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โครงการ Designing for the future 5
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ความสําคัญและที่มา
แนวโนมของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st century skills) เนนทักษะชีวิต (Life skills) ที่
ตองมีการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Learning by doing) ซึ่งเนนทักษะ 4 C ไดแก
ทักษะในการสื่อสาร (Communication) ทักษะแหงความรวมมือ (Collaboration) ความคิดสรางสรรค
(Creativity) และการคิดวิเคราะห เรียนรูวิธีการแกปญหา (Critical thinking) ดวยแนวโนมดังกลาวนี้ จึง
เปนที่มาของการปรับกระบวนการถายทอดความรูสูการเปนกระบวนกร (Training of Trainer) เพื่อ
นําไปสูการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) รวมกับการเรียนรูเพื่อ ถายทอด
ความรูและเอื้อใหเกิดกระบวนการเรียนรู ทําหนาที่เปนกระบวนกร(Facilitator) ที่มีความสําคัญที่จะให
กําลังใจและกระตุนใหผูเรียน เรียนรูผานประสบการณและมีสวนรวมอยางแทจริง มิใชการเรียนรูที่เปน
“ฝายรับ” (Passive) เหมือนที่ผานมา ดังนั้นจึงเปนความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะนําเสนอ กระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวม โดยฝกทักษะเยาวชนไดรูจัก กระบวนการเรียนรูรวมกัน แบบมีสวนรวม ที่เนนชีวิต และ
ปญหาจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเปนตัวตั้ง
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพยายามเขาไปมีสวนรวมในแกไข
ปญหาและการลดการใชความรุนแรง ดวยการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งสงเสริมศักยภาพของคนใน
พื้นที่ตางๆ ใหมีองคความรูดานสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี นอกจากนี้เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน ลด
ความเกลียดชัง หนึ่งในกลุมเปาหมายที่สถาบันฯ ใหความสําคัญ คือ กลุมเยาวชน จึงจัดใหมีโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติใหความรูแนวคิดและทฤษฏีดานสิทธิมนุษยชน ความรูและแนวคิดดานสันติวิธี การเรียนรูการอยู
รวมกันทามกลางความแตกตางหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมแดกลุมเยาวชน นอกจากนี้ สถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา ไดสงเสริมการฝกอบรมเสริมสรางทักษะ และพัฒนาศักยภาพเยาวชน สําหรับ
เยาวชนที่ ต อ งการทํ า งานด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หรื อ ด า นสั น ติ วิ ธี เพื่ อ สั ง คมไทยจะได ร ว ม “ชู ธ งสั น ติ
วัฒนธรรมและการไมใชความรุนแรง” ไปดวยกัน
โครงการ Designing for the future 5 นักออกแบบการเรียนรูอยางมีสวนรวม สําหรับเยาวชน
นักกิจกรรม และผูสนใจ ระดับตน ใชกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมโดยวิธีผานประสบการณเปน
กระบวนการที่ประยุกต มาจากทฤษฎีการศึกษาของ เปาโล แฟร พัฒนามาเปนกระบวนการที่มุงความ
เขาใจ เจตคติ และทักษะของผูเขาอบรม รวมกับแนวคิดและทฤษฏีของจอหน พอล เลคเดอเรค ในการ
สรางสรรคจินตนภาพเพื่อการลดเหตุปจจัยที่จะนําไปสูการใชความรุนแรง เมื่อผนวกกับกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวม และแนวทางสันติวิธี รวมทั้งกระบวนการตางๆ จนเกิดการผสมผสานความรู และทักษะใน
ดานตางๆ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยเชื่อความเชื่อวา “ทุกคนสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
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ได” เพื่อการเสริมสรางทักษะและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่สนใจการทํางานดานสิทธิมนุษยชน หรือ
ดานสั นติ วิธี หรือการจัด กิจ กรรมเพื่อขับ เคลื่อนสั งคม อยางมี สว นร ว มในการออกแบบการเรียนรูการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับตนเอง ชุมชม และสังคม สามารถนําองคความรูและเครื่องมือไปประยุกตใชใน
กิจกรรม หรือการดําเนินงานการขับเคลื่อนสังคมหรือสื่อสารใหแพรหลายออกไปใหคนทั่วไปไดตระหนักรู
ถึงปญหาตางๆ ในสังคมมิใชเพียงเรื่องของผูหนึ่งผูใด เพื่อการมีสวนรวมในการแปลงเปลี่ยนสูสังคมสันติ
วัฒนธรรม
โครงการ Designing for the future 5 ซึ่งเปนการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ใหแกเยาวชน เยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดทั้งจากเจตคติ และการพัฒนาตนเอง มีมุมมองในการทํางาน
ที่ชัดเจนมากขึ้น และมีความคิดอยางเปนระบบกับกิจกรรมที่ตนเองจะดําเนินการ มีมุมมองการมองโลกที่
กว า งมากขึ้ น เป ด พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู เ พิ่ ม ขึ้ น ยอมรั บ ในความเห็ น ต า ง รวมไปถึ ง การแก ไ ขป ญ หาและ
สถานการณภายในกลุมของตนเองไดดีขึ้น อีกทั้งนํารูปแบบกระบวนการตางๆ มาปรับใช เปดพื้นที่ในการ
ถกเถีย งเพื่อหาทางออกและข อสรุ ปกลุมมากขึ้น ทั้งการจับ ประเด็น แตกประเด็น ตางจากอดึตที่เคย
ดําเนินการมา ซึ่งในการจัดโครงการนี้ ผลลัพทที่คาดหวังในระยะยาว คือ นักกิจกรรมหนาใหม ที่จะเปน
กําลังเสริม และกําลังหลักสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม และการออกแบบอนาคตของตนเอง ชุมชน
สังคม และการทํางานกับประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละภูมิภาคใหมีการเคลื่อนไหวเชื่อมโยงถึงกัน
เปนเครือขาย ผูที่เคยผานการเขารวมโครงการ บางสวนไดมีการขับเคลื่อนทางสังคม เรียกวา กลุม New
Gen ในการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําใหแกนักศึกษาในภูมิภาคตางๆ เปนตน
วัตถุประสงค :
1. เสริมสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมโดย
ผานประสบการณ รวมถึงพัฒนาทักษะในการวิเคราะหปญหาทางสังคมในเชิงโครงสราง
2. เสริมสรางความรู ความเขาใจ และทักษะการออกแบบกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนรู
อยางสรางสรรคได รวมถึงการวิเคราะหปจจัยที่จะสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ของผูเขารวม
ขอบเขตของการดําเนินโครงการ
โครงการ Designing for the future 5 นักออกแบบการเรียนรูอยางมีสวนรวม ใชกระบวนการ
เรียนรูอยางมีสวนรวมโดยวิธีผานประสบการณเปนกระบวนการที่ประยุกต มาจากทฤษฎีการศึกษาของ
เปาโล แฟร พัฒนามาเปนกระบวนการที่มุงความเขาใจ ทัศนคติ และทักษะของผูเขาอบรม โดยในขั้นตน ผู
เขาอบรมจะไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกัน กระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวม เพื่อเปลี่ยนเจตคติ
จากกระบวนการเรียนรูรูปแบบเกาที่เนนทองจําและอยูภายในระบบคิดแบบอํานาจนิยม เพื่อใหสามารถ
ออกแบบกระบวนการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงสังคมโดยไมใชความรุนแรงได ในขั้นที่สอง ผูเขาอบรมจะ
เขาใจถึงพัฒนาการของกระบวนการกลุม สามารถเอื้ออํานวยการเรียนรูของกลุมโดยใหความสําคัญแกการ
สรางความรูจากประสบการณของกลุม และการประยุกตใชการไมใชความรุนแรงเขากับกระบวนการ
เรียนรูและชีวิตประจําวัน และขั้นที่สาม ผูเขารวมจะเรียนรูการออกแบบกิจกรรมผานประสบการณ และ
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การวิเคราะหปญหา ตนทุนและพลังกลุม รวมไปถึงการสอดแทรกแนวคิดดานสิทธิมนุษยชน และสันติวิธี
การจัดการความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรงตลอดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ
ผูเขารวมสามารถออกแบบกิจกรรมอยางสรางสรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมได
การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง จะพาผูเรียนทําความเขาใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในแต
ละบุคคล ที่ตองผานการทาทายกรอบแนวคิดเดิม คุณคาเดิม ดวยการตรวจสอบ ติดตาม จากขอมูลใหม
ความรูใหม เพื่อเผยใหเห็นแงมุมใหมๆของการเรียนรู พรอมแสวงหาแนวทางในการออกแบบการเรียนรูใน
การพัฒนาความเปนมนุษยอยางเปนองครวม มีชีวิตชีวา และเปนประโยชนตอตนเองและสังคม ซึ่งจะไม
ทอดทิ้ง หรือผลักผูที่เห็นตางใหออกไป แตจะรับฟงและดึงเขามาเปนมวลชนในการรวมกันขับเคลื่อนสังคม
แหงสันติวัฒนธรรมไปดวยกัน โดยใหความรูทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบัติซึ่งผูเขารวมจะไดทําการทดลอง
ปฏิบัติในสถานการณจําลอง ในตลอดชวงของการดําเนินกิจกรรม โดยจะมีทั้งแบบเดี่ยว แบบคู และกลุม
ยอย โดยมีเนื้อหาการฝกทักษะ และการเรียนรูในดานตางๆ
ทักษะการเปนกระบวนการ และการจัดกระบวนการกลุม
การทําหนาที่กระบวนกรที่มีประสิทธิภาพนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีทักษะในการดําเนินการ
ประชุม การสื่อสารและการรับมือกับสถานการณเฉพาะหนาตางๆ ที่ไมคาดคิด เพื่อใหกลุมสามารถทํางาน
หรือพูดคุยกันตอไปไดอยางราบรื่น ผูเขารวมจะไดเรียนรูทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวของกับภาษาและการสื่อสาร
การเขียนฟลิปชารต การแทรกแทรงพฤติกรรมของผูเขารวมที่ไมเกื้อกูลตอกลุม ซึ่งทักษะพื้นฐานเหลานี้จะ
สงผลตอพัฒนาการการเรียนรูและความสัมพันธของกลุม
แนวคิดและวงจรการเรียนรูผานประสบการณ
แนวคิ ด และวงจรการเรี ย นรู อ ย า งมี ส ว นร ว ม การสร า งประสบการณ (Act) การเรี ย นรู จ าก
ประสบการณเดิม ประสบการณที่มีอยูเพื่อเปนทุนในการตอยอดความรู จากการเรียนรูในรูปแบบตางๆ
การสะท อนการเรียนรู ทบทวนการเรีย นรู (Reflect) เปนการสะทอนความรู ความรูสึก ความคิดและ
ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู เชื่อมโยงตอยอดความคิดจากเดิมโดยจะเกิดขึ้นในตัวบุคคล หรือระหวางบุคคล การ
สรุปองคความรู (Conceptualize) การสรุปความรูที่ได เปดเปน ประสบการณใหม ที่อาจไมเคยรูมากอน
เปนการคนพบความรูใหม การประยุกตใช (Apply) นําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใช พัฒนาตอ เรียนรูตอ ในชีวิต ใน
สถานการณจริง เชื่อมโยงอยางบูรณาการ
การจัดกระบวนการกลุมเพื่อรวมหาทางออกอยางสรางสรรค
ในสถานการณ ที่กลุ มมี ป ญ หา ไมส ามารถหาทางออกหรื อตัดสิน ใจรว มกัน ได นอกจากความ
คิดเห็นและความตองการที่แตกตางกันแลว มักเกิดจากความสัมพันธที่ไมลงตัวหรืออาจมีความระแวงและ
ไมไววางใจกัน ผูคนที่อยูในสถานการณเชนนี้มักเชื่อวา ปญหาที่ตนเผชิญอยูนั้นแตกตางจากปญหาอื่นๆ
และมีทางเลือกอันจํากัดยิ่งที่จะทําใหสถานการณเปลี่ยนไปในทางสรางสรรค บางครั้งคนในกลุมอาจจะถึง
ขั้นรูสึกวา ไมรูวาจะอยูรวมกันตอไปไดอยางไร การใชกระบวนการกลุมจะชวยใหคนที่อยูในปญหาเรียนรู
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วิธีการสื่อสารระหวางกันในประเด็นความขัดแยงไดอยางสรางสรรคและแตกตางไปจากเดิม นั่นหมายความ
วา กระบวนการกลุม ไมไดมีเปาหมายหลักเพื่อที่จะแกปญหาหรือยุติขอพิพาท แตเปาหมายหลักคือ เพื่อ
สรางวิธีการสิ่อสารในกลุมที่ประกอบดวยผูคนที่มีจุดยืนและความตองการที่หลากหลาย
พลวัตรกลุม / การอานกลุม
กระบวนการกลุมเปนกิจกรรมที่มีสมาชิกกลุมเปนผูกําหนดเนื้อหาของการทํางานในกลุมนั้น การ
เคลื่อนไหวตางๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะของกลุมไมใหอยูในสถานะที่ตายตัว มีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นลงตลอดเวลาซึ่งขึ้นอยูกับหลายปจจัยทางผลตอสภาวะของกลุม ยิ่งเปนการพูดคุยในเรื่องที่มีความ
ขัดแยงจะมีอารมณความรูสึกเขามาเกี่ยวของรวมทั้งความขัดแยงเปนระยะๆ อีกดวย ในหัวขอนี้ผูเขารวม
จะไดฝกฝนทักษะการดูพลวัตของกลุม / การอานกลุมรวมไปถึงอํานาจกับการทํางานกลุม
เครื่องมือสําหรับการสะทอนและกระบวนการตรวจสอบเพื่อการประเมินกลุม (Reflection,
After
Action Review - AAR , 4P , NVC Feedback, Exit Survey, SWOT, Mind mapping, Best
Practice,etc.)
การถอยออกมาเพื่อมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นและประเมินอยางซื่อตรงวาเกิดอะไรขึ้นบางในกระบวนการ
ที่ผา นมาของคนในกลุม จะชวยใหเราสะทอนผลลัพทที่ออกมาจากหัวใจและจากเจตนาของเราเพื่อนําไปสู
การกระทํา ทั้งยังเปนความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดของการทํางานรวมกัน ในหัวขอนี้จะเปนการ
นําเสนอเครื่องมือที่สามารถนําไปปรับใชในการประเมินและกระบวนการตรวจสอบรวมไปถึงการสะทอน
สําหรับการประเมินกลุม เพื่อพิจารณาวาเราจะเรียนรูรวมกันไดอยางไร จะพัฒนาความสัมพันธระหวางกัน
ไดอยางไร และจะใหคุณคากับมิติทางจิตวิญญาณของกลุมไดอยางไร
สุนทรียสนทนาและการฟงอยางลึกซึ้ง
ฝกทักษะเรื่องการเรียนรูที่จะ “ฟง” และ “วาง” ผานกระบวนการที่หลากหลายเพื่อเปดใจที่จะ
เรียนรูซึ่งความแตกตางตางในหลายๆมิติของชีวิต อีกทั้งการเคารพและเห็นคุณคาความเปนมนุษยของซึ่ง
กันและกัน การใครครวญ ไตรตรอง ในการเตรียมประเด็นของตนเองที่จะสื่อสารใหเพื่อนไดเขาใจอยาง
ชัดเจน ตรงประเด็นและมีพลัง รวมถึงทักษะการซักถามในประเด็นที่เราสนใจดวย
กลุมเปาหมาย
เยาวชน นักศึกษา ที่สนใจดานกิจกรรม หรือผูที่ทํางานเพื่อสังคม–เคลื่อนไหวในประเด็นทางสังคม
ดานตางๆ จํานวน 25 - 30 คน
ระยะเวลา และสถานที่ดําเนินโครงการ
ระหวางวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิลด
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10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
10.1 การพั ฒ นาความรู ทั ก ษะ ความสามารถและศั ก ยภาพให แ ก ข องเยาวชน ผ า นการ
กระบวนการเรียนรู เกม กิจกรรม กระบวนการ
10.2 สามารถออกแบบกระบวนการ-กิ จ กรรม ได อ ย า งสร า งสรรค และนํ า องค ค วามรู ไ ป
ประยุกตใชได หรือสามารถจัดกิจกรรมไดเอง
10.3 สรางแรงบันดาลใจในการทํางาน สรางกิจกรรมเชิงสรางสรรคใหมๆ ที่จะเคลื่อนไหวทาง
สังคมเพิ่มขึ้น
10.4 เกิดเครือขายการเรียนรู เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการเรียนรู แนวความคิด องค
ความรูใหมๆ และกิจกรรมเชิงสรางสรรค
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กําหนดการอบรมปฏิบัติการ
Designing for the future V (LLTd V)
ระหวางวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2562
ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 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
/สรุปบทเรียนรูประจําวัน (วิทยากรภายนอก)
วันที่ 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 / สรุปบทเรียนรูประจําวัน
วันที่ 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.
ปฏิบตั ิการเกมกระบวนการ
17.00 – 18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 21.00 น.
การพัฒนาเกมกระบวนการ / สรุปบทเรียนรูประจําวัน
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วันที่ 9 มิถุนายน 2562
07.00 – 08.00 น.
รับประทานอาหารเชา
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.
ปฏิบัตกิ ารกระบวนการอยางสรางสรรค
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.
แลกเปลี่ยนการประยุกตใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในบริบทพื้นที่
16.30 น.
มอบใบประกาศนียบัตร และปดโครงการ แยกยายเดินทางกลับ
*หมายเหตุ

รับประทานอาหารวางระหวางดําเนินกิจกรรม
กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม

