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โครงการ Designing for the future 5 

สถาบันสิทธมินุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ความสําคัญและท่ีมา  

 แนวโนมของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (21st century skills) เนนทักษะชีวิต (Life skills) ท่ี

ตองมีการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Learning by doing) ซ่ึงเนนทักษะ 4 C ไดแก 

ทักษะในการสื่อสาร (Communication) ทักษะแหงความรวมมือ (Collaboration)  ความคิดสรางสรรค 

(Creativity) และการคิดวิเคราะห เรียนรูวิธีการแกปญหา (Critical thinking)  ดวยแนวโนมดังกลาวนี้ จึง

เปนท่ีมาของการปรับกระบวนการถายทอดความรูสูการเปนกระบวนกร (Training of Trainer) เพ่ือ

นําไปสูการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) รวมกับการเรียนรูเพ่ือ ถายทอด 

ความรูและเอ้ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู ทําหนาท่ีเปนกระบวนกร(Facilitator) ท่ีมีความสําคัญท่ีจะให

กําลังใจและกระตุนใหผูเรียน เรียนรูผานประสบการณและมีสวนรวมอยางแทจริง มิใชการเรียนรูท่ีเปน 

“ฝายรับ” (Passive) เหมือนท่ีผานมา ดังนั้นจึงเปนความสําคัญอยางยิ่ง ท่ีจะนําเสนอ กระบวนการเรียนรู

แบบมีสวนรวม โดยฝกทักษะเยาวชนไดรูจัก กระบวนการเรียนรูรวมกัน แบบมีสวนรวม ท่ีเนนชีวิต และ

ปญหาจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมเปนตัวตั้ง  

 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพยายามเขาไปมีสวนรวมในแกไข

ปญหาและการลดการใชความรุนแรง ดวยการศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังสงเสริมศักยภาพของคนใน

พ้ืนท่ีตางๆ ใหมีองคความรูดานสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี  นอกจากนี้เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน ลด

ความเกลียดชัง หนึ่งในกลุมเปาหมายท่ีสถาบันฯ ใหความสําคัญ คือ กลุมเยาวชน จึงจัดใหมีโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติใหความรูแนวคิดและทฤษฏีดานสิทธิมนุษยชน ความรูและแนวคิดดานสันติวิธี การเรียนรูการอยู

รวมกันทามกลางความแตกตางหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมแดกลุมเยาวชน นอกจากนี้ สถาบันสิทธิ

มนุษยชนและสันติศึกษา ไดสงเสริมการฝกอบรมเสริมสรางทักษะ และพัฒนาศักยภาพเยาวชน สําหรับ

เยาวชนท่ีตองการทํางานดานสิทธิมนุษยชน หรือดานสันติวิธี  เพ่ือสังคมไทยจะไดรวม “ชูธงสันติ

วัฒนธรรมและการไมใชความรุนแรง” ไปดวยกัน 

 

โครงการ Designing for the future 5 นักออกแบบการเรียนรูอยางมีสวนรวม สําหรับเยาวชน

นักกิจกรรม และผูสนใจ ระดับตน ใชกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมโดยวิธีผานประสบการณเปน

กระบวนการท่ีประยุกต มาจากทฤษฎีการศึกษาของ เปาโล แฟร พัฒนามาเปนกระบวนการท่ีมุงความ

เขาใจ เจตคติ และทักษะของผูเขาอบรม รวมกับแนวคิดและทฤษฏีของจอหน พอล เลคเดอเรค ในการ

สรางสรรคจินตนภาพเพ่ือการลดเหตุปจจัยท่ีจะนําไปสูการใชความรุนแรง เม่ือผนวกกับกระบวนการเรียนรู

แบบมีสวนรวม และแนวทางสันติวิธี รวมท้ังกระบวนการตางๆ จนเกิดการผสมผสานความรู และทักษะใน

ดานตางๆ ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยเชื่อความเชื่อวา “ทุกคนสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
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ได” เพ่ือการเสริมสรางทักษะและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนท่ีสนใจการทํางานดานสิทธิมนุษยชน หรือ

ดานสันติวิธี หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนสังคม อยางมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรูการ

เปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับตนเอง ชุมชม และสังคม สามารถนําองคความรูและเครื่องมือไปประยุกตใชใน

กิจกรรม หรือการดําเนินงานการขับเคลื่อนสังคมหรือสื่อสารใหแพรหลายออกไปใหคนท่ัวไปไดตระหนักรู

ถึงปญหาตางๆ ในสังคมมิใชเพียงเรื่องของผูหนึ่งผูใด เพ่ือการมีสวนรวมในการแปลงเปลี่ยนสูสังคมสันติ

วัฒนธรรม 

โครงการ Designing for the future 5 ซ่ึงเปนการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพและทักษะ

ใหแกเยาวชน เยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดท้ังจากเจตคติ และการพัฒนาตนเอง มีมุมมองในการทํางาน

ท่ีชัดเจนมากข้ึน และมีความคิดอยางเปนระบบกับกิจกรรมท่ีตนเองจะดําเนินการ มีมุมมองการมองโลกท่ี

กวางมากข้ึน เปดพ้ืนท่ีการเรียนรู เพ่ิมข้ึน ยอมรับในความเห็นตาง รวมไปถึงการแกไขปญหาและ

สถานการณภายในกลุมของตนเองไดดีข้ึน อีกท้ังนํารูปแบบกระบวนการตางๆ มาปรับใช เปดพ้ืนท่ีในการ

ถกเถียงเพ่ือหาทางออกและขอสรุปกลุมมากข้ึน ท้ังการจับประเด็น แตกประเด็น ตางจากอดึตท่ีเคย

ดําเนินการมา ซ่ึงในการจัดโครงการนี้ ผลลัพทท่ีคาดหวังในระยะยาว คือ นักกิจกรรมหนาใหม ท่ีจะเปน

กําลังเสริม และกําลังหลักสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม และการออกแบบอนาคตของตนเอง ชุมชน 

สังคม และการทํางานกับประเด็นปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในแตละภูมิภาคใหมีการเคลื่อนไหวเชื่อมโยงถึงกัน

เปนเครือขาย ผูท่ีเคยผานการเขารวมโครงการ บางสวนไดมีการขับเคลื่อนทางสังคม เรียกวา กลุม New 

Gen ในการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําใหแกนักศึกษาในภูมิภาคตางๆ เปนตน  

 

วัตถุประสงค : 

1. เสริมสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมโดย

ผานประสบการณ รวมถึงพัฒนาทักษะในการวิเคราะหปญหาทางสังคมในเชิงโครงสราง 

2. เสริมสรางความรู ความเขาใจ และทักษะการออกแบบกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนรู

อยางสรางสรรคได รวมถึงการวิเคราะหปจจัยท่ีจะสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีของผูเขารวม 

 

ขอบเขตของการดําเนินโครงการ  

โครงการ Designing for the future 5 นักออกแบบการเรียนรูอยางมีสวนรวม ใชกระบวนการ

เรียนรูอยางมีสวนรวมโดยวิธีผานประสบการณเปนกระบวนการท่ีประยุกต มาจากทฤษฎีการศึกษาของ 

เปาโล แฟร พัฒนามาเปนกระบวนการท่ีมุงความเขาใจ ทัศนคติ และทักษะของผูเขาอบรม โดยในข้ันตน ผู

เขาอบรมจะไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกัน กระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวม เพ่ือเปลี่ยนเจตคติ

จากกระบวนการเรียนรูรูปแบบเกาท่ีเนนทองจําและอยูภายในระบบคิดแบบอํานาจนิยม เพ่ือใหสามารถ

ออกแบบกระบวนการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงสังคมโดยไมใชความรุนแรงได ในข้ันท่ีสอง ผูเขาอบรมจะ

เขาใจถึงพัฒนาการของกระบวนการกลุม สามารถเอ้ืออํานวยการเรียนรูของกลุมโดยใหความสําคัญแกการ

สรางความรูจากประสบการณของกลุม และการประยุกตใชการไมใชความรุนแรงเขากับกระบวนการ

เรียนรูและชีวิตประจําวัน และข้ันท่ีสาม ผูเขารวมจะเรียนรูการออกแบบกิจกรรมผานประสบการณ และ
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การวิเคราะหปญหา ตนทุนและพลังกลุม รวมไปถึงการสอดแทรกแนวคิดดานสิทธิมนุษยชน และสันติวิธี 

การจัดการความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรงตลอดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและ

ผูเขารวมสามารถออกแบบกิจกรรมอยางสรางสรรคเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมได 

การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง จะพาผูเรียนทําความเขาใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในแต

ละบุคคล ท่ีตองผานการทาทายกรอบแนวคิดเดิม คุณคาเดิม ดวยการตรวจสอบ ติดตาม จากขอมูลใหม 

ความรูใหม เพ่ือเผยใหเห็นแงมุมใหมๆของการเรียนรู พรอมแสวงหาแนวทางในการออกแบบการเรียนรูใน

การพัฒนาความเปนมนุษยอยางเปนองครวม มีชีวิตชีวา และเปนประโยชนตอตนเองและสังคม ซ่ึงจะไม

ทอดท้ิง หรือผลักผูท่ีเห็นตางใหออกไป แตจะรับฟงและดึงเขามาเปนมวลชนในการรวมกันขับเคลื่อนสังคม

แหงสันติวัฒนธรรมไปดวยกัน โดยใหความรูท้ังภาคทฤษฏีและการปฏิบัติซ่ึงผูเขารวมจะไดทําการทดลอง

ปฏิบัติในสถานการณจําลอง ในตลอดชวงของการดําเนินกิจกรรม โดยจะมีท้ังแบบเดี่ยว แบบคู และกลุม

ยอย โดยมีเนื้อหาการฝกทักษะ และการเรียนรูในดานตางๆ  

 

ทักษะการเปนกระบวนการ และการจัดกระบวนการกลุม 

 การทําหนาท่ีกระบวนกรท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีทักษะในการดําเนินการ

ประชุม การสื่อสารและการรับมือกับสถานการณเฉพาะหนาตางๆ ท่ีไมคาดคิด เพ่ือใหกลุมสามารถทํางาน

หรือพูดคุยกันตอไปไดอยางราบรื่น ผูเขารวมจะไดเรียนรูทักษะพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับภาษาและการสื่อสาร 

การเขียนฟลิปชารต การแทรกแทรงพฤติกรรมของผูเขารวมท่ีไมเก้ือกูลตอกลุม ซ่ึงทักษะพ้ืนฐานเหลานี้จะ

สงผลตอพัฒนาการการเรียนรูและความสัมพันธของกลุม 

 

แนวคิดและวงจรการเรียนรูผานประสบการณ 

แนวคิดและวงจรการเรียนรูอยางมีสวนรวม การสรางประสบการณ (Act) การเรียนรูจาก

ประสบการณเดิม ประสบการณท่ีมีอยูเพ่ือเปนทุนในการตอยอดความรู จากการเรียนรูในรูปแบบตางๆ 

การสะทอนการเรียนรู ทบทวนการเรียนรู (Reflect) เปนการสะทอนความรู ความรูสึก ความคิดและ

ทบทวนสิ่งท่ีไดเรียนรู เชื่อมโยงตอยอดความคิดจากเดิมโดยจะเกิดข้ึนในตัวบุคคล หรือระหวางบุคคล การ

สรุปองคความรู (Conceptualize) การสรุปความรูท่ีได เปดเปน ประสบการณใหม ท่ีอาจไมเคยรูมากอน 

เปนการคนพบความรูใหม การประยุกตใช (Apply) นําสิ่งท่ีไดเรียนรูไปใช พัฒนาตอ เรียนรูตอ ในชีวิต ใน

สถานการณจริง เชื่อมโยงอยางบูรณาการ 

 

การจัดกระบวนการกลุมเพ่ือรวมหาทางออกอยางสรางสรรค 

 ในสถานการณท่ีกลุมมีปญหา ไมสามารถหาทางออกหรือตัดสินใจรวมกันได นอกจากความ

คิดเห็นและความตองการท่ีแตกตางกันแลว มักเกิดจากความสัมพันธท่ีไมลงตัวหรืออาจมีความระแวงและ

ไมไววางใจกัน ผูคนท่ีอยูในสถานการณเชนนี้มักเชื่อวา ปญหาท่ีตนเผชิญอยูนั้นแตกตางจากปญหาอ่ืนๆ 

และมีทางเลือกอันจํากัดยิ่งท่ีจะทําใหสถานการณเปลี่ยนไปในทางสรางสรรค บางครั้งคนในกลุมอาจจะถึง

ข้ันรูสึกวา ไมรูวาจะอยูรวมกันตอไปไดอยางไร การใชกระบวนการกลุมจะชวยใหคนท่ีอยูในปญหาเรียนรู
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วิธีการสื่อสารระหวางกันในประเด็นความขัดแยงไดอยางสรางสรรคและแตกตางไปจากเดิม นั่นหมายความ

วา กระบวนการกลุม ไมไดมีเปาหมายหลักเพ่ือท่ีจะแกปญหาหรือยุติขอพิพาท แตเปาหมายหลักคือ เพ่ือ

สรางวิธีการสิ่อสารในกลุมท่ีประกอบดวยผูคนท่ีมีจุดยืนและความตองการท่ีหลากหลาย  

 

พลวัตรกลุม / การอานกลุม 

 กระบวนการกลุมเปนกิจกรรมท่ีมีสมาชิกกลุมเปนผูกําหนดเนื้อหาของการทํางานในกลุมนั้น การ

เคลื่อนไหวตางๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะของกลุมไมใหอยูในสถานะท่ีตายตัว มีการเปลี่ยนแปลง

ข้ึนลงตลอดเวลาซ่ึงข้ึนอยูกับหลายปจจัยทางผลตอสภาวะของกลุม ยิ่งเปนการพูดคุยในเรื่องท่ีมีความ

ขัดแยงจะมีอารมณความรูสึกเขามาเก่ียวของรวมท้ังความขัดแยงเปนระยะๆ อีกดวย ในหัวขอนี้ผูเขารวม

จะไดฝกฝนทักษะการดูพลวัตของกลุม / การอานกลุมรวมไปถึงอํานาจกับการทํางานกลุม 

 

เครื่องมือสําหรับการสะทอนและกระบวนการตรวจสอบเพ่ือการประเมินกลุม (Reflection,  After 

Action Review - AAR , 4P , NVC Feedback, Exit Survey, SWOT, Mind mapping, Best 

Practice,etc.) 

 การถอยออกมาเพ่ือมองดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนและประเมินอยางซ่ือตรงวาเกิดอะไรข้ึนบางในกระบวนการ

ท่ีผานมาของคนในกลุม จะชวยใหเราสะทอนผลลัพทท่ีออกมาจากหัวใจและจากเจตนาของเราเพ่ือนําไปสู

การกระทํา ท้ังยังเปนความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดของการทํางานรวมกัน ในหัวขอนี้จะเปนการ

นําเสนอเครื่องมือท่ีสามารถนําไปปรับใชในการประเมินและกระบวนการตรวจสอบรวมไปถึงการสะทอน

สําหรับการประเมินกลุม เพ่ือพิจารณาวาเราจะเรียนรูรวมกันไดอยางไร จะพัฒนาความสัมพันธระหวางกัน

ไดอยางไร และจะใหคุณคากับมิติทางจิตวิญญาณของกลุมไดอยางไร 

 

สุนทรียสนทนาและการฟงอยางลึกซ้ึง 

 ฝกทักษะเรื่องการเรียนรูท่ีจะ “ฟง” และ “วาง” ผานกระบวนการท่ีหลากหลายเพ่ือเปดใจท่ีจะ

เรียนรูซ่ึงความแตกตางตางในหลายๆมิติของชีวิต อีกท้ังการเคารพและเห็นคุณคาความเปนมนุษยของซ่ึง

กันและกัน การใครครวญ ไตรตรอง ในการเตรียมประเด็นของตนเองท่ีจะสื่อสารใหเพ่ือนไดเขาใจอยาง

ชัดเจน ตรงประเด็นและมีพลัง รวมถึงทักษะการซักถามในประเด็นท่ีเราสนใจดวย 

 

กลุมเปาหมาย 

เยาวชน นักศึกษา ท่ีสนใจดานกิจกรรม หรือผูท่ีทํางานเพ่ือสังคม–เคลื่อนไหวในประเด็นทางสังคม

ดานตางๆ จํานวน 25 - 30  คน 

 

ระยะเวลา และสถานท่ีดําเนินโครงการ 

ระหวางวันท่ี 6 – 9 มิถุนายน 2562  

อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิลด 
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10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

10.1 การพัฒนาความรู  ทักษะ ความสามารถและศักยภาพใหแกของเยาวชน ผานการ

กระบวนการเรียนรู เกม กิจกรรม กระบวนการ 

10.2  สามารถออกแบบกระบวนการ-กิจกรรม ไดอยางสรางสรรค และนําองคความรูไป

ประยุกตใชได หรือสามารถจัดกิจกรรมไดเอง 

10.3  สรางแรงบันดาลใจในการทํางาน สรางกิจกรรมเชิงสรางสรรคใหมๆ ท่ีจะเคลื่อนไหวทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

10.4   เกิดเครือขายการเรียนรู เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการเรียนรู แนวความคิด องค

ความรูใหมๆ และกิจกรรมเชิงสรางสรรค 
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กําหนดการอบรมปฏิบัติการ  

Designing for the future V (LLTd V) 

ระหวางวันท่ี 6 – 9 มิถุนายน 2562 

ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 09.15 น. กลาวตอนรับ และกลาวเปดโครงการ โดยผูอํานวยการสถาบัน 

09.15 – 12.00 น. ฉันคือใคร  

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 18.00 – 21.00 น. ใครครวญสะทอนคิด, การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง  

/สรปุบทเรียนรูประจําวนั (วิทยากรภายนอก) 

     

วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 

 07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา 

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น. การเรียนรูโครงสรางบนฐานปญหา ตนไมของปญหา  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น. การออกแบบเกม กิจกรรม กระบวนการเรียนรู 

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

18.00 – 21.00 น. กระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลง / สรปุบทเรียนรูประจําวัน 

 

วันท่ี 8 มิถุนายน 2562 

07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา 

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น. พลวัตรกลุม / การอานกลุม / เครื่องมือสําหรับการสะทอน  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น. ปฏิบตัิการเกมกระบวนการ 

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

18.00 – 21.00 น. การพัฒนาเกมกระบวนการ / สรุปบทเรียนรูประจําวัน 
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วันท่ี 9 มิถุนายน 2562  

 07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา 

 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น. ปฏิบัตกิารกระบวนการอยางสรางสรรค  

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนการประยกุตใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในบริบทพ้ืนท่ี  

16.30 น.  มอบใบประกาศนียบัตร และปดโครงการ แยกยายเดินทางกลับ  

   

*หมายเหตุ  รับประทานอาหารวางระหวางดําเนินกิจกรรม 

กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม 

 


