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18-20 ก.พ. 62 ณ โรงแรมภูงา ตำาบลตากแดด อำาเภอเมือง จังหวัดพังงา
โดย คุณณัฐฬส วังวิญญู และทีมงานสถาบันขวัญแผ่นดิน 

เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

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

1
การพัฒนาศักยภาพผู้นำาเชิงพื้นท่ี

รับชมบันทึกกิจกรรม รูปภาพ และทำาเนียบผู้เข้าอบรมได้ที่ 
http://www.leadershipforfuture.com/20190110-2/20190301-2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เวทีพัฒนาภาวะผู้นำาร่วมระดับภูมิภาค โซน 2 ครั้งที่ 1 

เวทีการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำาร่วม (Collective Leadership) 

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นเครือข่ายจากพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินโครงการผู้นำาแห่งอนาคต

ในปี 2562 โซนที่ 2 (ภาคใต้) ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ

เครือข่ายแกนนำาภาคประชาสังคมในภูมิภาคดังกล่าว รวมเป็นจำานวนทั้งสิ้น 44 คน 

จาก 2 เครือข่ายหลัก ได้แก่ (1) เครือข่ายสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข จำานวน 26 คน 

และ (2) เครือข่ายสงขลาฟอรั่ม จำานวน 18 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้ช่วยเสริมศักยภาพผู้นำา

และเครือข่ายที่ทำางานขับเคลื่อนสังคม ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงให้สามารถดึงภาวะการนำา

ที่อยู่ภายในตนเองออกมา ผ่านแนวคิดที่ว่า “ทุกคนมีคุณภาพภายในที่สามารถ

สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดความสุขร่วมกันได้ (Collective Happiness)” 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ค้นพบ “วิธีการสร้างพื้นที่ปลอดภัย” 

เพื่อให้คนทำางานจากองค์กรเดียวกันและต่างองค์กรได้เปิดใจสะท้อนคิด (Reflection) 

และเรียนรู้ (Learning) ร่วมกัน ได้ไคร่ครวญกับตัวเองว่าสภาวะภายใน ณ ปัจจุบันของตนเป็นอย่างไร 

และจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้มีความสุขและมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง 

ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูู้และประสบการณ์ทั้งจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม

รวมถึงการลงพื้นที่งานวัฒนธรรมนอนหาดของชาวมอแกลน ณ หาดทรายแก้ว จังหวัดภูเก็ต 

เพื่อทดลองเผชิญกับวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วสังเกตความรู้สึกและความคิดของตนเองที่เกิดขึ้น

โดยตระหนักถึงสิ่งสำาคัญที่จะนำาไปสู่การทำางานร่วมกันบนวิถีสุขภาวะทางปัญญา 



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

เวทีพัฒนาภาวะผู้นำาร่วมระดับภูมิภาค โซน 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 27-29 พ.ค. 62 ณ จังหวัดสงขลา NEXT

เวทีการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำาร่วม (Collective Leadership) 

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นเครือข่ายจากพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินโครงการผู้นำาแห่งอนาคต

ในปี 2562 โซนที่ 2 (ภาคใต้) ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ

เครือข่ายแกนนำาภาคประชาสังคมในภูมิภาคดังกล่าว รวมเป็นจำานวนทั้งสิ้น 44 คน 

จาก 2 เครือข่ายหลัก ได้แก่ (1) เครือข่ายสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข จำานวน 26 คน 

และ (2) เครือข่ายสงขลาฟอรั่ม จำานวน 18 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้ช่วยเสริมศักยภาพผู้นำา

และเครือข่ายที่ทำางานขับเคลื่อนสังคม ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงให้สามารถดึงภาวะการนำา

ที่อยู่ภายในตนเองออกมา ผ่านแนวคิดที่ว่า “ทุกคนมีคุณภาพภายในที่สามารถ

สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดความสุขร่วมกันได้ (Collective Happiness)” 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ค้นพบ “วิธีการสร้างพื้นที่ปลอดภัย” 

เพื่อให้คนทำางานจากองค์กรเดียวกันและต่างองค์กรได้เปิดใจสะท้อนคิด (Reflection) 

และเรียนรู้ (Learning) ร่วมกัน ได้ไคร่ครวญกับตัวเองว่าสภาวะภายใน ณ ปัจจุบันของตนเป็นอย่างไร 

และจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้มีความสุขและมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง 

ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูู้และประสบการณ์ทั้งจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม

รวมถึงการลงพื้นที่งานวัฒนธรรมนอนหาดของชาวมอแกลน ณ หาดทรายแก้ว จังหวัดภูเก็ต 

เพื่อทดลองเผชิญกับวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วสังเกตความรู้สึกและความคิดของตนเองที่เกิดขึ้น

โดยตระหนักถึงสิ่งสำาคัญที่จะนำาไปสู่การทำางานร่วมกันบนวิถีสุขภาวะทางปัญญา 

11-13 มี.ค. 62 
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล ตำาบลบ้านเลื่อม อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

โดย คุณณัฐฬส วังวิญญู และทีมงานสถาบันขวัญแผ่นดิน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เวทีพัฒนาภาวะผู้นำาร่วมระดับภูมิภาค โซน 1 ครั้งที่ 2 

เวทีการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำาร่วม (Collective Leadership) 

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นเครือข่ายจากพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินโครงการผู้นำาแห่งอนาคต

ในปี 2562 โซนที่ 1 (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง) 

ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายแกนนำาภาคประชาสังคมจากพื้นที่ดังกล่าว 

รวมเป็นจำานวนทั้งสิ้น 35 คน จาก 4 เครือข่ายหลัก ได้แก่ 

(1) เครือข่ายสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จังหวัดลพบุรี จำานวน 10 คน 

(2) เครือข่ายกลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต จังหวัดขอนแก่น จำานวน 11 คน (3) เครือข่ายกลุ่มมาดีอีสาน 

จังหวัดอุดรธานี จำานวน 10 คน และ (4) เครือข่ายมูลนิธิบ้านครูนำา้ จังหวัดเชียงราย จำานวน 4 คน

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้กระบวนการรับฟังและตั้งคำาถามสืบค้นเพื่อให้เกิด

การใคร่ครวญเชิงลึกและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงค้นหาทางออกสำาหรับปัญหาที่กำาลังเผชิญอยู่

ในพื้นที่ของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถนำาไปสู่การร่วมมือลงมือแก้ปัญหาได้ในอนาคต 

และได้เห็นแง่มุมสะท้อนคิดทั้งจากพื้นที่ตนเองและพื้นที่อื่น ๆ ด้วย ผ่านกิจกรรมการอบรม

และการศึกษาดูงานพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ กองทุนเด็กโรคมะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี 

โดยมีวิทยากรคือ แพทย์หญิงพิชญานันท์ คู่วัจนกุล กุมารแพทย์ สาขาโรคเลือดและมะเร็ง 

ผู้ก่อตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้น โดยมีแรงบันดาลใจจากการเห็นผู้ป่วยไม่มีเงินในการรักษาจึงได้ตั้งกองทุนขึ้น

เพื่อให้ทุกคนสามารถรักษาโรคให้หายได้ไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร รวมถึง

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ป่วยและการใช้สื่อออนไลน์

ในการสื่อสารเรื่องราวสู่สังคมทำาให้ได้รับการสนับสนุนทั้งจากชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการร่วมสร้างสังคมแห่งสุขภาวะของโครงการผู้นำาแห่งอนาคต

อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการจุดประกายความคิด

เพื่อการพัฒนาชุมชนและพัฒนาความร่วมมือในพื้นที่งานของตนเองต่อไป

“ประทับใจการอบรมครั้งนี้มากเลยค่ะ อย่างแรกเลยคือวิทยากร

และผู้เข้าอบรมจากแต่ละพื้นที่มีความเป็นกันเองมากทำาให้ลด

ความกังวลของตัวเราลงและสามารถงัดเอาศักยภาพของตัวเองออก

มาใช้ทำากิจกรรมร่วมกับทุกคนได้อย่างเต็มที่ เราทำางานเป็นแกนนำา

กลุ่มเด็กและเยาวชนในโคกสลุง เป็นวิทยากรจัดค่ายหลัก 3 ค่าย

เพื่อพัฒนาแกนนำารุ่นใหม่ ได้แก่ ค่ายที่ทำาให้เด็กได้รู้จักตนเองและ

รากเหง้าของชุมชนอย่างลึกซึ้ง ค่ายที่เปิดพื้นที่ให้เด็กได้ทำาโครงการ

ที่ตนเองอยากทำา และค่ายที่สอนวิธีการนำาเสนอหรือฝึกทักษะการ

พูดให้กับเด็ก ซึ่งเราจะนำาเอาความรู้ที่ได้จากเวทีการอบรมนี้ไปใช้

ในการสังเกต รับฟัง และทำาความเข้าใจธรรมชาติของเด็กที่มาเข้า

ร่วมกิจกรรมกับเรา เพื่อให้เราสามารถออกแบบและจัดกิจกรรม

ได้ตรงกับความต้องการของเด็กและสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่าง

แท้จริง”

คุณวรรณิศา สำาราญสลุง

สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุง

เพื่อการพัฒนา

จังหวัดลพบุรี

“ประทับใจกระบวนการเรียนรู้ของเวทีนี้ที่เน้นการปฏิบัติ 

ทำาให้เราสามารถซึมซับองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้บนพื้นฐาน

ของความเข้าใจ เช่น กระบวนการฟัง ตั้งแต่วันแรก

วิทยากรก็ให้พวกเราได้ช่วยกันสร้างพื้นที่สำาหรับการรับฟัง

ที่เป็นกันเอง ซึ่งสามารถเอาไปใช้ต่อได้อย่างแน่นอน 

เพราะงานที่ทำาอาศัยเรื่องการฟังเยอะ เราทำางานด้าน

การออกแบบและสอนการออกแบบให้กับเด็กในพื้นที่ ซึ่งทักษะ

ในการฟังทำาให้เราเห็นถึงความต้องการ รวมถึงสิ่งที่เราจะต้อง

พัฒนาและช่วยแก้ปัญหาให้กับเด็กได้ด้วย”

“ประทับใจที่ได้เรียนรู้วิธีการสะท้อนตนเอง

และการรับฟัง เพราะในการทำางานของเรา 

บางมุมเราก็อาจจะไม่ได้ฟังกันและกันมากพอ 

การเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีนี้ทำาให้ทุกคนได้

ตระหนักของความสำาคัญของการรับฟัง 

ซึ่งทำาให้เราใช้ชีวิตและทำางานร่วมกัน

ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วบนพื้นฐาน

ของความเข้าใจซึ่งกันและกันจริง ๆ”

คุณดวงใจ นันทวงศ์ 

สมาคมประชาสังคมพังงา

แห่งความสุข

จังหวัดพังงา

คุณอารีย์ มูลสาร

สมาคมประชาสังคมพังงา

แห่งความสุข

จังหวัดพังงา



1
การสนับสนุนการทำางานยุทธศาสตร์
ของพื้นที่เป้าหมาย

เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

สนับสนุนโครงการจากท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้าน
และยั่งยืนบนฐานสุขภาวะทางปัญญา

“โครงการขอนแก่นนิวสปิริต ปี 2 : คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”
โดย กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต จังหวัดขอนแก่น

เวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “KIT สร้างสรรค์” 
วันที่ 19-20 ม.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ฮักสคูล จังหวัดขอนแก่น

โดย คุณไพฑูรย์ เพิ่มศิรินิวาส
โครงการผู้นำาแห่งอนาคตสนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้แผนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่ม

ขอนแก่นนิวสปิริต โดยมีวิทยากรคือ คุณไพฑูรย์ เพิ่มศิรินิวาส ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณาและอีเวนต์สำาคัญต่าง ๆ 

ในจังหวัดของแก่น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน โดยมีสมาชิกเครือข่ายรายใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม

จำานวน 10 คน ได้แก่ กลุ่มสื่ออิสระและสื่อท้องถิ่น 2 คน กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก 2 คน พยาบาลชุมชน 2 คน 

และนักศึกษาจากจังหวัดมหาสารคาม 4 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทักษะการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์

ในการทำางานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน ได้ทดลองปฏิบัติจริงในการค้นหาแนวทางที่สร้างสรรคเพื่อ

การแก้ไขปัญหาภายในจังหวัดขอนแก่น อาทิ การรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยในเยาวชน 

และการสร้างความตระหนักเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 ในจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ สมาชิกเครือข่ายกลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต

ที่เข้าร่วมการอบรมได้รับเป็นเจ้าภาพในการนำาแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง 2 หัวข้อดังกล่าวไปทดลองใช้

เพื่อการแก้ปัญหาจริงในชุมชน ซึ่งกลุ่มขอนแก่นนิวสปิริตจะติตตามผลการดำาเนินงานต่อไป

การพัฒนาต้นแบบการโคช (Intrapreneur) 
ในการทำางานร่วมกับชุมชน 



สนับสนุนโครงการจากท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้าน
และยั่งยืนบนฐานสุขภาวะทางปัญญา

เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

1
การพัฒนาต้นแบบการโคช (Intrapreneur) 

ในการทำางานร่วมกับชุมชน 

ผสานความร่วมมือจากหลากหลายสาขาอาชีพ
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลัง

นำาไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมอย่างรอบด้าน
รวมถึงเกิดความยั่งยืนบนฐานสุขภาวะทางปัญญา

16–17 ก.พ. 62 ณ Qiss Mall พระราม 4 กรุงเทพฯ 
โดย คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ และทีมงาน School of Changemakers 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intrapreneur for Change”  

เวทีการอบรมนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 29 คน ซึ่งคนรุ่นใหม่จากหลากสาขาอาชีพ 

เช่น ผู้ที่ทำางานในองค์กรอิสระ (NGO) ธุรกิจเอกชน กิจการเพื่อสังคม 

รวมถึงอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นต้น ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะสำาคัญ

ในการเป็น Intrapreneur บนวิถีสุขภาวะทางปัญญา อาทิ “ทักษะการเป็นโคช (Coach)” 

การเป็นผู้ฟังและผู้ถามที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โคชชี (ผู้รับการโคช) เกิดการไตร่ตรองและวิเคราะห์ 

นำาไปสู่เส้นทางที่จะดำาเนินงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน อีกกระบวนการสำาคัญคือ การฝึกใช้ 

“Scale, Sustain, Social Change Tool (SSS Tool)” ซึ่งจะเป็นทักษะสำาคัญในการศึกษาองค์กร

อย่างลึกซึ้ง รวมถึงวางแผนการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ Impact Value Chain 

ทำาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมาสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ซึ่งสามารถนำาไปทดลองและใช้งานในองค์กรหรือ

โครงการของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ โครงการผู้นำาแห่งอนาคตยังได้ทีมงานซึ่งเป็น 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Intrapreneur สำาหรับโครงการระดับท้องถิ่นขององค์กรเครือข่าย

ภาคประชาสังคมที่โครงการฯ ได้ให้การสนับสนุน ซึ่ง Intrapreneur รุ่นใหม่

จะร่วมเดินทาง เรียนรู้ และทดลองทำางานไปกับ Intrapreneur รุ่นแรกด้วย
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เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในตัวผู้นำา
ด้วยการร่วมบ่มเพาะการเติบโตทางจิตวิญญาณ 
ข้ามพ้นข้อจำากัดของตนเองและสังคม
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลัง 

1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาวะการนำาเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2

“ความรู้ที่ได้จากเวทีครั้งนี้มีประโยชน์กับการทำางานในพื้นที่มาก 

โดยเฉพาะเรื่อง ‘ความสั่นสะเทือน 4 ระดับ (Vibration Form)’ 

ที่ทำาให้เราเข้าใจว่าทุกพฤติกรรม ทุกการแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นของเรา

หรือของคนอื่น ล้วนมาจากแรงสั่นสะเทือนที่ขับเคลื่อน ถ้าเราสามารถ

รับรู้ได้ เราก็จะสามารถเลือกการปฏิสัมพันธ์กับแรงสั่นสะเทือนนั้น ๆ ได้

อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับงานที่โคกสลุงที่เราร่วมกันพัฒนาชุมชนผ่าน

คุณค่าทางวัฒนธรรม เราทำางานอยู่ในแรงสั่นสะเทือนระดับที่ 3 ซึ่งเป็น 

‘พลังงานแห่งความรัก (Power with : Energy of love)’ เรารักที่จะทำา

ในเรื่องเดียวกันคือการพัฒนาชุมชนของเราให้ดีขึ้น คนในชุมชนและคน

ข้างนอกมองเห็นถึงคุณค่าของชุมชน ซึ่งเราพร้อมจะรับและพร้อมจะ

ให้สิ่งดี ๆ อีกระดับแรงสั่นสะเทือนที่เรามี คือ ระดับที่ 4 ‘พลังงานแห่ง

การรับใช้และส่งต่อ (Power out: Energy of Serving by being 

a channel)’ ซึ่งเราพร้อมที่จะทำางานเพื่อชุมชนโดยไม่หวังผลและส่งต่อ

คุณค่าที่มีให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป อีกเรื่องที่เราได้เรียนรู้และสามารถ

นำาไปใช้ประโยชน์ได้คือ ‘การเชื่อมโยง (Connecting)’ ทั้งภายใน

ตัวเองและสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพภายในของตัวเอง 

เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำาคัญมากในการทำางาน”

คุณประทีป อ่อนสลุง
ประธาน

สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุง

เพื่อการพัฒนา

จังหวัดลพบุรี

รับชมอินโฟกราฟิกสรุปความรู้จากเวทีการอบรมนี้ได้ที่ 

www. facebook.com/leadershipforthefuture2014

หลักสูตรภาวะการนำาที่เชื่อมโยง (Connected Leadership)

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทำาความเข้าใจเรื่องภาวะการนำาที่เชื่อมโยง (connected leadership)” 

ซึ่งเป็นการทำาความเข้าใจสภาวะภายในของตัวเอง 

กลับไปหาสมดุลระหว่างเป้าประสงค์ (Purpose) ความต้องการ (Needs) 

การกระทำา (Action) และผลลัพธ์ (Results) 

เพื่อรับรู้ระดับพลังงานความสัมพันธ์ที่สั่นสะเทือนภายในตัวเอง ชุมชน และสรรพสิ่ง 

ยกระดับไปสู่คลื่นความสั่นสะเทือนที่สูงกว่า จนถึงระดับสูงสุด 

คือ “ความสัมพันธ์ที่ศิโรราบต่อสรรพสิ่งด้วยความรักและความเข้าใจ” 

ทำาให้สามารถนำาพาตัวเองและผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจในความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง 

เห็นความเป็นมาเป็นไปของรูปแบบความสัมพันธ์ 

แปรเปลี่ยนบาดแผลในอดีตมาเป็นบทเรียน พลัง และความเข้าใจที่มีต่อผู้อื่น 

ดึงเป้าประสงค์ (Soul purpose) มาใช้นำาพาการเติบโตงอกงามในตัวเอง 

บ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพภายในของตน นำาพาชุมชนไปสู่เป้าประสงค์ร่วมของกันและกัน 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการสร้างรากฐานแห่งภาวะการนำาอย่างเชื่อมโยง

โดยใช้เวลาและประสบการณ์ชีวิตเพื่อบ่มเพาะให้รากฐานนี้เติบโตงอกงามและแข็งแกร่ง

สำาหรับสร้างความสุขร่วม (Collective happiness) 

ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและชุมชนบนวิถีสุขภาวะทางปัญญา

การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
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เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในตัวผู้นำา
ด้วยการร่วมบ่มเพาะการเติบโตทางจิตวิญญาณ 
ข้ามพ้นข้อจำากัดของตนเองและสังคม
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลัง 

หลักสูตรภาวะการนำาที่เชื่อมโยง (Connected Leadership)

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทำาความเข้าใจเรื่องภาวะการนำาที่เชื่อมโยง (connected leadership)” 

ซึ่งเป็นการทำาความเข้าใจสภาวะภายในของตัวเอง 

กลับไปหาสมดุลระหว่างเป้าประสงค์ (Purpose) ความต้องการ (Needs) 

การกระทำา (Action) และผลลัพธ์ (Results) 

เพื่อรับรู้ระดับพลังงานความสัมพันธ์ที่สั่นสะเทือนภายในตัวเอง ชุมชน และสรรพสิ่ง 

ยกระดับไปสู่คลื่นความสั่นสะเทือนที่สูงกว่า จนถึงระดับสูงสุด 

คือ “ความสัมพันธ์ที่ศิโรราบต่อสรรพสิ่งด้วยความรักและความเข้าใจ” 

ทำาให้สามารถนำาพาตัวเองและผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจในความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง 

เห็นความเป็นมาเป็นไปของรูปแบบความสัมพันธ์ 

แปรเปลี่ยนบาดแผลในอดีตมาเป็นบทเรียน พลัง และความเข้าใจที่มีต่อผู้อื่น 

ดึงเป้าประสงค์ (Soul purpose) มาใช้นำาพาการเติบโตงอกงามในตัวเอง 

บ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพภายในของตน นำาพาชุมชนไปสู่เป้าประสงค์ร่วมของกันและกัน 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการสร้างรากฐานแห่งภาวะการนำาอย่างเชื่อมโยง

โดยใช้เวลาและประสบการณ์ชีวิตเพื่อบ่มเพาะให้รากฐานนี้เติบโตงอกงามและแข็งแกร่ง

สำาหรับสร้างความสุขร่วม (Collective happiness) 

ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและชุมชนบนวิถีสุขภาวะทางปัญญา

การสื่อสารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง

การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

บริหารจัดการองค์ความรู้จากโครงการผู้นำาแห่งอนาคต
เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลายหลาย

เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาอย่างทั่วถึง

3

โครงการผู้นำาแห่งอนาคตฯ ผลิตสื่อดิจิทัลจำานวน 6 ผลงาน 
(15 ก.พ. - 14 มี.ค. 62) ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบทความ อินโฟกราฟิก และวีดิทัศน์ 

อาทิ “เมื่อสรรพสิ่งทั้งมวลล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน” “เสริมพลังการนำาร่วม 

เสริมพลังความสุขร่วมในสังคม” และ “Intrapreneur for Change พลังเพื่อนร่วมคิด พลังเพื่อน

ร่วมเดินทาง พลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของโครงการฯ 

เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเด็นสำาคัญจากเวทีกิจกรรม รวมถึงองค์ความรู้ในวิถีสุขภาวะ

ทางปัญญาผ่านเหตุการณ์สำาคัญและบริบทต่าง ๆ ของสังคม 

ช่องทางการรับชมสื่อรูปแบบต่าง ๆ ของโครงการ:
Facebook: leadershipforthefuture2014 

เว็บไซต์: 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


