แบบบันทึกองคความรูรายบุคคล
1. ชื่อองคความรู……………การใชกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน (อยากให : อยากได)
2. ชื่อเจาของความรู นางสาวกาญจนา เชิดสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
3. องคความรูที่บงชี้ (เลือกไดจํานวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 สรางสรรคชุมชนพึ่งตนเองได
 หมวดที่ 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัวอยางสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสําคัญในการจัดทําองคความรู (อธิบายโดยละเอียด)
ในการฝกอบรม ผูเขารวมการฝกอบรมควรตองรูรวมกันวา ทําไมตนเองจึงตองมานั่งรวมกันคิด รวมกัน
ทํากิจกรรมตาง ๆ เคยไดยินหลายคนบอก(บน) วา ไมอยากมา เสียเวลา มาแลวก็เหมือนเดิม ถูกทวงงานเรงให
สงดวน ขอเวลาออกไปทํางานสงกอน และบางคนบอกไมตองอบรมหรอก รอใหเขาสั่งไปแลวยังไงก็ตองทํา เบื่อ
เซ็ง ฯลฯ ที่เปนเหตุผลวา ...ฉันไมตองการเขารวมอบรม...เทานั้นเอง
ถามวา... ในฐานะผูจัดการฝกอบรม เราเขาใจทานหรือไมวาทานรูสึกอยางไร
คําตอบ... เขาใจ แตจะทําอยางไรได เราก็มีหนาที่ของเราเหมือนกัน เราไดรับมอบหมายงานมา
ใหนํามาสูทาน เพื่อ ใหการทํางานเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีความรูความเขาใจรวมกัน มุงสูเปาหมายรวมกัน
และ อื่น ๆ อีกมากมาย เพื่องานพัฒนาชุมชนที่เราตองเดินหนาตอไป
ลองทบทวนดูวา ที่ทานเบื่อ ไมอยากเขารวมอบรม เพราะอะไร ตัวอยาง เชน
- ไมอยากฟงเรื่องเดิม ๆ ... เรื่องเดิม ๆ ที่วานั้นทานทําไดดีแลวหรือยัง หรือยังทําเหมือนเดิม
ปญหาจึงยังอยู แกไขไดหมดหรือยัง ไดบางบางสวน หรือ ยังไมไดทําอะไร ถาอยางนั้นก็ตองฟงเรื่องเดิม ๆ
- มีแตเรื่องอะไรไมรู ไมเคยไดยิน งง ...ก็ถาไมรับรู รับฟง ก็จะยัง งงอยูนั่นแหละ จะงงทําไม
เปดหู เปดตา เปดใจ บางก็ดีนะ
- มาสาย เขาอบรมไมทันชวงแรก ... ไมรูเรื่องไมไดฟงตอนแรก ไมเขาใจพูดอะไรไมรู เขาทํา
อะไรกันไมเห็นรูเรื่องเลย
- ขอกลับกอนมีธุระ .... ถาจําเปนก็ควรนะ แตถาเพราะเบื่อก็ อืม... ไมรเู รื่องเมื่อวานไมอยู
กลับกอนนะ
- ไมอยากฟงวิทยากรคนเดิม ... ขอโทษที่ยังไมครบ 60 ป จึงยังตองอยูตอไป
- ทบทวนวา “เราเปนคนที่รูทุกเรื่อง ยกเวนงานในหนาที่” หรือไม
ตอบตัวเองจากใจจริง ๆ ยอมรับความจริง แลวสิ่งใหม ๆ จะเกิดกับตัวคุณ ถาคุณปรับตัว
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5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลําดับขั้นตอน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
การแกไขปญหา หรือความตองการของคนโดยทั่วไป ทําไดไมหมดหรอก เอาแคแกเบื่อ แกเซ็ง และทํา
ความเขาใจ/สรางการรับรูรวมกันกอนเขาสูบทเรียน คงพอได โดยการใหทุกคนรวมกิจกรรมเพื่อ
5.1 ตอบคําถามวา ทําไมจึงตองมาอบรม หรือมารวมกันทํากิจกรรมในครั้งนี้
5.2 ถาไมมีการรับรูแนวทางรวมกันแลว อะไรจะเกิดขึ้นบาง
5.3 ยอมรับในการที่จะเรียนรูรวมกัน และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมรวมกันดวยความเต็มใจ
เปนการทํากิจกรรมจากโครงการฝกอบรมพัฒนากรระหวางประจําการ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล ในรายวิชา กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงเปนสื่อ เพื่อตอบ
คําถาม และการยอมรับในการทํากิจกรรมรวมกัน ตาม ขอ 5.1 – 5.3 มีกระบวนการ ดังนี้
1) การคัดเลือกเพลงที่จะใชในการทํากิจกรรม 2 เพลง
2) การใชคําสั่งใหทํากิจกรรม ไดแก เพลงที่ 1 จะเตน หรือจะรํา หรือจะยังไงก็ได หามอยูเฉย ๆ
3) สรุปการทํากิจกรรมและนําเขาสูบทเรียน
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
6.1 คัดเลือกเพลงที่จะใช ในการนําเขาสูบทเรียน
- เพลงที่ 1 ใชเพลง วอนลมฝากรัก ของ แนนซี่ ท็อปไลน เพราะ นักรองสวย แตงตัวเซ็กซี่
นิดๆ พอดูคนรองและฟงเพลง คนฟงอยากขยับตาม โดย ใชคาํ สั่งวา ใครอยากขับ หรือเตนแบบไหนก็ได ตาม
สบาย โชวสเต็บไดเต็มที่
- เพลงที่ 2 ใชเพลง สาวบางโพ จากการเตนบาสโลบของชุมชนคูบัว ราชบุรี เพราะในการเตน
จะมีคนนําเตน แลวบอกวาใหออกเทาไหนกอน และแตะอยางไร หันหนาอยางไร แลวใหทุกคนเตนตาม
เหตุผลที่ใชเพลง 2 เพลงนี้ เพราะ จังหวะไมเร็วหรือชาเกินไป พอฟงแลวอยากขยับตัวทั้งนองและพี่ ไมนาจะ
เปนปญหากับไขขอทั้งรุนเล็กและรุนใหญ
6.2 สรุปการทํากิจกรรม วา ที่เราตองเขามารับฟง รับชม หรือ รวมกันคิดแนวทางตาง ๆ นั้น
เพราะวาเราจะตองดําเนินกิจกรรมของกรมไปในแนวทางเดียวกัน มารวมกันคิดหาขอสรุปที่จะดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ถาตางคนตางเตน ก็ไมมีความพรอมเพรียง ไมมีความสวยงามเกิดขึ้น นั่นเอง
7. ปญหาที่พบและแนวทางการแกไขปญหา (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
เมื่อทุกคนไดรวมทํากิจกรรม พรอมทั้งฟงการสรุปการนําเขาสูบทเรียนแลว ทําใหหลายคนยอมรับใน
การที่จะเรียนรูรวมกัน และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมรวมกันดวยความเต็มใจ
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8. ประโยชนขององคความรู (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
การที่ใหนั่งฟงบรรยายมาแตเชาถึงเย็นในวันที่ 1 และการบรรยายในเชาของวันที่ 2 เขาคงเซ็งนั่น
แหละ จึงคิดวาชวงบาย ๆ ใหมีการขยับตัวบาง เปนการกระตุนใหตื่นตัว และเปนการสรางกิจกรรมสัมพันธ
เล็ก ๆ นอย ๆ กอนการนั่งฟงอยางนาเบื่อตอไป แตพอเราสรุปวาทําไมจึงทําอยางนี้ จะเห็นวาผูเขารับการอบรม
ใหความรวมมือมากขึ้นในการทํากิจกรรมกลุม จึงมีแนวคิดวา การกระตุนดวยการทํากิจกรรมจะชวยใหผูเขา
อบรมมีความสนใจในเนื้อหา และกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งไมจําเปนตองเปนเพลงเสมอไป เกมสเล็ก ๆ นอย ๆ
ก็ได ความนาสนใจจะบังเกิด มันเปนสัญชาตญาณของมนุษยทั่วไป ซึ่งในอดีต การฝกอบรมของกรมการ
พัฒนาชุมชน จะมีการทํากิจกรรมสันทนาการกอนเสมอ แตหลัง ๆ มา สวนใหญเรงเวลา อัดวิชาการตอง
ใหไดความรูไปมาก ๆ ตารางกลางคืนก็ไมเวน โดยบางครั้งลืมคิดไปวา ที่เราใหไปนั้น เขารับไปไดเทาไร ?
ไดตาม ที่ใหหรือเปลา เพราะในพื้นที่เขาก็เหนื่อยมามากนะ ไมไดสบายเลย เพราะฉะนั้น ถาจะคิดหลักสูตร
ใหม ๆ ควรใหเขาไดมีเวลาพักสมองบางก็ดีนะจะ กอนจะกลับไปสูกับงานตอไป

หมายเหตุ เกณฑการพิจารณาคะแนนองคความรูตามเอกสารที่แนบ

