
ความก้าวหน้า
ประจำาเดือน

15 ธันวาคม 2561 - 14 มกราคม 2562



เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่ วันนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2562 (ภายใน 12.00 น.) จำานวน 30 คน
จัดการอบรมครั้งแรก 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ School of Changemakers อาคาร QiSS Residence (เอกมัย กรุงเทพฯ) 

17-19 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น
โดย คุณณัฐฬส วังวิญญู และทีมงานสถาบันขวัญแผ่นดิน 

เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

พัฒนา “ภาวะผู้นำาร่วม (Collective Leadership)”
ผ่านแนวคิด “สุขร่วมสร้าง (Collective Happiness)” 
เพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

1
การพัฒนาศักยภาพผู้นำาเชิงพื้นท่ี

“ทีมของหนูเป็นทีมทำ�ค่�ยเพื่อช่วยสร้�งฐ�น

ก�รเรียนรู้ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันด�ร รวมถึงทำ�วิจัย

ด้�นสิ่งแวดล้อม ช�วบ้�น และชุมชนรอบ ๆ แก่งละว้�

ในอำ�เภอบ้�นไผ่ซึ่งเป็นพื้นที่ของเร�เพื่อพัฒน�เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนค่ะ  ซึ่งในอน�คตก็จะทำ�ง�น

กับทีมที่ใหญ่ขึ้นด้วย ก�รม�เข้�ร่วมกิจกรรมครั้งนี้  

หนูได้เรียนรู้เรื่องก�รฟัง ก�รทำ�ง�นเป็นทีม ก�รปรับตัว

ให้เข้�กับคนที่แตกต่�ง รวมถึงได้เรียนรู้ประสบก�รณ์

จ�กทีมเชียงร�ยและทีมลพบุรีด้วยซึ่งทีมเข�มี

ประสิทธิภ�พและมีอุดมก�รณ์คล้�ยกัน หนูได้ความรู้

หลายอย่างที่สามารถเอาไปปรับใช้กับทีมของเราใน

ตอนนี้ รวมถึงประเด็นที่ต้องเรียนรู้เพื่อทำางานร่วม

กับทีมที่ใหญ่ขึ้นค่ะ”

คุณสุชาดา พิมพ์ศรี
กลุ่มเพื่อนเพื่อเพื่อน

จังหวัดขอนแก่น
รับชมบันทึกกิจกรรม รูปภาพ และทำาเนียบผู้เข้าอบรมได้ที่ 
www.leadershipforfuture.com/20190110-2/cl2562-1-1

เวทีพัฒนาภาวะผู้นำาร่วมระดับภูมิภาค โซน 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 18-20 ก.พ. 62 ณ โรงแรมภูงา จ. พังงา NEXT

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เวทีพัฒนาภาวะผู้นำาร่วมระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 

เวทีก�รอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำาร่วม (Collective Leadership) 

โดยผู้เข้�ร่วมก�รอบรมเป็นเครือข่�ยจ�กพื้นที่ยุทธศ�สตร์ในก�รดำ�เนินโครงก�รผู้นำ�แห่งอน�คต

ในปี 2562 โซนที่ 1 (ภ�คเหนือ ภ�คอีส�น และภ�คกล�ง) ประกอบด้วยผู้แทน

องค์กรภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�สังคม จ�กเครือข่ายสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา 

ชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี เครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต จังหวัดขอนแก่น 

เครือข่ายมาดีอีสาน จังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายมูลนิธิบ้านครูนำา้ จังหวัดเชียงราย 

ซึ่งก�รอบรมในครั้งนี้ได้ช่วยเสริมศักยภ�พผู้นำ�และเครือข่�ยที่ทำ�ง�นขับเคลื่อนสังคม

ในพื้นที่ปฏิบัติง�นจริงให้ส�ม�รถดึงภ�วะก�รนำ�ที่อยู่ภ�ยในตนเองออกม� ผ่�นแนวคิดที่ว่� 

“ทุกคนมีคุณภาพภายในที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

ให้เกิดความสุขร่วมกันได้ (Collective Happiness)” 

โดยวิทย�กรได้ชวนให้ผู้เข้�อบรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่�นกิจกรรมในหัวข้อ “ฝึกเซนส์ในร่�งก�ย” 

“ก�รฟัง 4 ระดับ” “จับคู่ฝึกก�รฟังแบบเข้�ใจคว�มรู้สึกและก�รฟังเพื่อห�คุณค่�ชีวิตของผู้สนทน�” 

“จับกลุ่มแลกเปลี่ยนก�รฟังอย่�งลึกซึ้ง” “ฝึกก�รตั้งแกนก�รรับแรงปะทะอย่�งผ่อนคล�ย” 

“ผู้นำ� 4 ทิศ” “ก�รฟัง 8 แบบ” และ “ไพ่คว�มรู้สึกและไพ่คว�มต้องก�ร” 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นนั้นช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ

วิธีการลดความขัดแย้งภายในทีมที่ทำางานร่วมกันผ่าน “สุนทรียสนทนา (Dialogue)” 

ได้ย้อนมองตนเองถึงการตอบสนองต่อลักษณะนิสัยที่ตนไม่คุ้นชิน 

เห็นแง่งามของความแตกต่างหลากหลาย นำาไปสู่การผสานพลังของทีมอย่างลงตัว

เพื่อขับเคลื่อนการทำางานภาคสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริง



เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่ วันนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2562 (ภายใน 12.00 น.) จำานวน 30 คน
จัดการอบรมครั้งแรก 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ School of Changemakers อาคาร QiSS Residence (เอกมัย กรุงเทพฯ) 

พัฒนา “ภาวะผู้นำาร่วม (Collective Leadership)”
ผ่านแนวคิด “สุขร่วมสร้าง (Collective Happiness)” 
เพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

รับสมัครผู้เข้าอบรมในหลักสูตร

โครงการผู้นำาแห่งอนาคตขอนำาเสนอการอบรมในหัวข้อ 

“ภาวะการนำาที่เชื่อมโยง Connected Leadership” 

ซึ่งเป็นโมดูลสุดท้าย (โมดูล 4) ของหลักสูตรอบรมเชิง

ปฏิบัติการภาวะการนำาเพื่อการข้ามพ้นในปีที่ 2 นี้ 

โดยมีวิทยากรคือ Mr. Vikram Bhatt 

องค์กร Leadership that Works ประเทศอินเดีย 

ที่มุ่งสร้างผู้นำาการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการโค้ช

เพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผู้นำาทั้งภาครัฐ 

ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ทั่วโลกจำานวนมาก

ได้ผ่านการเรียนรู้และเป็นสมาชิกเครือข่ายขององค์กร

“ภาวะการนำาที่เชื่อมโยง (Connected Leadership)”

เวทีพัฒนาภาวะผู้นำาร่วมระดับภูมิภาค โซน 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 18-20 ก.พ. 62 ณ โรงแรมภูงา จ. พังงา 

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “INTRAPRENEUR for CHANGE”

โครงการผู้นำาแห่งอนาคตร่วมกับ School of Changemakers ชอเชิญชวน

คนรุ่นใหม่ที่สนใจงานภาคสังคมและการริเริ่มกิจการเพื่อสังคม (Social 

Enterprise) มาร่วมทำางานกับองค์กรภาคสังคมที่มีประสบการณ์การทำางาน

มายาวนานในแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดรับมือการเปลี่ยนผ่านร่วมกัน 

โครงการ “Intrapreneur for Change”  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง

และทดสอบโมเดลทางเลือกใหม่ ๆ ผ่านการสร้างรูปแบบ (Platform) 

และเครื่องมือในการทำางานร่วมกันระหว่าง Intrapreneur กับ

ผู้นำาองค์กรภาคสังคม เพื่อสร้าง Quick Win หรือทดลองไอเดีย

ใหม่ ๆ ในการสร้างความยั่งยืน ยึดแนวคิดการประกอบการสังคม 

(Social Entrepreneurship) และการสร้างนวัตกรรมสังคม 

(Social Innovation)

รับชมรายละเอียดโครงการและข้อมูลการรับสมัครได้โดย

แสกน QR Code หรือเข้าชม Facebook โครงการผู้นำาแห่งอนาคต
https://www.facebook.com/leadershipforthefuture2014

ผู้เข้าอบรมในโมดูล 4 นี้จะได้ฝึกการบ่มเพาะ

ศักยภาพและภาวะผู้นำาที่เข้าถึงแก่นแท้

ภายในจิตใจตนเอง เสริมสร้างศักยภาพของ

ผู้นำา ในการเข้าถึงขุมพลังและแรงบันดาลใจ 

เพื่อข้ามพ้นข้อจำากัดของตนเองและสร้าง

การเปลี่ยนแปลงสู่สังคม

หลักสูตรจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–8 มีนาคม 2562 

เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 201 

ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) 

ซอยงามดูพลี กรุงเทพมหานคร 

มีเอกสารการประชุม อาหารว่าง 2 มื้อ (เช้า-บ่าย) 

และอาหารกลางวัน พร้อมล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย 

เวทีก�รอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำาร่วม (Collective Leadership) 

โดยผู้เข้�ร่วมก�รอบรมเป็นเครือข่�ยจ�กพื้นที่ยุทธศ�สตร์ในก�รดำ�เนินโครงก�รผู้นำ�แห่งอน�คต

ในปี 2562 โซนที่ 1 (ภ�คเหนือ ภ�คอีส�น และภ�คกล�ง) ประกอบด้วยผู้แทน

องค์กรภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�สังคม จ�กเครือข่ายสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา 

ชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี เครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต จังหวัดขอนแก่น 

เครือข่ายมาดีอีสาน จังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายมูลนิธิบ้านครูนำา้ จังหวัดเชียงราย 

ซึ่งก�รอบรมในครั้งนี้ได้ช่วยเสริมศักยภ�พผู้นำ�และเครือข่�ยที่ทำ�ง�นขับเคลื่อนสังคม

ในพื้นที่ปฏิบัติง�นจริงให้ส�ม�รถดึงภ�วะก�รนำ�ที่อยู่ภ�ยในตนเองออกม� ผ่�นแนวคิดที่ว่� 

“ทุกคนมีคุณภาพภายในที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

ให้เกิดความสุขร่วมกันได้ (Collective Happiness)” 

โดยวิทย�กรได้ชวนให้ผู้เข้�อบรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่�นกิจกรรมในหัวข้อ “ฝึกเซนส์ในร่�งก�ย” 

“ก�รฟัง 4 ระดับ” “จับคู่ฝึกก�รฟังแบบเข้�ใจคว�มรู้สึกและก�รฟังเพื่อห�คุณค่�ชีวิตของผู้สนทน�” 

“จับกลุ่มแลกเปลี่ยนก�รฟังอย่�งลึกซึ้ง” “ฝึกก�รตั้งแกนก�รรับแรงปะทะอย่�งผ่อนคล�ย” 

“ผู้นำ� 4 ทิศ” “ก�รฟัง 8 แบบ” และ “ไพ่คว�มรู้สึกและไพ่คว�มต้องก�ร” 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นนั้นช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ

วิธีการลดความขัดแย้งภายในทีมที่ทำางานร่วมกันผ่าน “สุนทรียสนทนา (Dialogue)” 

ได้ย้อนมองตนเองถึงการตอบสนองต่อลักษณะนิสัยที่ตนไม่คุ้นชิน 

เห็นแง่งามของความแตกต่างหลากหลาย นำาไปสู่การผสานพลังของทีมอย่างลงตัว

เพื่อขับเคลื่อนการทำางานภาคสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณทุเรียน ชื่นแสงจันทร์ 

อีเมล: thurian.ch@gmail.com



1
การสนับสนุนการทำางานยุทธศาสตร์
ของพื้นที่เป้าหมาย

เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

สนับสนุนโครงการจากท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้านและยั่งยืน
บนฐานสุขภาวะทางปัญญา

โครงการการจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน
ด้วยวิถีสุขภาวะทางปัญญา 

(Sustainable Community-Based 
Management with Intellectual Well-Being)
โดย สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จังหวัดลพบุรี

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำาชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3
หลักสูตรการทำาแผนยุทธศาสตร์ (26-27 ธ.ค. 61)

ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง จังหวัดลพบุรี

แกนนำาชุมชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเย�วชนกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้�วเปลือก

ชุมชนไทยเบิ้งบ้�นโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ได้เรียนรู้หลักการ

และขั้นตอนในการจัดเวทีเพื่อทำาแผนยุทธศาสตร์ที่เป็น

รูปธรรมและเคารพความแตกต่างหลากหลายทางความคิด

เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนฐานสุขภาวะทางปัญญา

โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อสร้างแกนนำา
เยาวชนอย่างยั่งยืน : พลเมืองเยาวชน 

เทศบาลตำาบลปริก อำาเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา

โดย เครือข่ายสงขลาฟอรั่ม จังหวัดสงขลา

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
(โครงการย่อยของแกนนำาเยาวชนต้นปริก)
ระยะเวลาโครงการ: 6 เดือน (พ.ย. 61 - เม.ย. 62)

ณ โรงเรียนเทศบาลตำาบลปริก จ. สงขลา
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเป็นโครงการย่อย

ที่แกนนำาเยาวชนต้นปริกได้ออกแบบและนำาเสนอ

ผ่านเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการเยาวชนต้นปริก 

เมื่อวันที่ 22-24 พ.ย. 61 โดยกระบวนการออกแบบและ

ดำาเนินโครงการปลูกผักปลอดสารพิษนี้ช่วยส่งเสริมให้แกนนำา

เยาวชนต้นปริกมีภาวะผู้นำาร่วม (Collective Leadership)

ในการร่วมกันวางแผนกิจกรรมตามความถนัดที่แตกต่าง

หลากหลายของทีมงาน และคำานึงถึงประโยชน์ร่วมกันของ

สมาชิกทุกคนในชุมชนโรงเรียนเทศบาลต้นปริกตามแนวคิด 

“Active Citizen” ผ่านการปรับเปลี่ยนการใช้วัตถุดิบ

ปลอดสารพิษในการประกอบอาหารกลางวัน 

ซึ่งแกนนำาเยาวชนสามารถสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงในสังคมของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม

การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ



e-Magazine ฉบับนี้จัดทำาขึ้นเพื่อนำาเสนอประสบการณ์ กระบวนการทำางาน บทเรียน และ

ข้อคิด จากการทำางานของ Intrapreneur ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของแกนนำาภาคประชาสังคม

เครือข่ายโครงการผู้นำาแห่งอนาคตในช่วงระยะเวลา 7 เดือน เพื่อเป็นกรณีศึกษาการทำางาน

ในบทบาทดังกล่าว รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในการทำางานเพื่อสังคม

Intrapreneur for Change
4 เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลง

โครงการผู้นำาแห่งอนาคตผลิตสื่อดิจิทัล
จำานวน 11 ผลงาน (15 ธ.ค. 61 - 14 ม.ค. 62) 
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบทความ อินโฟกราฟิก และวีดิทัศน์ อาทิ 

“สุขล้นปรี่ของคนรุ่นใหม่ที่ทำาเพื่อคนชายขอบ” “สุขคนเดียวมัน

ไม่ยั่งยืน ความสุขที่ยั่งยืนต้องช่วยกันทำา” และ “เมื่อเราเป็นตัวเอง 

เด็กก็ยอมรับ ห้องเรียนก็มีความสุข” ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์

ของโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเด็นสำาคัญจาก

เวทีกิจกรรม รวมถึงองค์ความรู้ในวิถีสุขภาวะทางปัญญา

ผ่านเหตุการณ์สำาคัญและบริบทต่าง ๆ ของสังคม

สามารถดาวน์โหลด e-Magazine นี้ได้โดยแสกน QR Code

หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์โครงการผู้นำาแห่งอนาคต
https://www.leadershipforfuture.com/portfolio-view/2018-4

การสื่อสารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง

การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

บริหารจัดการองค์ความรู้จากโครงการผู้นำาแห่งอนาคต
เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลายหลาย

เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาอย่างทั่วถึง

3

ช่องทางการรับชมสื่อรูปแบบต่าง ๆ ของโครงการ:
Facebook: leadershipforthefuture2014 

Website: www.leadershipforfuture.com

YouTube: Leadership for The Future 2018



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


