
บันทึกสะท	อนการเรียนรู	 (Learning Reflection) 

ชื่อ-สกุล     XXX   XXXXX       สังกัด            กรม XXXXXX              รหัส       83000            วันที่       2  เมษายน  2559     เวลา        09.00 - 17.30      น. 

กิจกรรม :  ฝ�กอบรมในหองเรียน “วิชาการพัฒนาอุปนิสัยผูนําที่มีผลสัมฤทธิ์สูง” จากนายแมนรัตน* ประดิษฐ*วงศิลป0 จาก PacRim GROUP โดยเป;นการฟ=งบรรยาย รับชมวีดีโอ 
และกลุ>มทํากิจกรรมระดมความเห็นและแบ>งป=นประสบการณ*กัน 
สะท	อนบทเรียน : 

ประเด็นการเรียนรู	 ความรู	สึกต>อสิ่งที่เรียนรู	 การนําไปใช	ในงาน/ชีวิตส>วนตัว 

- ความผิดพลาดที่ผูนํามักจะทําเป;นประจํา ก็คือ บริหารคนอื่นก>อนที่
จะบริหารตนเอง 
- การบริหารตนเองของผูนําตองเริ่มจาก “ภายในสู>ภายนอก” โดยการ
เปลี่ยนกรอบความคิดซึ่งอยู>ลึกที่สุดภายในตนเอง จึงเป;นเรื่องที่ทําได
ยาก แต>หากทําไดจะเป;นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 
- ผูนําที่ Proactive มองเห็นทางออกเสมอ และมีแนวทางตอบสนอง
สิ่งเราหรืออิทธิพลภายนอกโดยอาศัยคุณสมบัติเฉพาะ 4 ประการ คือ 
ส ติ  ( Self-awareness)  จิ น ตน าก า ร  ( Imagination)  จิ ต สํ า นึ ก 
(Conscience) และ อิสรภาพในการกระทํา (Independent will) 
- ผูนํา Proactive จะมุ>งเนนกับสิ่งที่เขาสามารถสรางผลกระทบได
โดยตรง และไม>เสียเวลาหรือเสียพลังงานไปกับสิ่งที่สรางความวิตก
กังวลซึ่งเขาไม>สามารถควบคุมได  
สรุป “ชีวิตเป;นผลมาจากการตัดสินใจของตัวเอง มิใช>จากเงื่อนไข
รอบตัว จริงอยู>ที่ป=จจัยภายนอกอาจมีอิทธิพลหรือส>งผลกระทบต>อตัว
เรา แต>ก็มีอิทธิพลนอยกว>าการเลือกของเราเอง” 

- สนุกกับการทํากิจกรรมและแลกเปลี่ยนความเห็น 
การเปลี่ยนกลุ>มบ>อย ๆ ทําใหรูจักคนเพิ่มมากขึ้น 
และการไม>ซ้ําซากกับกลุ>มเดิมทําใหเราไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นขยายทัศนคติของเราใหกวางไกล
มากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อคนเรารูจักกันดีในระดับหนึ่ง 
(หมายถึงกลุ>มเดิม) ความเกรงใจจะลดลง และไม>
ค>อยใหเกียรติกันดวยการฟ=ง 
- กระตือรือรนที่จะเรียนรูมาก เพราะเป;นวิชาที่รอ
คอยที่จะเรียนรูโดยตลอด เนื่องจากภาวะผูนําเป;น
สมรรถนะหลักที่ตนเองตองการพัฒนา โดยเฉพาะ
หลักการในการควบคุมความวิตกกังวล และการ
บริหารตนเอง เมื่อไดเรียนแลว พบว>า แนวทางการ
นําเสนอในวิชานี้น>าสนใจมากและทําใหตั้งใจเรียน
มากขึ้น เพราะวิทยากรตั้งคําถามใหทุกกลุ>มมีส>วน
ร>วม ใหเกียรติทุกคน และสามารถใหคําแนะนําอย>าง
แนบเนียนผ>านกิจกรรมและการชมวีดีโอเป;นระยะ ๆ 

- การเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดเดิมที่เรามีอยู>คงทําไดยาก
มาก และตองอาศัยความมุ>งมั่นอย>างสูง แต>หากตองการให
ชีวิตการทํางานของตัวเองประสบความสําเร็จและดีขึ้นก็
จะตองทําการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดที่จะทําใหมอง
หาทางออก/ทางเลือกไดมากขึ้น ทําใหเราไม>วิตกจริต และคิด
บวกมากกว>าเดิม 
- อยากเป;นผูนําที่ Proactive จะตองฝ�กสติใหมากกว>านี้
มองเห็นเปaาหมายอย>างชัดเจนและตัดสินใจอย>างแน>วแน> ที่
ผ>านมาตนเองมีจุดแข็งในเรื่องของการรับผิดชอบ แต>ไม>ค>อย
ใหคําชมเชยใคร การเรียนรูครั้งนี้ทําใหเราไดเห็นจุดอ>อนที่
ตองเปลี่ยนแปลงหลายอย>าง โดยเฉพาะการชื่นชมใหเกียรติ
ทีมงาน ซึ่งต>อไปจะทําใหมากขึ้น เพราะเชื่อว>าจะเป;นส>วน
หนึ่งที่ช>วยสรางความไววางใจและสรางทีมงานที่ดีต>อไปได 

หมายเหตุ : บันทึกกิจกรรม/วิชาละไม>ควรเกิน 1 หนา โดยเลือกบันทึกเฉพาะประเด็นที่สาํคัญที่ท>านไดเรียนรู และเป;นประโยชน*กับตัวท>านเอง 

 

ตัวอย>างที่ 1 



บันทึกสะท	อนการเรียนรู	 (Learning Reflection) 

ชื่อ-สกุล     XXX   XXXXX       สังกัด            กรม XXXXXX              รหัส       83000            วันที่       7   เมษายน  2559     เวลา      09.00 - 17.30      น. 

กิจกรรม :  การศึกษาดูงาน “ศูนย*สรางสรรค*งานออกแบบ (Thailand Creative Design Center: TCDC)” 
 
สะท	อนบทเรียน : 

ประเด็นการเรียนรู	 ความรู	สึกต>อสิ่งที่เรียนรู	 การนําไปใช	ในงาน/ชีวิตส>วนตัว 

TCDC มีพันธกิจที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก> (1) สรางความรูจาก
หนังสือออกแบบที่อยู>ในหองสมุดของศูนย*กว>า 15,000 เล>ม (2) สราง
แรงบันดาลใจ ส>งเสริมกระบวนการคิด จากการจัดนิทรรศการทั้งแบบ
ถาวรและแบบชั่วคราว (3) สรางโอกาสโดยการส>งเสริมการเรียนรูใน
สถาบันการศึกษาต>าง ๆ และงานออกแบบโดยเยาวชน (4) สราง
เครือข>ายธุรกิจ โดยพัฒนาผูประกอบการ อาทิ โครงการจัด start-up 
ในรูปแบบต>าง ๆ และ (5) Creative Thailand ส>งเสริมการเผยแพร>
ผลงานความคิดสรางสรรค*จากทั่วเมืองไทย 
- TCDC มีวิสัยทัศน*ใหม>ที่เนนความคิดสรางสรรค*ในธุรกิจ รับความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะ “อยู>รอด” ใน
บริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- TCDC มีความเชื่อมโยงกับภาครัฐ โดยใหโอกาสการเรียนรูที่ไม>
สิ้นสุดใหกับนักเรียนนักศึกษารวมทั้งขาราชการ อาทิ การประสานกับ
กรมพัฒนาชุมชนอย>างใกลชิด เพื่อสรางช>องทางที่จะเขาถึงคนส>วน
ใหญ>ของประเทศเพื่อสรางโอกาสในการสรางสรรค* และสราง
มูลค>าเพิ่มใหกับสินคาบางอย>างที่คนส>วนใหญ>มองขามไป 

รูสึกประทับใจในรูปแบบการทํางานของศูนย*ที่ทํา
หนาที่ในลักษณะนี้ ดวยบทบาทหนาที่ที่ทําใหเกิด
การแพร>กระจายความคิดสรางสรรค*ใหแพร>กระจาย
ไปทั่วเมืองไทย และจะมีส>วนสําคัญต>อการสราง 
“คนพันธุ*ใหม>” ที่รูจักใชความรูและจินตนาการสราง
มูลค>าใหตัวเองทํา และสรางคุณค>าใหตัวเอง ซึ่งถามี
คนอย>างนี้ไดมาก ประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะพัฒนา
ไปเป;นสังคมอุดมป=ญญาและความรูไดในอนาคต 
 

- “ตองไม>หยุดที่จะเรียนรู” ในเมื่อเราไดมีโอกาสที่จะสัมผัส
กับ หน>วยงานอย>าง TCDC ซึ่งมีความทันสมัยและกระตุน
ความคิดสรางสรรค* ทําใหนึกยอนมาถึงตัวเราเองที่จะตองหัน
มาพัฒนาตนเองใหคิดนอกกรอบ สรางความทาทายต>าง ๆ
ใหกับตนเอง 
- จะนําแนวทาง “การสรางโอกาสในการแสวงหาความรู” 
เป;นแนวทางในการสรางแรงบันดาลใจให เกิดความคิด
สรางสรรค*ใหม> ๆ ใหกับตนเองและจะกระตุนใหเพื่อนร>วมงาน
และคนรอบขางคนควาผ>านรูปแบบต>าง ๆ เ พื่อความ
เปลี่ยนแปลงใหม> ๆ และมีแนวทางการทํางานแกป=ญหาและ
ตอบสนองผูรับบริการที่หลากหลายมากขึ้น 
- การเรียนรูสิ่งใหม> ๆ และคิดตาม คิดนอกกรอบจะช>วยใหเรา
ไม>วิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลง เพราะทําใหรูว>าโลกนี้ยังมี
อะไรอีกมากที่ยังไม>ไดรู ไม>ไดทํา 
- จะพยายามสรางผลงานที่สรางสรรค*ดวยความคิดของเราให
มากขึ้น และกลาที่จะบอกเล>าความคิดของเราใหมากขึ้น 

หมายเหตุ : บันทึกกิจกรรม/วิชาละไม>ควรเกิน 1 หนา โดยเลือกบันทึกเฉพาะประเด็นที่สาํคัญที่ท>านไดเรียนรู และเป;นประโยชน*กับตัวท>านเอง 

 

ตัวอย>างที่ 2 



 

บันทึกสะท	อนการเรียนรู	 (Learning Reflection) 

ชื่อ-สกุล     XXX   XXXXX       สังกัด            กรม XXXXXX              รหัส       84000            วันที่       11  พฤษภาคม  2559     เวลา    09.00 - 16.00     น. 

กิจกรรม :  ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง : อ>านหนังสือเรื่อง “Strengths Finders 2.0” ของ Tom Rath 
 
สะท	อนบทเรียน : 

ประเด็นการเรียนรู	 ความรู	สึกต>อสิ่งที่เรียนรู	 การนําไปใช	ในงาน/ชีวิตส>วนตัว 

หนังสือดังกล>าววิเคราะห*ทักษะและความสามารถหลัก ๆ ของคนโดย
แบ>งออกเป;น 36 ประเภท พรอมทั้งอธิบายดวยว>าคนที่มีคุณสมบัติแต>
ละอย>าง นั้นมีลักษณะอย>างไร เหมาะจะทํางานประเภทไหน 
นอกจากนี้ ยังใหเราไดทําแบบทดสอบเพื่อเผยใหเราเห็น “พรสวรรค*” 
ที่เด>นชัดที่สุดของเรา 5 ประการ และยิ่งดีขึ้นไปกว>านั้นก็คือ ให
ขอแนะนําในการขัดเกลาและฝ�กฝนพรสวรรค*เหล>านั้นใหเป;น “จุด
แข็ง” ของเราอย>างแทจริ ง  เราสามารถนําจุดแข็งของเรามา
ประยุกต*ใชกับชีวิตและอาชีพการงานของเราได ไม>ว>าสายงานนั้นจะ
เป;นอะไรก็ตาม และเมื่อใดก็ตามที่เราไดพัฒนาในส>วนที่เป;นจุดแข็ง
ของเราแลวจะช>วยใหเราทํามันไดดีและพัฒนาไดอย>างรวดเร็ว ซึ่งจะ
ช>วยใหเรารูสึกมีคุณค>า (Self Esteem) และเป;นความสุขที่แทจริง 
ส>วนจุดอ>อนของเรานั้นใชเทคนิคในการจัดการ ดังนี้ (1) ทําใหดีขึ้น
กว>าเดิมเล็กนอย (2) ออกแบบระบบสนับสนุน (3) ใชจุดแข็งมากลบ
จุดอ>อน (4) หาคู>หูที่มาช>วยเสริมในจุดอ>อนได (5) เลิกทํา 

- ประทับใจในหนังสือเล>มนี้ เพราะเป;นหนังสือที่ดี
มากที่ทําใหเราสามารถจับจุดของตัวเองไดว>า เรา
ควรพัฒนาตนเองไปในทิศทางไหน หนังสือเล>มนี้
ไม>ไดบอกว>า เราควรทําอาชีพอะไร หรือไม>ควรทํา
อาชีพอะไร แต>มันบอกถึงจุดแข็งซึ่งตัวเรามีอยู> และ
ใหนํามันมาปรับใชกับสิ่งที่เราชอบ หรือหนาที่ที่เรา
กําลังทําอยู>ก็ได 
- สนุกที่ไดทําแบบทดสอบ ไดคนพบเรื่องราวใหม> ๆ 
และคนพบจุดแข็งของตนเอง 5 ประการ คือ 
Significance, empathy, communicate, 
harmonize และ Belief ซึ่งก็แปลกใจว>าบาง
คุณลักษณะนั้นเป;นหนึ่งในพรสวรรค*ของเราดวย
หรือ? แต>ก็ทําใหรูสึกมั่นใจมากขึ้นว>าเราควรจะ
พัฒนาตนเองไปในทิศทางไหน 

จะนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาปรับและนําจุดแข็งของเรามาใชในงานที่
กําลังทําอยู> แมจะไม>แน>ใจว>าผลจะเป;นอย>างไร ก็คงตองใชเวลา
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพและเป;นตัวเองมากที่สุด มากกว>าการ
พยายามเก>งหรือดีในแบบที่คนอื่นเป;น และจะนําไปใชกับ
ผูใตบังคับบัญชา (ใหลองทําดู) เพื่อจะไดรูว>ามีจุดแข็งอะไร และ
เราจะไดช>วยดึงศักยภาพของเขาออกมา โดยมอบหมายงานที่
ถูกกับจุดแข็งของเขา เขาจะไดทําในสิ่งที่ชอบและทํางาน
ออกมาไดดีดวย 

หมายเหตุ : บันทึกกิจกรรม/วิชาละไม>ควรเกิน 1 หนา โดยเลือกบันทึกเฉพาะประเด็นที่สาํคัญที่ท>านไดเรียนรู เป;นประโยชน*กับตัวท>านเอง 

ตัวอย>างที่ 3 


