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หลักสูตรห้องเรียนแห่งความสุข 
25-26 ส.ค. 61 (17 คน)

โดย คุณธนัญธร เปรมใจชื่น และทีมงาน 7 Presents  
ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้หลักการทำางานพื้นฐานของสุนทรียสนทนา 

เกิดการตระหนักถึงการดูแลพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียน 

ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาห้องเรียนของตน

สู่คุณภาพใหม่ที่เข้าถึงหัวใจของผู้เรียน 

หลักสูตรจิตวิทยาเชิงบวก
และการเรียนรู้  

18-19 ส.ค. 61 (19 คน) 
โดย ผศ.นพ. พนม เกตุมาน 

และ ดร. สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ 
ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก 

และการจัดกระบวนการเรียนรู้

ที่ส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาของผู้เรียน

เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

ก่อการครู โมดูล 2

เสริมศักยภาพครูแกนนำาในเครือข่าย
ร่วมพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างการเรียนรู้
นำาไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะทางปัญญา

พัฒนาการเรียนรู้ (ตลาดวิชา)

หลักสูตรครูกล้าแสดง 
ครั้งที่ 1: 25-26 ส.ค. 61 (24 คน)
ครั้งที่ 2: 1-2 ก.ย. 61 (21 คน)   

โดย ผศ.ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ และ อ. คอลิด มิดำา
ผู้เข้าร่วมเข้าใจหลักการพื้นฐานของการแสดงเบื้องต้นจาก

การฝึกปฏิบัติจริงเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้กับการสอนของตน  

โดยผสมผสานหลักการแสดงในการออกแบบกิจกรรม  

เพื่อให้เกิดชั้นเรียนที่น่าสนใจซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน

เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสนุกสนาน 

NEXT ก่อการครู โมดูล 3 (สร้าง Facilitator) 29-31 พ.ย. 61 ที่โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม

1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาวะการนำาเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2

หลักสูตรการนำาด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ (Leading with Soul Purpose) 12-14 ธ.ค. 61 ที่ สสส.



หลักสูตรห้องเรียนแห่งความสุข 
25-26 ส.ค. 61 (17 คน)

โดย คุณธนัญธร เปรมใจชื่น และทีมงาน 7 Presents  
ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้หลักการทำางานพื้นฐานของสุนทรียสนทนา 

เกิดการตระหนักถึงการดูแลพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียน 

ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาห้องเรียนของตน

สู่คุณภาพใหม่ที่เข้าถึงหัวใจของผู้เรียน 

หลักสูตรนำาด้วยญาณทัศนะ 
(Leading with Intuitive Intelligence) 

5-7 ก.ย. 61 (33 คน) 
โดย Mr. Vikram Bhatt และทีมทำางาน

Leadership that Works ประเทศอินเดีย  
ผู้เข้าอบรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

องค์กรอิสระ รวมถึงภาคีเครือข่าย สสส. 

ได้ฝึกใช้ญาณทัศนะของตนเอง (Intuitive Intelligence) 

ร่วมกับปัญญาเชิงเหตุผล เพื่อให้สามารถข้ามพ้นข้อจำากัด

และสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อตนเองและสังคม

ก่อการครู โมดูล 3 (สร้าง Facilitator) 29-31 พ.ย. 61 ที่โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาวะการนำาเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2

เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

1เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในตัวผู้นำา
ด้วยการร่วมบ่มเพาะการเติบโตทางจิตวิญญาณ 

ข้ามพ้นข้อจำากัดของตนเองและสังคม
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลัง 

ดาวน์โหลด Infographic

สรุปบทเรียนได้ที่นี่

หลักสูตรการนำาด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ (Leading with Soul Purpose) 12-14 ธ.ค. 61 ที่ สสส.NEXT

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรครั้งต่อไป

ได้ที่ Facebook โครงการผู้นำาแห่งอนาคต
facebook.com/leadershipforthefuture2014

“พื้นฐานพี่ทำางานเรื่องสิทธิผู้หญิง 

สิทธิทางเพศ เราไม่สามารถเปลี่ยน

สังคมได้โดยการบังคับให้ใครเชื่อและ

บังคับให้คนเคารพกัน มันอาจบังคับ

ได้ในเชิงหลักการแต่เราไม่ได้สามารถ

เปลี่ยนใจเขาได้ กระบวนการเรียนรู้

เรื่องญาณทัศนะทำาให้เรากลับมาฟัง

เสียงหัวใจตัวเอง ซึ่งเป็นจุดสำาคัญที่ 

‘ต่อจากนี้เราจะได้เริ่มเปลี่ยนสังคม

ด้วยความเข้าใจและความรัก สร้าง

สังคมที่มีสมดุลร่วม โดยเริ่มจาก

ภายในตัวเรา”

คุณจิตติมา ภาณุเตชะ 

ผู้อำานวยการมูลนิธิ

สร้างความเข้าใจ

เรื่องสุขภาพผู้หญิง 

และผู้จัดการแผนงาน

สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

สสส. 



การสื่อสารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง

การผลิตสิ่งพิมพ์ผลงานวิชาการ

บริหารจัดการองค์ความรู้จากโครงการผู้นำาฯ
เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลายหลาย
เพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะทางปัญญาอย่างทั่วถึง

3
หนังสือจุดนัดพบบนเส้นขนาน 
ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

ถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านกระบวนการทำางานและสร้างความเข้มแข็ง

ของพื้นที่ผ่านภาวะการนำาร่วม (Collective Leadership) และการหนุนเสริม

การทำางานในการยกระดับการขับเคลื่อนสังคมด้วยเครื่องมือและนวัตกรรม รวมถึง

การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง  

โดยมีพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจำานวน 4 พื้นที่ ทำางานขับเคลื่อน 4 โครงการ 
ได้แก่ โครงการพัฒนาแกนนำาหลักสูตรนักเปลี่ยนแปลงสังคมสู่พังงาแห่งความสุข, 

โครงการสร้างผู้นำาแห่งอนาคตจังหวัดเชียงราย, โครงการพัฒนาแกนนำาขับเคลื่อนงาน

วัฒนธรรมตำาบลโคกสลุงเพื่อต้นแบบการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดลพบุรี และ

โครงการขอนแก่นนิวสปิริต จังหวัดขอนแก่น

หนังสือ Intrapreneur for Change 
ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง

“โค้ช” หรือ “จิตอาสาจากภาคธุรกิจ” ร่วมบอกเล่าประสบการณ์

การลงไปทำางานขับเคลื่อนสังคมใน 4 พื้นที่ต้นแบบร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

ในจังหวัดเชียงราย พังงา ลพบุรี และขอนแก่น 

และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนและตนเอง

หลังจากได้มีประสบการณ์ทำางานกับภาคประชาสังคม 

สามารถดาวน์โหลดหนังสือ

ของโครงการผู้นำาแห่งอนาคตได้ที่เว็บไซต์
www.leadershipforfuture.com



การผลิตสิ่งพิมพ์ผลงานวิชาการ

โครงการผู้นำาแห่งอนาคต : Leadership for the Future
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 999 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4 
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำาบลศาลายา อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์: 0-2441-5222, โทรสาร: 0-2441-5223
collectivelff@gmail.com

www.leadershipforfuture.com
www.facebook.com/leadershipforthefuture2014


