กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การพัฒนาตนเองตามศักยภาพรายบุคคล
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องเรียน ๖๓๒ อาคาร ๖ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คุณเอื้อ
คุณอานวย
คุณประสาน
คุณกิจ
คุณลิขิต

นางรัมภา สุวรรณพฤกษ์
นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล
นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล
นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา
นางกฤตยา แร่ทอง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การพัฒนาตนเองตามศักยภาพรายบุคคล
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องเรียน ๖๓๒ อาคาร ๖ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ชื่อ-สกุล
นางรัมภา
สุวรรณพฤกษ์
นางสาวยุวดี
พรธาราพงศ์
นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา
นายสาธิต
เหล่าวัฒนพงษ์
นางสาวมยุรี
เรืองสมบัติ
นายพีรัฐ
ลิมปาภรณ์
นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง
นายธานี
สุคนธะชาติ
นายทินวงษ์
รักอิสสระกุล
นางสาวธัญญธร
อินทร์ท่าฉาง
นายสันติ
กมลนรากิจ
นายกรณ์พงศ์
ทองศรี
นายศรัณยู
สว่างเมฆ
นายสุพจน์
พรหมพยัคฆ์
นางกฤตยา
แร่ทอง
นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์
นางสาวภัณทิลา อาจคงหาญ
นายเสฏฐนันท์
สิทธิโชคพัฒนะ
นางสาวโปรดปราน เพชรสด
นายศิรวัชร์
พัฒคุ้ม
นางสาวอาภรณ์
แก้วพรหมมาน
นางสาวสุนิสา
ขุนทอง
นางสาวนุชจรี
ลิ้มศรี
นางประภาดา
มูลศรี
นายบุญชอบ
เอี่ยมพ่อค้า

สังกัด
สานักงานคณบดี
สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

สานักงานคณบดี

ลงนาม

บันทึกการเล่าเรื่อง
เรื่อง การพัฒนาตนเองตามศักยภาพรายบุคคล
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องเรียน ๖๓๒ อาคาร ๖ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ผู้เล่า
นางสาวกิ่งกาญจน์
พิจักขณา

รายละเอียดของเรื่อง
การพัฒนาตน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า self-develop
ment แต่ยังมีคาที่มีความหมายใกล้เคียงกับคาว่าการ
พัฒนาตน และมักใช้แทนกัน บ่อยๆ ได้แก่ การปรับปรุง
ตน (self-improvement) การบริหารตน (self-manage
ment) และการปรับตน (self-modification) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสมเพื่อสนองความ
ต้องการและเป้าหมายของตนเอง หรือเพื่อให้สอดคล้อง
กับ สิ่งที่สังคมคาดหวัง
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตน
บุคคลที่จะพัฒนาตนเองได้ จะต้องเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเอง โดยมีความเชื่อหรือ
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่
ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาตนเองประสบความสาเร็จ
แนวคิดที่สาคัญมีดังนี้
๑. มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ทาให้
สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนได้ในเกือบทุกเรื่อง
๒. ไม่มีบุคคลใดที่มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน จนไม่
จาเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใดๆ อีก
๓. แม้บุคคลจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองได้ดีที่สุด แต่ก็ไม่
สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ในบางเรื่อง ยังต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการพัฒนาตน การควบคุม
ความคิด ความรู้สึก และการกระทาของตนเอง มี
ความสาคัญเท่ากับการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอก
๔. อุปสรรคสาคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง คือ
การที่บุคคลมีความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด
และการกระทา จึงไม่ยอมสร้างนิสัยใหม่ หรือฝึกทักษะ
ใหม่ๆที่จาเป็นต่อตนเอง
๕. การปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถดาเนินการได้
ทุกเวลาและอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบปัญหาหรือข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับตนเอง
ความสาคัญต่อตนเอง จาแนกได้ดังนี้

สรุปความรู้ที่ได้
หากต้องการใช้เทคนิคการ
พัฒนาตนด้วยวิธีการ
ควบคุมตนเอง ควรมี
ขั้นตอนดังนี้
๑. กาหนดพฤติกรรม
เป้าหมายด้วยตนเองเริ่มต้น
ด้วยบุคคลจะต้องกาหนด
พฤติกรรมเป้าหมาย ที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ด้วยตนเองให้ชัดเจน
๒. สังเกตและบันทึก
พฤติกรรมของตน การ
สังเกตและบันทึก
พฤติกรรม จะต้องกระทา
ด้วยตนเอง และบันทึกเป็น
ระยะ ๆ
๓. กาหนดเงื่อนไขการ
เสริมแรง หรือการลงโทษ
ตนเอง เป็นการกาหนด
เงื่อนไขในการที่จะได้รับ
การเสริมแรง หรือการ
ลงโทษ หลังจากที่ได้ทา
พฤติกรรมเป้าหมาย การ
กาหนดเงื่อนไขของการ
เสริมแรง หรือการลงโทษนี้
ควรกระทาด้วยตนเอง
เพราะสอดคล้องกับ ความ
ต้องการของตน อันจะ
นาไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิผล

ผู้เล่า

รายละเอียดของเรื่อง
๑. เป็นการเตรียมตนให้พร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรับกับ
สถานการณ์ทั้งหลายได้ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
๒. เป็นการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่อง และพัฒนาพฤติกรรม
ให้เหมาะสม ขจัดคุณลักษณะที่ไม่ต้องการออกจากตัวเอง
และเสริมสร้างคุณลักษณะที่สังคมต้องการ
๓. เป็นการวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่
เป้าหมายในชีวิตได้อย่างมั่นใจ
๔. ส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนสูงให้ขึ้น มีความ
เข้าใจตนเอง สามารถทาหน้าที่ตามบทบาทของตนได้เต็ม
ศักยภาพ
ข. ความสาคัญต่อบุคคลอื่น เนื่องจากบุคคลย่อมต้อง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การพัฒนาในบุคคลหนึ่งย่อมส่งผล
ต่อบุคคลอื่นด้วย การปรับปรุงและพัฒนาตนเองจึงเป็น
การเตรียมตนให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้อื่น ทั้งบุคคลใน
ครอบครัวและเพื่อนในที่ทางาน สามารถเป็นตัวอย่างหรือ
เป็นที่อ้างอิงให้เกิดการพัฒนาในคนอื่นๆ ต่อไป เป็น
ประโยชน์ร่วมกันทั้งชีวิตส่วนตัวและการทางานและการ
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในชุมชน ที่จะส่งผลให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ค. ความสาคัญต่อสังคมโดยรวม ภาระกิจที่แต่ละ
หน่วยงานในสังคมต้องรับผิดชอบ ล้วนต้องอาศัย
ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน การที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
คนได้พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อพัฒนาการของ
รูปแบบการทางานหรือเทคโนโลยี การพัฒนาเทคนิควิธี
หรือวิธีคิดและทักษะใหม่ๆ ที่จาเป็นต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานและคุณภาพของผลผลิต ทาให้
หน่วยงานนั้นสามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพกับสังคมอื่นได้สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้

สรุปความรู้ที่ได้
๔. เลือกเทคนิคด้วยตนเอง
การเลือกเทคนิคด้วยตนเอง
จะช่วยให้สามารถเลือก
เทคนิคเพื่อควบคุม
พฤติกรรมได้เหมาะสมกับ
ตน
๕. ใช้เทคนิคการควบคุม
ตนเอง ตามวิธีการและ
ขั้นตอนของเทคนิคที่
นามาใช้
๖. ประเมินตนเอง เพื่อดู
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เป้าหมาย ว่าเปลี่ยนแปลง
ตามเงื่อนไข และ
ข้อกาหนดหรือไม่
๗. เสริมแรง หรือ การ
ลงโทษตนเอง หลังจาก
ประเมินพฤติกรรม
เป้าหมายแล้ว การจะได้รับ
การเสริมแรงหรือลงโทษ
นั้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเป้าหมายว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
หรือไม่ ถ้าเป็นไปตาม
เกณฑ์ทตี่ ั้งไว้ ก็เสริมแรง
ด้วยการให้รางวัล แต่ถ้าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ควรมีการ
ลงโทษ

