
ความก้าวหน้า
ประจำาเดือน

15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2562



1เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

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

การพัฒนาศักยภาพผู้นำาเชิงพื้นท่ี

27-29 พ.ค. 62 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จังหวัดสงขลา 
โดย คุณณัฐฬส วังวิญญู และทีมงานสถาบันขวัญแผ่นดิน 

รับชมบันทึกกิจกรรม รูปภาพ  

เวทีการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำาร่วม (Collective Leadership) โดยผู้เข้าร่วมการ

อบรมเป็นเครือข่ายจากพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินโครงการผู้นำาแห่งอนาคต ในปี 2562 โซนที่ 2 

(ภาคใต้) ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายแกนนำาภาคประชาสังคมใน

ภูมิภาคดังกล่าว รวมเป็นจำานวนทั้งสิ้น 38 คน จาก 2 เครือข่ายหลัก ได้แก่ (1) เครือข่ายสมาคมประชา

สังคมพังงาแห่งความสุข จำานวน 22 คน และ (2) เครือข่ายสงขลาฟอรั่ม จำานวน 16 คน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เวทีพัฒนาภาวะผู้นำาร่วมระดับภูมิภาค โซน 2 ครั้งที่ 2 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทักษะการขับเคล่ือนการทำางานร่วมกันด้วยวิถีสุขภาวะทางปัญญาเพื่อ

ลดผลกระทบจากความขัดแย้งและเชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายที่ทำางานร่วมกัน อาทิ การเป็น

ตัวกลางในการเจรจาในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็น

ทักษะท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขและสงขลาฟอรั่มต้องการที่จะ

เรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดจากเวทีการอบรมครั้งที่ 1 เนื่องจากทั้ง 2 เครือข่าย มีกรณีศึกษาเป็นประเด็น

ความขัดแย้งในการทำางานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่อสู้เรื่องที่ดินทำากินและเรื่องการประมง 

รวมถึงได้เชื่อมโยงเครือข่ายการทำางานร่วมกันผ่านการนำาเสนอโครงการในพื้นที่การทำางานของตน  

อาทิ กลุ่ม “Inclusive City”, กลุ่ม “Beach for life” เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนพื้นที่โดย

ใช้การดูแลรักษาชายหาดเป็นสื่อกลาง, กลุ่ม “สงคราฟ (Song Craft)” และกลุ่ม “ชุมชนแหลมสน

อ่อน” เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการทวงคืนสิทธิที่ดินทำากิน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้องค์ความรู้และ

เครื่องมือที่เรียนมาในการให้คำาปรึกษากับกลุ่มที่ประสบปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่นำาเสนอในเวที       

และทำาเนียบผู้เข้าอบรมได้ที่ 
http://www.leadershipforfuture.

com/20190110-2/20170618-2



1
การสนับสนุนการทำางานยุทธศาสตร์

ของพื้นที่เป้าหมาย
เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

สนับสนุนโครงการจากท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม

เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้าน
และยั่งยืนบนฐานสุขภาวะทางปัญญา

“พังงาแห่งความสุข (Pang-nga : Town of Happiness)”
โดย สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข จังหวัดพังงา 

กิจกรรมทดลองจัดหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อความยั่งยืน
วันที่ 8-9 เม.ย. 62 ณ พื้นที่ชุมชน 6 พื้นที่ที่เป็นเจ้าของหลักสูตรการเรียนรู้ในจังหวัดพังงา 

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

27-29 พ.ค. 62 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จังหวัดสงขลา 
โดย คุณณัฐฬส วังวิญญู และทีมงานสถาบันขวัญแผ่นดิน 

เวทีพัฒนาภาวะผู้นำาร่วมระดับภูมิภาค โซน 2 ครั้งที่ 2 

สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข จังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมทดลองจัดหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อ

ความยั่งยืนจำานวน 6 หลักสูตร ซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้การสนับสนุนของโครงการผู้นำาแห่งอนาคต ระหว่างวันที่ 8-9 

มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่ชุมชนจำานวน 6 พื้นที่ที่เป็นเจ้าของหลักสูตรการเรียนรู้ในจังหวัดพังงา ได้แก่ (1) พื้นที่

อำาเภอเมือง: หลักสูตรการจัดกระบวนการประชาสังคมพังงาแห่งความสุข (2) พื้นที่บ้านโคกเจริญ อำาเภอทับปุด: 

หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิต (3) พื้นที่เกาะยาวน้อย อำาเภอเกาะยาว: หลักสูตรการจัดการ

ขยะสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อการจัดการชุมชนด้วยตัวเอง (4) พื้นที่บ้านนำาเค็ม อำาเภอตะกั่วป่า: หลักสูตรการ

รับมือภัยพิบัติและความปลอดภัยในชุมชน (5) พื้นที่บ้านทับตะวัน อำาเภอตะกั่วป่า: หลักสูตรการท่องเที่ยวพื้นที่

คุ้มครองทางวัฒนธรรม (6) พื้นที่บ้านรมณีย์ อำาเภอกะปง: หลักสูตรหลักสูตรการจัดการชุมชนและสวัสดิการชุมชน

เพื่อความยั่งยืน โดยมีวิทยากรเป็นเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรร่วมกับโครงการผู้นำาแห่ง

อนาคต ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทดลองเรียนและให้ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่ชุมชนเจ้าของหลักสูตรจำานวน 30 คน ได้แก่ (1) กลุ่ม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดพังงา ที่พื้นที่เชิญมาเข้าร่วมทดลองเรียน รวมถึง อปท. จังหวัดเพชรบูรณ์ (2) ภาค

ธุรกิจที่ดำาเนินงานด้าน CSR อาทิ SC Asset (3) บริษัทด้านการท่องเที่ยว (Tour Operator) (4) อาจารย์และนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (5) บุคคลทั่วไป ที่สมัครเข้าร่วมทดลองเรียนผ่าน

การประชาสัมพันธ์ของโครงการผู้นำาแห่งอนาคต (6) องค์กรพัฒนาสังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคมต่าง ๆ 

วิทยากรจากชุมชนและชาวบ้านผู้ มีส่วนร่วมในหลักสูตรของชมชนตนเองได้ทดลองจัดการอบรมรวมถึงทดลอง 

บริหารจัดการโปรแกรมต่าง.ๆ..ตามหลักสูตรจริง.พร้อมรับข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรมจากกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 

ซึ่งผู้เข้าร่วมทดลองเรียนมาจากองค์กรที่หลากหลาย นอกจากนี้ ผู้ขับเคลื่อนการทำางานเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนต่าง.ๆ  

ในจังหวัดพังงายังได้ขยายเครือข่ายการทำางานและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างผู้นำาร่วมจากพ้ืนที่ต่าง.ๆ.(Collective  

Leadership).ในจังหวัดพังงาจากการดำาเนินโครงการนี้ไปสู่กลุ่มที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมทดลองเรียนจากองค์กรที 

่ทำางานเพ่ือสังคมจากภาคส่วนท่ีหลากหลายเพื่อหนุนเสริมความแข็งแกร่งของการพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืนบนวิถีสุข

ภาวะทางปัญญาซึ่งสอดคล้องแนวคิด “ผู้นำ�ร่วมสร้�งสุข (Leadership for Collective Happiness - LCH)” ทั้งนี้ 

พื้นที่ชุมชนได้ถ่ายทำาสรุปบทเรียน e-Learning สำาหรับเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านแพลตฟอร์มตลาดวิชาของโครงการผู้นำาแห่ง

อนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Gen Next Academy) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่าง

ทั่วถึง และหนุนเสริมความยั่งยืนด้านอาชีพให้พื้นที่ชุมชนจังหวัดพังงาด้วย   

อำ�เภอเมือง 

หลักสูตรการจัด

กระบวนการประชา

สังคมพังงาแห่ง 

ความสุข

บ้�นโคกเจริญ 

อำ�เภอทับปุด 

หลักสูตรการส่ง

เสริมสุขภาพชุมชน 

และคุณภาพชีวิต

เก�ะย�วน้อย 

อำ�เภอเก�ะย�ว 

หลักสูตรการจัดการ

ขยะสู่ระบบเกษตร

อินทรีย์ เพื่อการจัดการ

ชุมชนด้วยตัวเอง

บ้�นนำ�เค็ม 

อำ�เภอตะกั่วป่� 

หลักสูตรการรับมือ

ภัยพิบัติและความ

ปลอดภัยในชุมชน

บ้�นทับตะวัน 

อำ�เภอตะกั่วป่�

หลักสูตรการท่องเที่ยว

พื้นที่คุ้มครองทาง

วัฒนธรรม

บ้�นรมณีย์ 

อำ�เภอกะปง

หลักสูตรหลักสูตร

การจัดการชุมชนและ

สวัสดิการชุมชนเพื่อ

ความยั่งยืน

้

้



การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

1เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

การพัฒนาชุมชนเครือข่าย
เชิงวิชาชีพด้านการศึกษา (PLC) 
พัฒนาเครือข่าย “สุขร่วมสร้าง” ด้านการศึกษา
เสริมศักยภาพวิชาชีพผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และกระบวนการทำางานร่วมกันบนฐานสุขภาวะทางปัญญา
ระหว่างครูและผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่หลากหลาย
นำาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตนเองและระบบการศึกษาไทย

ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อำาเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม และเวที TEP Forum 2019 หัวข้อ “ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย” 

โครงการผู้นำาแห่งอนาคตจัดโครงการ “ก่อการครูก่อการสังคม : ชุมชนการเรียนรู้ผู้นำาการศึกษารุ่นใหม่ 

(PLC Education Roundtable)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมร้อยเครือ

ข่ายคนรุ่นใหม่ที่ทำางานขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาด้วยนวัตกรรมและกระบวนการ

ต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาทั้งหมด 37 คน ได้แก่ กลุ่มคนรุ่นใหม่

ที่ทำางานในองค์กรด้านการศึกษา (Social Entrepreneur - SE) จำานวน 15 คน และกลุ่มครูจำานวน 19 

คน ทั้งนี้ มีผู้สังเกตการณ์ 3 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย องค์กรอิสระ และภาคเอกชน

เวทีก่อการครูก่อการสังคม : ชุมชนการเรียนรู้ผู้นำาการศึกษารุ่นใหม่ 
(PLC Education Roundtable) ครั้งที่ 2 

กิจกรรมครั้งนี้ก่อให้โหนดก�รทำ�ง�นของครูแกนนำ�ซึ่งเป็นผู้นำ�ด้�นก�รศึกษ�เพื่อก�รเปล่ียนแปลง

ด้วยวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ� จำ�นวน 11 โหนด ดังนี้ (1) ก่อการครูเขาใหญ่ (2) ก่อการครูอ่างทอง: เล่น

ให้เป็นเรียน (3) ก่อการครูนนทบุรี  (4) ก่อการครูปอเนาะห์: ครูปล่อยของ (5) ก่อการครูฝั่งธน: วิจัยชั้น

เรียน (6) ก่อการใหญ่ใจอาสา: รวมพลผู้บริหารรุ่นใหม่ (7) ก่อการครูกาฬสินธุ์: ดินดีน้ำาซุ่ม (8) ก่อการ

ครูแปดริ้ว: สายน้ำาแห่งการเรียนรู้ (9) ก่อการครูขอนแก่น: เปิดพื้นที่การเรียนรู้ (10) ก่อการครูสุพรรณ 

และ (11) ก่อการครูศรีสะเกษ 

รับชมสรุปกิจกรรมและรูปภาพได้ที ่

https://www.facebook.com/ 

leadershipforthefuture2014

โหนดก�รทำ�ง�นได้ว�งแผนก�รสื่อส�รภ�ยร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบก�รท�งสังคมด้�นก�รศึกษ� 

(SE) เพื่อขย�ยนิเวศก�รสื่อส�รสุขภ�วะท�งปัญญ� เช่น การวางแผนกิจกรรม “พลังของครู (Teach-

er Power)” เพื่อส่งเสียงเกี่ยวกับกิจกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาในโหนดการทำางานของตนในวันที่ 5 

ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันครูโลก, การติดแฮชแท็ก #วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน #ก่อการครู #ก่อการ

ครูแล้วตามด้วยชื่อโหนด (เช่น ก่อการครูภาคอีสาน) และการเปิดพื้นที่กลางแบบออนไลน์ในการสื่อสาร

แผนการทำางานและแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการทางสังคมได้นำาเสนอ

โครงการการขับเคลื่อนการศึกษาของตนเอง เพื่อขอรับคำาแนะนำาจากผู้เข้าร่วมเวทีครั้งนี้ โดยได้รับคำา

แนะนำาที่เป็นรูปธรรมจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้.ผู้ข้�ร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่�ยครูและคนทำ�ง�นด้�นก�รศึกษ�ผ่�น 

กิจกรรม.“ครูปล่อยของ”.เพื่อพัฒนาผู้นำาทางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงบนวิถีสุภาวะทาง

ปัญญา ซึ่งจัดโดยเครือข่าย.PLC.โครงการผู้นำาแห่งอนาคต.ณ.เวท.ีTEP.Forum.2019.ระหว่างวันที.่8-9 

มิถุนายน 2562 ด้วย 

หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำานักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร



บริหารจัดการองค์ความรู้จากโครงการผู้นำาแห่งอนาคต
เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลายหลาย

เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาอย่างทั่วถึง

โครงการผู้นำาแห่งอนาคตฯ ผลิตสื่อดิจิทัลจำานวน 17 ผลงาน (15 พ.ค. - 14 มิ.ย. 62) 
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบทความ อินโฟกราฟิก และวีดิทัศน์ อาทิ “ประสบก�รณ์ก�รติดเครื่องมือในก�รพูดคุยอย่�งสันติ 

(NVC)” “ฟัง - เฟ้น - Feedback” “อีกปีเดียวเกษียณ แต่ยังไม่หยุดเรียนรู้” “เบื้องหลังก�รเปลี่ยนตำ�แหน่งผู้เล่นฝ่�ย

บริห�ร” “ประช�ธิปไตยเถียงกันได้ในห้องเรียน” “เร�ต้องห�พื้นที่ตรงกล�งให้คนทำ�ง�นได้มองเห็นกันเพื่อให้เกิดก�ร

ช่องทางการรับชมสื่อรูปแบบต่าง ๆ ของโครงการ:
Facebook: leadershipforthefuture2014 

เว็บไซต์: www.leadershipforfuture.com

YouTube: Leadership for The Future 2018

การสื่อสารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง

3
การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

พัฒนาเครือข่าย “สุขร่วมสร้าง” ด้านการศึกษา
เสริมศักยภาพวิชาชีพผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และกระบวนการทำางานร่วมกันบนฐานสุขภาวะทางปัญญา
ระหว่างครูและผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่หลากหลาย
นำาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตนเองและระบบการศึกษาไทย

ทำ�ง�นร่วม” ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเด็นสำาคัญจากเวที

กิจกรรม รวมถึงองค์ความรู้ในวิถีสุขภาวะทางปัญญาผ่านเหตุการณ์สำาคัญและบริบทต่าง ๆ ของสังคม 

เวทีก่อการครูก่อการสังคม : ชุมชนการเรียนรู้ผู้นำาการศึกษารุ่นใหม่ 
(PLC Education Roundtable) ครั้งที่ 2 



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


