โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ขั้นต่อเนื่อง
เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง(Transformative Learning) รุ่น 3
วันที่ 2๒ – ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสัมมนาใหญ่ ลาพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2563-2566)ไว้ 4 ยุทธศาสตร์
โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education เป้าประสงค์หลัก คือ Graduates with Desired
Characteristics of Mahidol University and the World Class Talents ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะบรรลุเป้าประสงค์หลักได้
ต้องอาศัยบุ คลากร โดยเฉพาะอย่ างยิ่งผู้ ที่อยู่ในตาแหน่งอาจารย์ ที่มีบทบาทส าคัญ ต่อภารกิจดังกล่ าว ดังนั้ น
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงให้ความสาคัญและถื อเป็นหน้าที่ที่จะต้องสร้างและส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพ และมี
ความพร้อมที่จะทาหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ดี ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณแห่งชีวิตและมีคุณธรรมอันดี สามารถชี้แนะแนวทางที่ถู กต้อง
เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และเป็นกาลังสาคัญที่จะผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมุ่งไปสู่ความสาเร็จ
ในการนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลในระดับที่สูงขึ้น
และต่อเนื่อง กองบริหารการศึกษา จึงได้นาแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติด้านจิตตปัญญาศึกษามาเป็นส่วนสาคัญของ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นต่อเนื่อง เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง(Transformative Learning) รุ่น 3 โดยเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อต้องการเน้นการนาเอาแนวคิดการพัฒนา
มิติด้านในของมนุษย์ รวมถึงเครื่องมือ และเทคนิค วิธีการต่างๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถดาเนินชีวิตในแนวทางที่ก่อเกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีความสุข
และเต็มตามศักยภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการแลกเปลีย่ น
กระบวนการการเรียนรู้จากหลากหลายสาขาและประสบการณ์จริง นาไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเกิดการบูรณาการการทางาน โดยการทางานทาง
วิชาการ งานวิจัย และงานบริการข้ามศาสตร์
3. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างแนวคิด การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถทราบข้อมูล ความสาเร็จ ความก้าวหน้าในการดาเนินงานของ
โครงการ เรื่อง ตัวตนบนหนทางความเป็นครูว่า บรรลุวัตถุตามเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใด
5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นกลไกติดตามและประเมินผล การดาเนินงานโครงการ
เรื่อง ตัวตนบนหนทางความเป็นครู

-2วิทยากร
อาจารย์ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร และทีม
วิธีการดาเนินการ
กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ตัวตนบนหนทางความเป็นครู
จานวนผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมประมาณ 40 คน
ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ 2๒ – ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาใหญ่ ลาพวา อัมพวา รีสอร์ท
จังหวัดสมุทรสงคราม
เกณฑ์การผ่านการอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดทั้งโครงการ หรือผู้เข้าอบรมต้องมีจานวนชั่วโมง
การอบรมอย่างน้อย 80% ของจานวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด
งบประมาณในการดาเนินการ
งบประมาณเงินโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนกระบวนการ
การเรียนรู้จากหลากหลายสาขาและประสบการณ์จริง นาไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการบูรณาการการทางาน โดยการทางานทางวิชาการ งานวิจัย
และงานบริการข้ามศาสตร์
3. อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างแนวคิด การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
4. มหาวิทยาลัยทราบข้อมูล ความสาเร็จ ความก้าวหน้าในการดาเนินงานของโครงการ
เรื่อง ตัวตนบนหนทางความเป็นครูว่า บรรลุวัตถุตามเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใด
5. มหาวิทยาลัยใช้เป็นกลไกติดตามและประเมินผล การดาเนินงานโครงการ เรื่อง ตัวตนบน
หนทางความเป็นครู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0 2849 4577 78
----------------------------------------------

-3กาหนดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ขั้นต่อเนื่อง
เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
วันที่ 2๒ – ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสัมมนาใหญ่ ลาพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
วันจันทร์ที่ 2๒ มิถุนายน พ.ศ. 2563
เวลา

กิจกรรม

13:00 น. ออกเดินทางจากสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(รถบัสจอดด้านหลังตึกสานักงานอธิการบดี ข้างตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์)
18:00 - 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น
19:00 - 20:00 น. ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมสัมมนาใหญ่
เปิดวงการเรียนรู้ แนะนาภาพรวม กิจกรรมละลายน้าแข็ง Socio matrix
20:00 - 21:00 น. - สนทนากลุ่มย่อยแบบ Dialogue “ทบทวนประสบการณ์เดิม”
- ร่วมค้นหา Deep purpose ของการอบรมครั้งนี้
- เขียนบันทึก Free hand writing
วันอังคารที่ 2๓ มิถุนายน พ.ศ. 2563
เวลา
09:00 - 09:30 น.
09:30 - 10:00 น.
10:00 - 10:10 น.
10:10 - 12:00 น.
12:00 - 13:00 น.
13:00 - 13:45 น.
13:45 - 15:00 น.
15:00 - 15:15 น.
15:15 - 16:30 น.
16:30 - 17:00 น.
18:00 - 19:00 น.
19:00 - 21:00 น.

กิจกรรม

ภาวนา เช็คอิน การสร้างข้อตกลงร่วม
Tree of Gratitude
รับประทานอาหารว่าง
ห้องทดลองกระบวนการสอน # 1 / ถอดบทเรียนกระบวนการ
รับประทานอาหารกลางวัน
Total relaxation ยืดเหยียด หรือ กิจกรรมเปลี่ยนอิริยาบถอื่นๆ
ความเชื่อฝังหัว / กรอบการเรียนรู้แบบ หยิน – หยาง
Dialogue คู่ “กรอบความเชื่อของฉัน”
รับประทานอาหารว่าง
เรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนครู
ฝึกการตั้งคาถาม(Constructive Question) จับประเด็น
รับประทานอาหารเย็น
ทบทวนการเรียนรู้ของทั้งวัน ถาม - ตอบ และเขียนบันทึก Free hand writing

-4วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. 2563
เวลา

กิจกรรม

09:00 - 09:30 น. ภาวนา เช็คอิน
09:30 - 11:00 น. Quest nature
11:00 - 11:10 น. รับประทานอาหารว่าง
11:10 - 12:00 น. บรรยายจิตตปัญญาพฤกษา หลัก 7 C’s
12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 13:45 น. Total relaxation ยืดเหยียด หรือ กิจกรรมเปลี่ยนอิริยาบถอื่นๆ
13:45 - 16:00 น. ห้องทดลองกระบวนการสอน #2 /ถอดบทเรียนกระบวนการ
16:00 - 16:10 น. รับประทานอาหารว่าง
16:10 - 17:30 น. ทบทวนการเรียนรู้ของทั้งวัน ถาม – ตอบ และเขียนบันทึก Free hand writing
18:00 - 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น
19:00 - 21:00 น. ทาของขวัญจากใจ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. 2563
เวลา

กิจกรรม

09:00 - 09:30 น. ภาวนา เช็คอิน
09:30 - 10:00 น. - บรรยายทฤษฎี Transformative learning
- Trust ระดับต่างๆ ในชั้นเรียน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย
10:00 - 10:10 น. รับประทานอาหารว่าง
10:10 - 12:30 น. - บรรยายทฤษฎี Transformative learning
- Trust ระดับต่างๆ ในชั้นเรียน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย(ต่อ)
- เช็คเอ้าท์ ปิดวงการอบรม
12:30 - 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 - 17:30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข้อมูล วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๓

