
         โครงการอบรม พัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง” 
   (Transformative Learning) 

                                                   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                    ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                                           ครั้งท่ี 1 

        ..........................................................................          
วันท่ี 11 มีนาคม 2560 
8.30 น. ลงทะเบียน  
09.00 น.- 9.30 น กล่าวเปิด โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
09.30-10.30 น. 

กิจกรรมแนะนํา/ความคาดหวัง  
10.30 – 10.45 น. 

พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมการรู้จักตนเอง
15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.00 น. กิจกรรมเคารพความแตกต่าง
16.00 – 18.00 น ทักษะการแสวงหาความรู้
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. ทักษะชีวิต ทักษะผู้นํา 
21.00 น. พักผ่อน 
วันท่ี 12 มีนาคม 2560 
08.30 – 09.30 น. เคร่ืองมือในการดูแลตนเอง

การเห็นคุณค่าและเชื่อม่ันในตนเอง 
09.30 – 10.45 น. การทํางานร่วมบนพ้ืนฐานของความแตกต่างหลากหลาย
10.45 – 11.00 น. 

พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 – 12.00 น. การทํางานร่วมบนพ้ืนฐานของความแตกต่างหลากหลาย
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การพัฒนาภาวะผู้นําท่ีประสานพลังกลุ่ม
15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 18.00 น ทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะชีวิต ทักษะผู้นํา
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19 .00- -21 .00 น. เป้าหมายชีวิต 
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.00 น. สรุป/ประเมิน 

 



โครงการอบรม พัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง” 
(Transformative Learning) 

                                                   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                    ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                                             ครั้งท่ี 2 

   ..........................................................................          
วันท่ี 25 มีนาคม 2560 
8.30 น. ลงทะเบียน  
09.00 น.- 9.30 น กล่าวเปิด โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
09.30-10.30 น. 

กิจกรรมแนะนํา/ความคาดหวัง  
10.30 – 10.45 น. 

พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมการรู้จักตนเอง
15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.00 น. กิจกรรมเคารพความแตกต่าง
16.00 – 18.00 น ทักษะการแสวงหาความรู้
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. ทักษะชีวิต ทักษะผู้นํา 
21.00 น. พักผ่อน 
วันท่ี 26 มีนาคม 2560 
08.30 – 09.30 น. เคร่ืองมือในการดูแลตนเอง

การเห็นคุณค่าและเชื่อม่ันในตนเอง 
09.30 – 10.45 น. การทํางานร่วมบนพ้ืนฐานของความแตกต่างหลากหลาย
10.45 – 11.00 น. 

พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 – 12.00 น. การทํางานร่วมบนพ้ืนฐานของความแตกต่างหลากหลาย
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การพัฒนาภาวะผู้นําท่ีประสานพลังกลุ่ม
15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 18.00 น ทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะชีวิต ทักษะผู้นํา
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19 .00- -21 .00 น. เป้าหมายชีวิต 
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.00 น. สรุป/ประเมิน 

 


