวม โดยเป:นท้ังการตกผลึกความคิดรวบยอดของตนเอง และรับฟhงแนวคิดของผู
อ่ืนเพ่ิมเติมด
วย โดย
กิจกรรมการสะท
อนการเรียนรู
กลุ(มจะจัดข้ึน จํานวน 1 ครั้ง (ตามท่ีระบุไว
ในกําหนดการ

รูปแบบการสะท�อนการเรียนรู� 

การสะท�อนการเรียนรู�กลุ-มสะท�อนการเรียนรู� 
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รูปแบบกิจกรรมการสะท�อนการเรียนรู�ในหลักสูตร ส.นบส. 

ได
กําหนดให
การสะท
อนการเรียนรู
เป:นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู
ท่ีสําคัญ ผู
เข
ารับ
การสะท�อนการเรียนรู�กลุ-ม”  

 

เข
ารับการฝ5กอบรมจัดทําการ
บันทึกข
อมูลท่ีได
จากการสะท
อนการเรียนรู
เป:นรายวิชา โดยมีแบบฟอร�มสําหรับช(วยในการบันทึกซ่ึงจะช(วยให


บันทึกการเรียนรู
ภายหลังกิจกรรมการเรียนรู
ต(าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
การฝ5กอบรมในชั้นเรียน หรือกิจกรรมท่ีจะช(วยพัฒนาตนเองในด
านต(าง ๆ 

การเข�าร�วมหลักสูตรให�สํานักงาน 
ท่ีได
จากการบันทึกสะท
อนการเรียนรู
จะเป:นประโยชน�ต(อ

 

ผู
เข
ารับการฝ5กอบรมร(วมกับสมาชิกในกลุ(ม
เพ่ือเพ่ิมเติมมุมมองความคิด

ในภาพรวม โดยเป:นท้ังการตกผลึกความคิดรวบยอดของตนเอง และรับฟhงแนวคิดของผู
อ่ืนเพ่ิมเติมด
วย โดย
ตามท่ีระบุไว
ในกําหนดการ) 

การสะท�อนการเรียนรู�กลุ-ม 

 



                                                                                                                             
  

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

 

5. ขั้นตอนของการ

 วิธีการเขียนบันทึกสะท�อนการเรียนรู�
ความคิดความรู
สึก และประสบการณ�ท่ีได
พบเจอในแต(ละวัน
เชื่อมโยงความรู
เดิมกับความรู
ใหม(ในหลักสูตรนี้ ซ่ึงแบบฟอร�มบันทึกส
4 ส(วนหลัก คือ 1) ข
อมูลพ้ืนฐาน 
ประยุกต�ใช
 ตามท่ีปรากฏในรูปด
านล(าง

ข้ันตอนท่ี 1 กรอกชื่อ สังกัด รหัส
กิจกรรม/รายวิชาว(าเกิดข้ึนในวันท่ีเท(าไร เวลาเท(าไร
เป:นเรื่องอะไร กิจกรรมท่ีท(านจะสะท
อนการเรียนรู
คืออะไร 
รายวิชานั้นบ
าง 

 
 

                                                                                                                                                                      
 โครงการฝ5กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

ขั้นตอนของการบันทึกสะท�อนการเรียนรู� 

วิธีการเขียนบันทึกสะท�อนการเรียนรู� มีความใกล
เคียงกับการเขียนบันทึกประจําวัน 
ความคิดความรู
สึก และประสบการณ�ท่ีได
พบเจอในแต(ละวันมาบันทึกไว
ในเอกสาร
เชื่อมโยงความรู
เดิมกับความรู
ใหม(ในหลักสูตรนี้ ซ่ึงแบบฟอร�มบันทึกสะท
อนการเรียนรู


ข
อมูลพ้ืนฐาน 2) ประเด็นการเรียนรู
 3) ความรู
สึกต(อสิ่งท่ีเรียนรู

ตามท่ีปรากฏในรูปด
านล(าง และมีรายละเอียดในการกรอกข
อมูลดังนี้ 

สังกัด รหัส ของผู
เข
ารับการฝ5กอบรมหลักสูตร ส.นบส. จากนั้นระบุวันท่ี
รายวิชาว(าเกิดข้ึนในวันท่ีเท(าไร เวลาเท(าไร พร
อมท้ังอธิบายรายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีท(านจะสะท
อนการเรียนรู
คืออะไร มีลักษณะอย(างไร เกิดอะไรข้ึนในกิจกร
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มีความใกล
เคียงกับการเขียนบันทึกประจําวัน (Diary) ท่ีรวมเอา
มาบันทึกไว
ในเอกสาร วิธีการนี้จะช(วยให
ท(าน

ะท
อนการเรียนรู
 (ภาคผนวก ก) แบ(งเป:น 
ต(อสิ่งท่ีเรียนรู
 และ 4) การนําไป

 

จากนั้นระบุวันท่ีและเวลาของ
รายละเอียดของกิจกรรมโดยสังเขป เช(น 

เกิดอะไรข้ึนในกิจกรรมหรือ

 



                                                                                                                             
  

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

 

ข้ันตอนท่ี 2 สะท
อนการเรียนรู

หัวข
อหลัก คือ (1) ประเด็นการเรียนรู
 
ปรากฏในรูปด
านล(าง โดยในแต(ละประเด็นมีแนวทางการจดบันทึก

(1) การเขียน “ประเด็นการเรียนรู�
 ควรเลือกมาเฉพาะประเด็น
รายละเอียดของเนื้อหา เพราะต
องการให
การสะท
อนการเรียนรู
เกิดประโยชน�สูงสุดต(อตัวท(านเอง ข
อมูลท่ีใส(
ในช(องประเด็นการเรียนรู
จึงเป:นการกลั่นกรองข
อมูลท่ีได
รับมาโดยเปรียบเทียบกับประสบการณ�
อธิบายหรือยืนยันความรู
เดิม เปรียบเทียบความคิด
เปลี่ยนความคิดความเชื่อเดิมได
 โดยอาจใช
การถามคําถามกับตนเอง

“ฉันได
เรียนรู
อะไรบ
างจากวิชานี้
“มีอะไรบ
างท่ีเป:นความรู
ใหม(สําหรับฉัน

(2) การเขียน “ความรู�สึกต-อส่ิงท่ีเรียนรู�
 การเขียนในประเด็นนี้ควร
มีต(อสิ่งท่ีได
เรียนรู
ในแต(ละกิจกรรม 
ต
น และจะต
องระบุ/อธิบายได
ว(าทําไมจึงรู
สึกเช(นนั้น 

“มีสถานการณ�อะไรเกิดข้ึนบ
างในกิจกรรมนี้
“ฉันรู
สึกอะไรบ
างจากสถานการณ�ท่ีฉันได


 “ทําไมฉันจึงรู
สึกเช(นนั้น”
 ท้ังนี้ ความรู
สึกท่ีเกิดข้ึนในแต(ละกิจกรรมอาจมีได
มากกว(าหนึ่งความรู
สึกก็ได


(1) 

                                                                                                                                                                      
 โครงการฝ5กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

สะท
อนการเรียนรู
จากกิจกรรม/รายวิชาลงในแบบบันทึกสะท
อนการเรียนรู

ประเด็นการเรียนรู
 (2) ความรู
สึกต(อสิ่งท่ีเรียนรู
 (3) การนําไปใช
ในงาน

โดยในแต(ละประเด็นมีแนวทางการจดบันทึก ดังรายละเอียดต(อไปนี้

ประเด็นการเรียนรู�” 
ควรเลือกมาเฉพาะประเด็นเนื้อหาสาระท่ีสําคัญท่ีเรียนรู
ในแต(ละกิจกรรม

เพราะต
องการให
การสะท
อนการเรียนรู
เกิดประโยชน�สูงสุดต(อตัวท(านเอง ข
อมูลท่ีใส(
ในช(องประเด็นการเรียนรู
จึงเป:นการกลั่นกรองข
อมูลท่ีได
รับมาโดยเปรียบเทียบกับประสบการณ�

เปรียบเทียบความคิด/ค(านิยมท่ีมีอยู(เดิม หรือแสดงให
เห็นว(า
ได
 โดยอาจใช
การถามคําถามกับตนเองเป:นแนวทางในการเขียน

จากวิชานี้ และเป:นประโยชน�อย(างไร”  
มีอะไรบ
างท่ีเป:นความรู
ใหม(สําหรับฉัน และมีอะไรบ
างท่ีฉันรู
อยู(แล
ว” 

ความรู�สึกต-อส่ิงท่ีเรียนรู�” 
การเขียนในประเด็นนี้ควรเป:นการกลั่นกรองความรู
สึกทางใจ/ทางความคิด (ไม(ใช(ความรู
สึกทางกาย

มีต(อสิ่งท่ีได
เรียนรู
ในแต(ละกิจกรรม เช(น ชอบ ไม(ชอบ ต่ืนเต
น ดีใจ เบ่ือ เฉย ๆ สับสน ดี แย( 
ได
ว(าทําไมจึงรู
สึกเช(นนั้น โดยอาจใช
การถามคําถามกับตนเองว(า

มีสถานการณ�อะไรเกิดข้ึนบ
างในกิจกรรมนี้” 
ฉันรู
สึกอะไรบ
างจากสถานการณ�ท่ีฉันได
ประสบ” 

” 
ความรู
สึกท่ีเกิดข้ึนในแต(ละกิจกรรมอาจมีได
มากกว(าหนึ่งความรู
สึกก็ได
  

(2) 
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แบบบันทึกสะท
อนการเรียนรู
 ซ่ึงประกอบด
วย 3 
การนําไปใช
ในงาน/ชีวิตส(วนตัว ตามท่ี

เอียดต(อไปนี้ 

 

กิจกรรม ไม(ใช(การจดบันทึกทุก
เพราะต
องการให
การสะท
อนการเรียนรู
เกิดประโยชน�สูงสุดต(อตัวท(านเอง ข
อมูลท่ีใส(ลง

ในช(องประเด็นการเรียนรู
จึงเป:นการกลั่นกรองข
อมูลท่ีได
รับมาโดยเปรียบเทียบกับประสบการณ�เดิมท่ีมีอยู( เช(น 
แสดงให
เห็นว(าเป:นเรื่องใหม(ท่ีอาจ

เป:นแนวทางในการเขียน ดังต(อไปนี้ 

ไม(ใช(ความรู
สึกทางกาย) ท่ี
สับสน ดี แย( ประทับใจ สนุก เป:น

โดยอาจใช
การถามคําถามกับตนเองว(า 

 

(3) 
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(3) การเขียน “การนําไปใช�ในงาน
 เขียนถึงแนวทางท่ีจะนํา
พิจารณาจากบทบาทหน
าท่ีในปhจจุบันและอนาคต 
ความรู
 รูปแบบวิธีการ จากสิ่งท่ีได
เรียนรู
ในกิจกรรมต(าง ๆ 

“มีอะไรท่ีฉันควรทําแต(ไม(ได
ทําบ
าง
“ฉันจะสามารถนําเอาอะไรท่ีได
เรียนรู
ไปใช
ในชีวิตจริงได
อย(างไรบ
าง
“ถ
าฉันทําต(างจากนี้ จะได
ผลต(างอย(างไร
“ฉันควรจะทําอะไรก(อน เพราะอะไร
“ฉันควรทําสิ่งท่ีเป:นความเชื่อของฉันหรือไม(

 
 การสะท�อนการเรียนรู� ไม-มีถูก ไม-มีผิด
ประโยชน�แก(ตัวท(านเอง ไม(จําเป:นต
อง
ประเด็นท่ีเป:นความชอบเพียงอย(างเดียว จะ
ประโยชน� ช(วยเตือนให
จดจําสิ่งท่ีได

 ท(านสามารถศึกษาบันทึกสะท
อนการเรียนรู
เพ่ิมเติมได
จาก
สะท
อนการเรียนรู
จากกิจกรรมต(าง ๆ 
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นําไปใช�ในงาน/ชีวิตส-วนตัว” 
เขียนถึงแนวทางท่ีจะนําสิ่งท่ีได
เรียนรู
ไปใช
ต(อยอดหรือทําให
เกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติในอนาคต

บทบาทหน
าท่ีในปhจจุบันและอนาคต บริบทแวดล
อม และความเป:นไปได
ในการนําแนวคิด
ความรู
 รูปแบบวิธีการ จากสิ่งท่ีได
เรียนรู
ในกิจกรรมต(าง ๆ ไปใช
 โดยอาจต้ังคําถามกับตนเอง ดังต(อไปนี้

มีอะไรท่ีฉันควรทําแต(ไม(ได
ทําบ
าง” 
ฉันจะสามารถนําเอาอะไรท่ีได
เรียนรู
ไปใช
ในชีวิตจริงได
อย(างไรบ
าง” 

จะได
ผลต(างอย(างไร” 
ฉันควรจะทําอะไรก(อน เพราะอะไร” 
ฉันควรทําสิ่งท่ีเป:นความเชื่อของฉันหรือไม(” 

การสะท�อนการเรียนรู� ไม-มีถูก ไม-มีผิด ท(านสามารถเลือกประเด็นใดก็ได
มาบันทึก
ไม(จําเป:นต
องมีรายละเอียดมาก ไม(จําเป:นต
องซํ้ากับใคร ไม(ต
องเกรงใจว(า

ประเด็นท่ีเป:นความชอบเพียงอย(างเดียว จะจดบันทึกว(าไม(ชอบก็ได
 ขอเพียงแค(มีเหตุมีผล หรืออ(านแล
วเห็นได
ว(ามี
ท่ีได
เรียนรู
จากแต(ละสถานการณ�ได
 ก็เพียงพอแล
วสําหรับ

ท(านสามารถศึกษาบันทึกสะท
อนการเรียนรู
เพ่ิมเติมได
จาก ภาคผนวก ข ซ่ึงได
รวบรวมตัวอย(างบันทึก
จากกิจกรรมต(าง ๆ ไว
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ไปใช
ต(อยอดหรือทําให
เกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติในอนาคต โดย
และความเป:นไปได
ในการนําแนวคิด/ทฤษฎี 

โดยอาจต้ังคําถามกับตนเอง ดังต(อไปนี้ 

ท(านสามารถเลือกประเด็นใดก็ได
มาบันทึก ถ
าประเด็นนั้นเป:น
ใคร ไม(ต
องเกรงใจว(าจะต
องสะท
อนแต(

ว(าไม(ชอบก็ได
 ขอเพียงแค(มีเหตุมีผล หรืออ(านแล
วเห็นได
ว(ามี
หรับการสะท
อนการเรียนรู
ท่ีดี 

ซ่ึงได
รวบรวมตัวอย(างบันทึก
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6. ขั้นตอนการสะท�อนการเรียนรู�กลุ-ม

ผู
เข
ารับการฝ5กอบรมในหลักสูตร
ซ่ึงเป:นการสะท
อนการเรียนรู
ตลอดการเข
าร(วมหลักสูตร ส
ซ่ึงการทํากิจกรรมดังกล(าว เป:นการนําสิ่งท่ีผู
เข
ารับการฝ5กอบรมได
บันทึกไว
ในแบบบันทึกสะท
อนการเรี
สะท
อนการเรียนรู
เป:นกลุ(ม เพ่ือขยายมุมมองจากการ
กิจกรรมแบ(งเป:น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ผู
เข
ารับการฝ5กอบรมในแต(ละกลุ(มแบ(งบทบาทหน
าท่ีกันในการ
การเรียนรู
กลุ(ม ท้ังนี้ ระหว(างการทํา
กลุ(ม เพ่ือทําหน
าท่ีหลักมีดังต(อไปนี้

1) ประธาน มีบทบาทหน
าที่ในการควบคุมกิจกรรมการสะท
อนการเรียนรู
ของกลุ (ม
โดยนําการสะท
อนการเรียนรู
 ป�อนคําถาม กระตุ
นให
สมาชิกกลุ(มแสดงความคิดเห็นอย(างท่ัวถึง 
สร
างบรรยากาศท่ีดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
 

2) เลขานุการ 

3) สมาชิกในกลุ-ม 
ประสบการณ�ท่ีได
รับตลอดการเข
าร(วมหลักสูตรโดย

ข้ันตอนท่ี 2 แลกเปลี่ยนประสบการณ� 
สะท
อนการสังเกตประสบการณ�ในหลายๆ มุมมอง หรือการท่ี
นําเสนอร(วมกับคนอ่ืนเป:นการรับรู
เรื่องราวร(วมกัน
รับการฝ5กอบรมจะต
องตอบคําถามสําคัญ 

1) ท(านได
เรียนรู


2) อะไร คือ บทเรียน แนวคิด ความหมาย หรือใจความสําคัญของกิจกรรมดังกล(าว
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การสะท�อนการเรียนรู�กลุ-ม 

ผู
เข
ารับการฝ5กอบรมในหลักสูตร ส.นบส. จะต
องเข
าร(วมกิจกรรมสะท
อนการเรียนรู

ซ่ึงเป:นการสะท
อนการเรียนรู
ตลอดการเข
าร(วมหลักสูตร ส.นบส. โดยสมาชิกภายในกลุ(มเป:นผู
ดําเนินการประชุม 

เป:นการนําสิ่งท่ีผู
เข
ารับการฝ5กอบรมได
บันทึกไว
ในแบบบันทึกสะท
อนการเรี
สะท
อนการเรียนรู
เป:นกลุ(ม เพ่ือขยายมุมมองจากการแลกเปลี่ยนรับฟhงสมาชิกในกลุ(มแสดงความคิดเห็น

 

ผู
เข
ารับการฝ5กอบรมในแต(ละกลุ(มแบ(งบทบาทหน
าท่ีกันในการ
การเรียนรู
กลุ(ม ท้ังนี้ ระหว(างการทํากิจกรรมสะท
อนการเรียนรู
 ผู
เข
ารับการฝ5กอบรมจะต
องมอบหมายสมาชิก

ดังต(อไปนี้ 

มีบทบาทหน
าที่ในการควบคุมกิจกรรมการสะท
อนการเรียนรู
ของกลุ (ม
โดยนําการสะท
อนการเรียนรู
 ป�อนคําถาม กระตุ
นให
สมาชิกกลุ(มแสดงความคิดเห็นอย(างท่ัวถึง 
สร
างบรรยากาศท่ีดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
 สรุปประเด็นของสมาชิกกลุ(ม 

เลขานุการ มีบทบาทหน
าท่ีในการจดบันทึกประเด็นสะท
อนการเรียนรู
ของกลุ(ม

สมาชิกในกลุ-ม มีบทบาทหน
าท่ีในการแสดงความคิดเห็น (
ประสบการณ�ท่ีได
รับตลอดการเข
าร(วมหลักสูตรโดยการสะท
อนการเรียนรู
 และรับฟhงสมาชิกในกลุ(มอย(างต้ังใจ

 
แลกเปลี่ยนประสบการณ� (Sharing Experiences) คือ การท่ีผู
เข
ารับการฝ5กอบรม

สะท
อนการสังเกตประสบการณ�ในหลายๆ มุมมอง หรือการท่ีผู
เข
ารับการฝ5กอบรม
นเป:นการรับรู
เรื่องราวร(วมกัน ในการทํากิจกรรมสะท
อนการเรียนรู
ในแต(ละรายวิชา ผู
เข
า

รับการฝ5กอบรมจะต
องตอบคําถามสําคัญ (ประธานเป:นผู
ตั้งคําถาม) ดังนี้ 

เรียนรู
อะไรบ
างจากการกิจกรรมต(าง ๆ ในหลักสูตร 

อะไร คือ บทเรียน แนวคิด ความหมาย หรือใจความสําคัญของกิจกรรมดังกล(าว
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จะต
องเข
าร(วมกิจกรรมสะท
อนการเรียนรู
กลุ(ม จํานวน 1 ครั้ง 
สมาชิกภายในกลุ(มเป:นผู
ดําเนินการประชุม 

เป:นการนําสิ่งท่ีผู
เข
ารับการฝ5กอบรมได
บันทึกไว
ในแบบบันทึกสะท
อนการเรียนรู
มา
สมาชิกในกลุ(มแสดงความคิดเห็น  

ผู
เข
ารับการฝ5กอบรมในแต(ละกลุ(มแบ(งบทบาทหน
าท่ีกันในการทํากิจกรรมสะท
อน 
กิจกรรมสะท
อนการเรียนรู
 ผู
เข
ารับการฝ5กอบรมจะต
องมอบหมายสมาชิก

มีบทบาทหน
าที่ในการควบคุมกิจกรรมการสะท
อนการเรียนรู
ของกลุ (ม  
โดยนําการสะท
อนการเรียนรู
 ป�อนคําถาม กระตุ
นให
สมาชิกกลุ(มแสดงความคิดเห็นอย(างท่ัวถึง ควบคุมเวลา 

มีบทบาทหน
าท่ีในการจดบันทึกประเด็นสะท
อนการเรียนรู
ของกลุ(ม 

(สะท
อนการเรียนรู
) จาก
และรับฟhงสมาชิกในกลุ(มอย(างต้ังใจ 

ผู
เข
ารับการฝ5กอบรมร(วมกัน
ผู
เข
ารับการฝ5กอบรมดึงประสบการณ�ออกมา

ในการทํากิจกรรมสะท
อนการเรียนรู
ในแต(ละรายวิชา ผู
เข
า

อะไร คือ บทเรียน แนวคิด ความหมาย หรือใจความสําคัญของกิจกรรมดังกล(าว 
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3) สิ่งท่ีได
ในข
อ 
ท(านเคยได
เรียนรู
หรือได
ยินมาก(อนหน
านี้หรือไม( อย(างไร 

4) ท(านจะสามารถนํา

5) เพ่ือให
ตัวท(านเป:นนักบริหารท่ีได
รับความเชื่อถือและไว
วางใจจากผู
ใต
บังคับบัญชาและ
ประชาชน ท(านคิดว(าท(านจะต
องเรียนรู
อะไรเพ่ิมเติมอีกบ
าง นอกเหนือจากท่ีได
เรียนรู
จากหมวดวิชาดังกล(าว

ท้ังนี้ ประเด็นการพูดคุยในกลุ(มอาจหลาก
ในแต(ละรอบประเด็นคําถามจะใช
เวลา

ข้ันตอนท่ี 3 สรุปแนวคิด
โดยใช
เหตุและผล หรือสรุปสิ่งท่ีได
เรียนรู
ร(วมกัน 
5 นาที 
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สิ่งท่ีได
ในข
อ 2) มีความเหมือนหรือความแตกต(างจากความเข
าใจ
ท(านเคยได
เรียนรู
หรือได
ยินมาก(อนหน
านี้หรือไม( อย(างไร  

ท(านจะสามารถนําสิ่งท่ีได
เรียนรู
ไปปรับใช
ในชีวิตและการทํางานได
อย(างไร

เพ่ือให
ตัวท(านเป:นนักบริหารท่ีได
รับความเชื่อถือและไว
วางใจจากผู
ใต
บังคับบัญชาและ
ท(านคิดว(าท(านจะต
องเรียนรู
อะไรเพ่ิมเติมอีกบ
าง นอกเหนือจากท่ีได
เรียนรู
จากหมวดวิชาดังกล(าว

ประเด็นการพูดคุยในกลุ(มอาจหลากหลายกว(าท่ีกําหนด โดย
ใช
เวลาท(านละไม(เกิน 2 นาที และ 

สรุปแนวคิด คือ การท่ีผู
เข
ารับการฝ5กอบรมร(วมกันสรุปความคิดรวบยอดจากการวิเคราะห�
โดยใช
เหตุและผล หรือสรุปสิ่งท่ีได
เรียนรู
ร(วมกัน ประธานสรุปประเด็นของสมาชิกกลุ(ม ประเด็นละประมาณ 

                                          
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 

 10 

มีความเหมือนหรือความแตกต(างจากความเข
าใจ/ความเชื่อเดิม หรือสิ่งท่ี

ปรับใช
ในชีวิตและการทํางานได
อย(างไร 

เพ่ือให
ตัวท(านเป:นนักบริหารท่ีได
รับความเชื่อถือและไว
วางใจจากผู
ใต
บังคับบัญชาและ
ท(านคิดว(าท(านจะต
องเรียนรู
อะไรเพ่ิมเติมอีกบ
าง นอกเหนือจากท่ีได
เรียนรู
จากหมวดวิชาดังกล(าว 

โดยการแสดงความคิดเห็น 

ร(วมกันสรุปความคิดรวบยอดจากการวิเคราะห�
ประธานสรุปประเด็นของสมาชิกกลุ(ม ประเด็นละประมาณ 3 - 

 



                                                                                                                             
  

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

 

7. กําหนดการกิจกรรม

ท่ี รายละเอียด
1. ส-งบันทึกสะท�อนการเรียนรู�

- MBTI 
- การฝ5กอบรมในห
องเรียน

ฯลฯ
โดยบันทึกทุกกิจกรรม ตลอดหลักสูตร
กิจกรรมท่ีบันทึกไม(ควรมีความยาว
1 หน
ากระดาษ A4 (1 กิจกรรม
ตามแบบฟอร�มบันทึกสะท
อนการเรียนรู

(ภาคผนวก ก) 

2. เข�าร-วมกิจกรรมการสะท�อนการเรียนรู�กลุ-ม
จํานวน 1 ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 โครงการฝ5กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดการกิจกรรมการสะท�อนการเรียนรู� 

รายละเอียด กําหนดส-ง 
ส-งบันทึกสะท�อนการเรียนรู� 

การฝ5กอบรมในห
องเรียน  
ฯลฯ 

บันทึกทุกกิจกรรม ตลอดหลักสูตร  
มีความยาวเกิน  
กิจกรรม 1 บันทึก) 

ตามแบบฟอร�มบันทึกสะท
อนการเรียนรู
 

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี  
20 ตุลาคม 2559 

***
ร(วมบางกิจกรรมท่ีหลักสูตร
จัดให
ได
 ให
บันทึกกิจกรรม
เรียนรู
นอกเวลา

การสะท�อนการเรียนรู�กลุ-ม วันพฤหัสบดีท่ี  
20 ตุลาคม 2559 

 

กลุ-มละ
 

                                          
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 

 11 

หมายเหตุ 
*** หากท(านไม(สามารถเข
า
ร(วมบางกิจกรรมท่ีหลักสูตร
จัดให
ได
 ให
บันทึกกิจกรรม
เรียนรู
นอกเวลามาทดแทน 

กลุ-มละ 7-8 คน 
 



                                                                                                                             
  

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 โครงการฝ5กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

ภาคผนวก 
 

                                          
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

 

แบบบันทึกสะท
อนการเรยีนรู


                                                                                                                                                                      
 โครงการฝ5กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
แบบบันทึกสะท
อนการเรยีนรู


 
 
 
 
 

                                          
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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แบบบันทึกสะท
อนการเรยีนรู
 



                                                                                                                             
  

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

 

ตัวอย(างการบันทึกสะท
อนการเรยีนรู

 

                                                                                                                                                                      
 โครงการฝ5กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
ตัวอย(างการบันทึกสะท
อนการเรยีนรู


                                          
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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ตัวอย(างการบันทึกสะท
อนการเรยีนรู
 


