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ความสําคัญของกระบวนการ A-I-C
            การพัฒนาชุมชนที่นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ
การเปิดโอกาสให้บุคคล และผู้แทนของกลุ่มองค์กร ต่างๆ
ที่อยู่ใน ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และรับผิดชอบใน
การกําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน ร่วมตัดสินใจ
อนาคตของชุมชน ร่วมดําเนินกิจกรรมการพัฒนา และ
ร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น กระบวนการ A - I - C จะ
ช่วยให้ชุมชนข้าไปมีส่วนร่วม ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ ร่วมสร้างความเข้าใจในการดําเนินงาน สร้าง
การยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะ สมาชิกของชุมชน
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเกิดความภาคภูมิใจในผล
งานที่ตนมีส่วนร่วม กระบวนการพัฒนาชุมชน จึงเกิด

ความต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความสําเร็จสูง 
            จากประสบการณ์ในการพัฒนามีข้อสรุปที่ได้จากการนําเอากระบวนการ ประชุมนี้มาใช้
ซึ่งพบว่า
            (1) กระบวนการ A-I-C ช่วยให้ประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกชุมชนที่
เข้ามามีส่วนร่วม มีความ กระตือรือร้น ในการเข้าร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น
            (2) การวางแผนแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ประชาชนโดย
เฉพาะผู้รู้ กลุ่มคนจน ผู้ด้อย โอกาส ผู้หญิง และเยาวชน เข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด กําหนด
แนวทางการพัฒนา และจัดสรรทรัพยากร การมีส่วนร่วม ในกิจกรรม และเสริมสร้างความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการรวมพลังเชิงสร้างสรรค์
            (3) ประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของทั้งกิจกรรม โครงการ ผลของ
การพัฒนา และความเป็น เจ้าของชุมชนท้องถิ่น ทําให้เกิดความมีพลัง รู้ถึงศักยภาพในการพึ่ง
ตนเอง
            (4) องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเรียนรู้ที่จะเข้าร่วมมือกันในการพัฒนาอย่าง
ประสานสอดคล้อง
            นับได้ว่ากระบวนการ A-I-C ช่วยให้เกิดการระดมแนวคิดที่สร้างสรรค์ มีส่วนร่วม และ
เสริมพลังของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนา
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            กระบวนการ A-I-C เป็นการประชุมที่ก่อให้เกิดการทํางานร่วมกันเพื่อจัดทําแผน โดย
เป็นวิธีการที่เปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ นํา
เสนอข้อมูลข่าวสารที่จะทําให้เกิดความเข้าใจ ถึงสภาพปัญหา ความต้องการข้อจํากัด และ
ศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้มีการระดมพลัง สมองในการศึกษา
วิเคราะห์พัฒนาทางเลือก เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา เกิดการตัดสินใจร่วมกัน เกิดพลัง
ของการสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพราะกระบวนการ A-I-C มีขั้น
ตอนสําคัญ คือ

1. ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation
: A)
            คือขั้นตอนการเรียนรู้ และแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ ขั้นตอนนี้จะเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน แสดงความ คิด
เห็น รับฟังและหาข้อสรุปร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์เป็นประชาธิปไตย ยอมรับใน
ความคิดของเพื่อนสมาชิก โดยใช้การ วาด
รูปเป็นสื่อในการแสดงความคิดเห็น และแบ่ง
เป็น 2 ส่วน
                A1 : การวิเคราะห์สภาพการของ
หมู่บ้าน ชุมชน ตําบล ในปัจจุบัน
                A2 : การกําหนดอนาคตหรือ

วิสัยทัศน์ อันเป็นภาพพึงประสงค์ในการพัฒนาว่าต้องการอย่างไร
โดยการวาดภาพมีความสําคัญคือ
(1) การวาดภาพจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสร้างจินตนาการ คิด วิเคราะห์ จนสรุปมาเป็น
ภาพ และช่วยให้ผู้ไม่ถนัด ในการเขียนสามารถสื่อสารได้
(2) ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมคิดและพูด เพื่ออธิบายภาพซึ่งตนเองวาด นอกจากนี้ยังเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม อื่นๆ ได้ซักถามข้อมูลจากภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยน และกระตุ้นให้คนที่ไม่ค่อยกล้าพูด ให้มีโอกาสนําเสนอ
(3) การรวมภาพของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นภาพรวมของกลุ่ม จะช่วยให้มีความง่าย ต่อการ
รวบรวมแนวคิดของผู้เข้าร่วม ประชุม และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของภาพ(ความคิด) และส่วน
ร่วมในการสร้างภาพพึงประสงค์ของกลุ่ม
(4) จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการประชุมให้มีความสุข และเป็นกันเอง ในบางครั้งผู้เข้าร่วม
ประชุม มักมองว่าการ วาดภาพเป็นกิจกรรมสําหรับเด็ก ดังนั้นวิทยากร กระบวนการจําเป็นต้อง
สร้างความเข้าใจ และนําเกมต่างๆ เกี่ยวกับการ วางแผน การละลายพฤติกรรมกลุ่ม หรือการวาด
ภาพเพื่อการแนะนําตนเอง หรือวาดภาพสิ่งที่ตนเองชอบ ไม่ชอบ มาใช้อุ่นเครื่องเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุม

2 ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence :  I)
            คือขั้นตอนการหาวิธีการและเสนอทางเลือกในการพัฒนา ตามที่ได้สร้างภาพพึงประสงค์
หรือที่ได้ช่วยกันกําหนด วิสัยทัศน์ (A2) เป็นขั้นตอนที่จะต้องช่วยกันหามาตรการ วิธีการ และ
ค้นหาเหตุผลเพื่อกําหนดทางเลือกในการพัฒนา กําหนดเป้าหมาย กําหนดกิจกรรม และจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรม โครงการโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
                I1 : การคิดเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภาพพึง
ประสงค์
                I2 : การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม โครงการ โดย
(1) กิจกรรม หรือโครงการที่หมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่นทําเองได้เลย
(2) กิจกรรมหรือโครงการที่บางส่วนต้องการความร่วมมือ หรือการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ร่วมทํางานสนับสนันอยู่ 
(3) กิจกรรมที่หมู่บ้าน ชุมชน ตําบล ไม่สามารถดําเนินการได้เอง ต้องขอความร่วมมือ เช่น
ดําเนินการจากแหล่งอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control : C)
            คือยอมรับและทํางานร่วมกันโดยนําเอาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มาสู่การปฏิบัติ และ
จัดกลุ่มผู้ดําเนินการ ซึ่งจะรับผิดชอบโครงการ โดยขั้นตอนกิจกรรมประกอบด้วย
            C1 : การแบ่งความรับผิดชอบ
            C2 : การตกลงใจในรายละเอียดของการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
            นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมคือ
(1) รายชื่อกิจกรรม หรือโครงการที่กลุ่ม องค์กรชุมชนดําเนินการได้เอง ภายใต้ความรับผิดชอบ
และเป็นแผนปฏิบัติการ ของหมู่บ้าน ชุมชน
(2) กิจกรรม โครงการที่ชุมชน หรือองค์กรชุมชน เสนอขอรับการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กร
ปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่ทํางาน หรือสนับสนุนชุมชน
(3) รายชื่อกิจกรรม โครงการที่ชาวบ้านต้องแสวงหาทรัพยากร และประสานงานความร่วมมือจาก
ภาคีความร่วมมือต่างๆ ทั้งจากภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น

ปัจจัยที่สําคัญที่จะช่วยให้การประชุม A-I-C ประสบความสําเร็จได้

(1) การจัดประชุมกระบวนการ A-I-C นี้ "เน้นความเป็นกระบวนการ" จะดําเนินการข้ามขั้นตอน
หรือสลับขั้นตอน ไม่ได้ เน้นการระดมความคิด และสร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน ให้ความสําคัญ
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กับการตัดสินใจ การกําหนดอนาคตร่วมกัน และเน้นการสร้างพลังความคิด วิเคราะห์ และเสนอ
ทางเลือก ในการพัฒนาและพลังความรัก ความเอื้ออาทร การสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อันเป็น
พลังเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนา
(2) การศึกษาและเตรียมชุมชน
            2.1 การศึกษาชุมชนเพื่อให้เข้าใจสภาพของหมู่บ้าน ชุมชน หรือตําบล ความสัมพันธ์
ของกลุ่มต่างๆ การทราบความสามารถ ศักยภาพของกล่ม สภาพการพึ่งตนเอง เป็นต้น เพื่อให้ได้
ข้อมุลที่เพียงพอ เป็นข้อเท็จจริง ในการกําหนดอนาคตทางเลือก รวมทั้งกลวิธีที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหา และการประสานความร่วมมือ
            2.2 การเตรียมชุมชนเพื่อทําให้กลุ่มต่างๆ ในชุมชน ประชาชนเข้าใจ และส่งผู้แทนที่มี
อํานาจในการตัดสินใจของ กลุ่ม เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการพิจารณาเพื่อกระจายโอกาสให้กลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม เช่น กลุ่มสตรี เด็ก คนจน ผู้ประสบปัญหาต่างๆ เป็นต้น
(3) วิทยากรกระบวนการที่เข้าใจขั้นตแนของกระบวนการ A-I-C มีประสบการณ์ ความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องในการ ประชุม มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ เฉพาะหน้า สามารถไกล่เกลี่ย
หรือมีวิธีการในการจัดการกับความขัดแย้ง ที่เหมาะสมในกรณีที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสามารถทํา
หน้าที่
            3.1 เตรียมชุมชน เตรียมการประชุม ดําเนินการประชุม และสรุปผล
            3.2 สร้างบรรยากาศในการประชุม เพื่อคลายความตรึงเครียดของผู้เข้าร่วมประชุม
            3.3 ความคุมขั้นตอนและเวลาในการดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามกระบวนการ
            3.4 สรุปความเห็นที่แท้จริงของผู้เข้าร่วมประชุม โดยไม่สอดแทรกความเห็นหรือทัศนะ
ของตนเองลงไป
            3.5 ในกรณีที่มีข้อถกเถียงระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเกิดความต้องการปกป้องผล
ประโยชน์ของตนเอง ผู้ดําเนินการประชุมต้องทําหน้าที่ไกล่เกลี่ย และหาข้อยุติให้ได้
            3.6 วิเคราะห์และสังเกตบรรยากาศในการประชุม สําหรับจํานวนผู้จัดการประชุมอาจมี
เพียงคนเดียวก็ได้เป็นผู้นํา การประชุม ซึ่งจะมีข้อดี คือ กระบวนการประชุมเป็นเอกภาพมากกว่า
แต่หากไม่มั่นใจในการดูแลบรรยากาศการประชุม น่าจะจัดคณะมาช่วยโดยแบ่งหน้าที่เป็น 
             O ผู้จัดการประชุม ดูแลอํานวยความสะดวกทั่วไป ได้แก่ การลงทะเบียน อาหาร เครื่อง
ดื่ม
             O ผู้นําการประชุม
             O ผู้จัดกิจกรรมเกมส์ สร้างบรรยากาศ เพื่อการละลายพฤติกรรม คลายเครียด และ
การนําเข้าสู่ขั้นตอนแต่ละ ขั้นตอน
             O ผู้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้คณะฯ จะต้องทําความเข้าใจ ในขั้นตอนและวิธีการให้ตรง
กัน สอดรับกัน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ A-I-C กับประสบการณ์ที่นําไปใช้

ขั้นเตรียมการ ได้แก่
   1. การศึกษาชุมชน เพื่อให้ทราบประวัติการพัฒนา โครงสร้างทางสังคม ปัจจัยพื้นฐาน แหล่ง
ทรัพยากรของหมู่บ้าน โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้วในรายงานการสํารวจของราชการ การพูดคุย
กับชุมชน การสํารวจ
   2. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ประมาณ 30-50 คน
โดยการสอบถามกลุ่ม ต่างๆ และผู้นําของหมู่บ้าน
   3. การชี้แจงวัตถุประสงค์ต่อผู้นําและกรรมการหมู่บ้าน และขอความเห็นในการจัดการประชุม
ให้สะดวกราบรื่นทุกฝ่าย (แจก Mind Map® ให้กับทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลนําเข้า)
   4. การเตรียมตัวของผู้นําการประชุม เพื่อดําเนินการประชุมให้ราบรื่น (เตรียมด้วย Mind
Map® เพื่อมองเห็นภาพรวมของงาน)
   5. การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุม ได้แก่สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องเขียน การจด
บันทึกต่างๆ

ขั้นตอนการจัดประชุมและปฎบัติการตามกระบวนการ A-I-C

การจัดประชุมในระยะเวลา 2 วัน

Appreciatio (วันที่ 1 ของการประชุม)

A-0 ความเป็นมาจากอดีต เพื่อให้เข้าใจสภาพปัจจุบัน การทบทวนสถาการณ์ ที่ผ่านมาจะช่วยให้
สมาชิก มองเห็นภาพ ปัจจุบัน และอนาคตชัดเจนขึ้น วิทยากร ผู้รู้ร่วมให้ประสบการณ์เพิ่มเติม ซึ่ง
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กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมอุ่นเครื่อง ก่อนเข้า สู่กระบวนการ A-1

A-1.1 สภาพ สถานการณ์ ปัจจุบัน (60 นาที)
1. สมาชิกทุกคนในกลุ่มย่อย วาดภาพลงบนแผ่นกระดาษ จากมุมมองของตนเอง กลุ่มย่อยอาจ
ใช้กล่อมเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้หญิงล้วน กลุ่มผู้ชายล้วน กลุ่มผู้นําชุมขน กลุ่มข้าราชการ ให้เวลาวาด
ภาพประมาณ 10-15 นาที
2. สมาชิกแต่ละคนเล่าภาพของตน สมาชิกคนอื่นตั้งใจฟัง และสอบถามได้ แต่ไม่มีการวิพากษ์
วิจารณ์ เพื่อเปิดโอกาส ให้รับฟังรับรู้ จดจํา ข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้สึกของผู้อื่นอย่างเต็มที่ 
3. ทุกคน นําภาพของตัวเองมารวม บนกระดาษแผ่นใหญ่ และช่วยกันเติมให้เป็นภาพรวมเพียง
ภาพเดียวของกลุ่ม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และยอมรับความคิดซึ่งกันและกัน วิทยากร
พยายามกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันวาดภาพ 

A-1.2 นําเสนอความเข้าใจสภภาพปัจจุบัน (30 นาที)
           ผู้แทนกลุ่มนําเสนอ อภิปรายความหมายภาพรวมของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มอื่นจะซักถามหรือ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติม วิทยากรควรช่วยตั้งคําถาม เพื่อให้การอธิบายชัดเจนขึ้น

A-2.1 เป้าหมาย อนาคตที่ปรารถนา (60 นาที)
1. สมาชิกทุกคนในกลุ่มย่อยวาดภาพจินตนาการถึงภาพชุมชน สภาพที่ตนเองอยากเห็นใน
อนาคต ให้เวลาวาดภาพ 10-15 นาที (เขียนแผนที่ความคิด - Mind Map®)
2. แต่ละคนเล่าถึงภาพของตน แล้วจึงนําภาพของทุกคนมารวมกัน เป็นภาพเดียว โดย โดยช่วย
กันต่อเติมให้เป็นภาพ เดียวของกลุ่มที่สมบูรณ์
3. นําเสนอภาพรวมของแต่ละกลุ่ม โดยให้มีผู้แทนกลุ่มคนใหม่นําเสนอ

A-2.2 วิสัยทัศน์รวม (75 นาที)
1. วิทยากรนําภาพของทุกกลุ่มมาให้กลุ่มพิจารณาเลือกภาพใดภาพหนึ่ง เพื่อต่อเติมให้เป็นภาพ
ตัวแทนของอนาคต ที่ต้องการของกลุ่มทุกๆ กลุ่ม 
2. คัดเลือกอาสาสมัครช่วยกันเพิ่มเติมภาพ สมาชิกชวนกันบอกความต้องการเพิ่มเติม การรวม
ภาพของทุกกลุ่มให้เป็นภาพ เดียวกัน เป็นขั้นตอนสําคัญที่จําเป็น เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้สร้าง
ทิศทางไปสู่อนาคต ร่วมกันเป็นภาพเดียวกัน รู้สึกเป็นเจ้าของความคิดร่วมกัน วิทยากรกระตุ้นให้
แต่ละคนในใจไว้ว่า ถ้าจะให้เป็นจริงตามภาพจะทําอย่างไรบ้าง

Influence (วันที่ 2 ของการประชุม)

I-1 แนวทางการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ร่วม (90 นาที)
1. วิทยากรทบทวนวิสัยทัศน์ร่วม(Vision) และให้โอกาสสมาชิกปรับปรุงเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
(เสนอด้วย Mind Map® แตกแขนงเพิ่มเติมได ้)
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มย่อยเขียนแนวทาง กิจกรรม ลักษณะโครงการบนแผ่นกระดาษ เพื่อให้
เสนอให้กลุ่มย่อยพิจารณา ให้เวลาคิดส่วนตัว 10-15 นาที
3. แต่ละคนนําเสนอแนวทาง โดยชี้แจงเหตุผล ความจําเป็น ประโยชน์ (แต่ละคนเสนอ Mental
Model ด้วย Mind Map®)
4. รวบรวมข้อเสนอแต่ละคนจัดเป็นหมวดหมู่ โดยต้องเป็นแนวทางที่กลุ่มเห็นพ้องต้องกันว่าเป็น
ข้อเสนอของกลุ่ม
5. ผู้แทนกลุ่มนําเสนอสมาชิกุ่มกันซักถามให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

I-2 วิเคราะห์ จําแนก และจัดลําดับพัฒนาสุ่วิสัยทัศน์ร่วม (75 นาที)
1. พิจารณาแนวทาง กิจกรรมแต่ละข้อ โดยจัดลําดับความสําคัญ ความต้องการ การเกื้อหนุนจาก
คน องค์กรใด ที่เห็นว่าสําคัญ และควรคํานึงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติ
2. ผู้แทนกลุ่มคัดเลือก จัดกิจกรรมไว้เป็นประเภท โดยรวมกิจกรรมที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน และจัด
ประเภทกิจกรรม ที่สมาชิกทําได้เอง กิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น กิจกรรมที่
ขอความร่วมมือจากองค์กรนอกท้องถิ่น 
3. เมื่อแยกประเภทแล้ว แต่ละคนพิจารณาว่าหากมีทรัพยากร จํากัด จะเลือกโครงการใดที่คิดว่า
สําคัญที่สุด 3-5 กิจกรรม โดยเขียนลําดับบนกระดาษแล้ว รวมคะแนนกิจกรรมที่ได้คะแนนมาก
ที่สุดให้เป็นลําดับหนึ่ง

Control

C-1 เลือกแนวทาง/กิจกรรมที่จะทํา (30 นาที)
1. กิจกรรมที่สามารถทําได้เอง สมาชิกตัดสินใจเลือกที่จะทําโดยลงชื่อในกระดาษของแต่ละ
กิจกรรม แบ่งกลุ่มย่อย ตามกิจกรรมที่สมาชิกลงชื่อไว้ 
2. กิจกรรมที่ต้องทําร่วมกับองค์กรอื่นๆ สมาชิกร่วมกันเสนอมอบหมายให้บุคคล หรือกลุ่มดําเนิน
การประสาน ติดตาม หรือยื่นข้อเสนอ

C-2.1 ทําแผนปฏิบัติการ (120 นาที)
1. จัดทําแผนปฏิบัติการที่ทําได้เอง
โดยนําแนวทาง กิจกรรมต่างๆ ที่
จําแนกกลุ่มไวเแล้วมาทําแผนปฏิบัติ
การ โดยตอบ คําถาม ดังนี้
         Q ทําอะไร (ชื่อโครงการ)
         Q ทําแล้วได้อะไร (ผลที่คาดว่า
จะได้รับ เกิดขึ้น)
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         Q ทําอย่างไร (กิจกรรม วิธี
ดําเนินการ)
         Q ต้องใช้ทรัพยากร วัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณเท่าใด
         Q ทําที่ไหน (สถานที่จะดําเนิน
โครงการ)
         Q ทําเมื่อไร (วันเวลาที่จะดําเนิน
โครงการ)
         Q ใครบ้างจะช่วยทํา
         Q ใครรับผิดชอบ (ผู้ดูแล

ประสานงาน)
2. กิจกรรมที่ต้องขอความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรอื่น นํามาทําแผนโดยตอบคําถามดังนี้
         © ทําอะไร (ชื่อโครงการ)
         © ทําแล้วได้อะไร (ผลที่คาดว่าจะได้รับ / เกิดขึ้น)
         © ประสานงานกับหน่วยงานอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
         © ใครเป็นผู้ประสานงาน ติดตามความก้าวหน้า

ตัวอย่าง หัวข้อเขียนแผนปฏิบัติ
   1. ชื่อโครงการ (ทําอะไร)
   2. หลักการและเหตุผล (ทําไมต้องทํา)
   3. วัตถุประสงค์ (ทําเพื่อให้ได้อะไร)
   4. เป้าหมาย (ผลที่หวัง)
   5. วิธีดําเนินการ (ทําอย่างไร)
   6. กําหนดเวลา (ทําเมื่อไร ถึงเมื่อไร)
   7. ค่าใช้จ่ายและแหล่งเงิน (ใช้เงินเท่าไร จากไหนบ้าง)
   8. ประมาณการรายรับ ถ้ามี (คาดว่าจะมีรายได้เท่าไร)
   9. ผู้รับผิดชอบ (ใครเป็นคนสําคัญที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้)
   10. ผู้ให้ความร่วมมือ (ใครบ้างต้องมาร่วมมือจึงจะสําเร็จ)

C-2.2 เสนอแผนปฏิบัติการ (30 นาที)
1. นําเสนอรายละเอียดของกิจกรรม
2. อภิปรายเพิ่มเติมและตกลงดําเนินงาน มอบหมายงาน กําหนดวันเวลา สถานที่

ขั้นสุดท้าย คือ การเตรียมการเพื่อเสนอแผนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานของรับการ
สนับสนุน หรือส่งเสริมและเข้าร่วมพัฒนา

การประยุกต์ใช้ Mind Map®  ในกระบวนการ AIC สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้กับทุกขั้นตอน ทั้ง
ในส่วนของผู้ที่เป็นวิทยากรกระบวนการและ สําหรับการระดมความคิดเห็น และการนําเสนอภาพ
ฝัน หรือจินตนาการของแต่ละคนที่เข้าร่วมเวที Mind Map® จะช่วยลดความขัดแย้งในระหว่าง
การประชุม เนื่องจาก Mind Map® ทุกคนจะสนใจ การเขียนแผนที่ความคิดร่วมกัน รวมทั้งจะ
ช่วยกันระดมข้อมูลให้ได้มากที่สุด
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