
อตันิยม ปรตัถนิยม และสานเสวนา

คร ัง้ที่ 2



วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้

1. นกัศึกษาสามารถทวน ระบ ุคิด และไตรต่รองเกี่ยวกบัอตันิยม

และปรตัถนิยม

2. นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิดเรื่องอตันิยมและปรตันิยมเพื่อ

แสวงหาค าตอบต่อประเด็นที่เกดิข้ึนในการสานเสวนาเกี่ยวกบัอตันิยม

และปรตันิยมจากมมุมองในฐานะนกัวิชาชีพ



วธิีการประเมิน
1. นกัศึกษาสามารถสรา้งสรรคค์ าอธิบายหรอืแนวทางแกป้ญัหาใหม่ๆ ไดใ้นแบบของ

ตนเอง

วธิีวดัผล: ประเมินกลุม่แต่ละกลุม่ในการท าสานเสวนา

(7-8 คะแนน)

ขัน้เป็นแบบอย่าง

(5-6 คะแนน)

ขัน้ไดท้กัษะ

(3-4 คะแนน)

ขัน้พฒันา

(0-2 คะแนน)

ขัน้เริ่มตน้

เตม็ 8

คะแนน

แสดงรเิริ่ม

สรา้งสรรคเ์ป็น

อย่างมาก

แสดงความคิด

หรอืความเขา้ใจ

ใหม่ๆบางสว่น

มีหลกัฐานที่แสดง

ถงึรเิริ่มสรา้งสรรค์

นอ้ย

ยกความคิดของ

คนอืน่มาใช ้



วธิีการประเมิน

2. นกัศึกษารูจ้กัและสามารถระบปุระเด็นขอ้ทา้ทายระดบัชาตหิรอืระดบัโลกเกี่ยวกบัเรือ่ง

ที่เรยีน

วธิีวดัผล: ประเมินกลุม่แต่ละกลุม่ในการท าสานเสวนา

(7-8 คะแนน)

ขัน้เป็นแบบอย่าง

(5-6 คะแนน)

ขัน้ไดท้กัษะ

(3-4 คะแนน)

ขัน้พฒันา

(0-2 คะแนน)

ขัน้เริ่มตน้

เตม็ 8

คะแนน

ระบแุละพจิารณา

ปญัหาที่ซบัซอ้น

ระดบัชาตแิละระดบั

โลก รวมถงึ

ผลกระทบในระดบั

ต่างๆ

ระบแุละพจิารณา

ความเช่ือมโยง

ระหว่างปญัหา

ระดบัชาตแิละระดบั

โลก รวมถงึ

ผลกระทบ

ระบแุละพจิารณา

ปญัหาเฉพาะหนา้

ระดบัชาต ิรวมถงึ

ผลกระทบในระดบั

ทอ้งถิ่น 

ไม่สามารถระบคุวาม

เช่ือมโยงใดๆ 

ระหว่างปญัหา

ระดบัชาตแิละระดบั

โลกได ้



วธิีการประเมิน

3. นกัศึกษาแสดงออกซึ่งความเตม็ใจและความสามารถในการท างานในทมีที่มี

ความหลากหลายภายในบรบิทแบบพหวุฒันธรรม

วธิีวดัผล: ประเมินกลุม่แต่ละกลุม่ในการท าสานเสวนา

7-8 คะแนน)

ขัน้เป็นแบบอย่าง

(5-6 คะแนน)

ขัน้ไดท้กัษะ

(3-4 คะแนน)

ขัน้พฒันา

(0-2 คะแนน)

ขัน้เริ่มตน้

เตม็ 8

คะแนน

ปฏบิตัิทกุหนา้ที่ที่ไดร้บั

มอบหมายในทีมและ

ยอมประนีประนอม

เสมอเม่ือมีความ

จ าเป็นเพือ่ใหบ้รรลุ

เป้าหมายร่วมกนั

ปฏบิตัิเกอืบทกุหนา้ที่ที่

ไดร้บัมอบหมายในทีม

และมกัจะยอม

ประนีประนอม เม่ือมี

ความจ าเป็นเพือ่ให ้

บรรลเุป้าหมายร่วมกนั

ปฏบิตัิบางหนา้ที่ที่

ไดร้บัมอบหมายใน

ทมีและบางคร ัง้มี

สว่นช่วยดึงทีมไว ้

ดว้ยกนั

ไม่ปฏบิตัิหนา้ที่ที่

ไดร้บัมอบหมายใน

ทีมและเขา้กบั

สมาชิกในทมีไม่ได ้



วธิีการประเมิน
4. นกัศึกษาแสดงออกซึ่งความสามารถในการปฏสิมัพนัธก์บัอาจารยแ์ละนักศึกษาคนอืน่ๆ

วธิีวดัผล: ประเมินกลุม่แต่ละกลุม่ในการท าสานเสวนา

(7-8 คะแนน)

ขัน้เป็นแบบอย่าง

(5-6 คะแนน)

ขัน้ไดท้กัษะ

(3-4 คะแนน)

ขัน้พฒันา

(0-2 คะแนน)

ขัน้เริ่มตน้

เตม็ 8

คะแนน

นักศึกษามากกว่ารอ้ยละ 

80 รบัฟัง ปฎสิมัพนัธ ์

และพดูคุยกบัอาจารยแ์ละ

เพื่อนนักศึกษาอยา่ง

สุภาพและสรา้งสรรค์

นักศึกษารอ้ยละ 60-80

รบัฟัง ปฎสิมัพนัธ ์ และ

พดูคุยกบัอาจารยแ์ละ

เพื่อนนักศึกษาอยา่ง

สุภาพและสรา้งสรรค์

นักศึกษารอ้ยละ 50

รบัฟัง ปฎสิมัพนัธ ์และพดูคุยกบั

อาจารยแ์ละเพื่อนนักศึกษาอยา่ง

สุภาพ หรอืบางคร ัง้กพ็ยายาม

ผูกขาดหรอืครอบง าการพดูคุย

นักศึกษานอ้ยกว่ารอ้ยละ 

50

รบัฟัง ปฎสิมัพนัธ ์ และ

พดูคุยกบัอาจารยแ์ละ

เพื่อนนักศึกษา หรอื

บางคร ัง้เถยีงกบัเพื่อนรว่ม

ทีม ขดัขวางการพดูคยุ

เพื่อบรรลคุวามเหน็

รว่มกนัของกลุม่



รวมคะแนน

32 คะแนน



สานเสวนา

Dialogue

การฟงัและการสือ่สารดว้ยเมตตา 

เพือ่ปญัญา และสนัตสิขุ

ลขิสทิธิ์ ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิิธี มหาวิทยาลยัมหดิล

8



9

ท าไมตอ้ง

สานเสวนา



10

มนุษยม์ ีอตัลกัษณ์ (identity) 

หลากหลาย   แตกต่างกนั
ภาษา ชาตพินัธุ ์

วฒันธรรม

เพศ การศึกษา

สถานภาพ
ศาสนา คา่นิยม



11



12

อยากใหผู้อ้ืน่ปฏบิตัต่ิอเราอย่างไร

เรากจ็ะปฏบิตัต่ิอเขาอย่างนั้น



13

ไม่ตอ้งการใหผู้อ้ืน่ปฏบิตัต่ิอเราอย่างไร

เรากจ็ะไม่ปฏบิตัต่ิอเขาอย่างนั้น



การสานความหมายที่เกดิจาก

14

ส า น เ ส ว น า คือ 

การฟงัอย่างลกึซึ้ง

เดวดิ โบหม์

Deep listening

D   i a   l   o   g   u   e

David  Bohm



กระบวนการ

15

ส า น เ ส ว น า เป็น

เพื่อเขา้ใจตนเอง และ ผูอ้ื่น

สือ่ความหมาย  
เรยีนรู ้และ



ส า น เ ส ว น า

เลียวนาร์ด สวิดเลอร์ 16

เรยีนรู:้ ความคดิ ความเช่ือ จุดยนืที่แตกต่าง   

เจรญิเติบโต: เกดิความเขา้ใจ ความเหน็อกเหน็ใจ 

เปลี่ยนแปลง:  เรื่องที่เขา้ใจผิด อคตทิี่มี

ร่วมมือ: ท างานเพือ่พฒันา รว่มแกป้ญัหา

เพือ่ใหเ้กดิ



17

พฒันาจาก

ของ เลยีวนารด์ สวดิเลอร์

กตกิาเบื้องตน้

Dialogue Decalogue

การสานเสวนา
ของ



18

ขอ้ที่ 1ไม่มีวาระซ่อนเรน้

(hidden agenda)

ไม่ใชก้ารสานเสวนาเพือ่

วตัถปุระสงคท์ี่ไม่ชอบ

หรอืมีเป้าหมายแอบแฝง



19

ปฏสิมัพนัธต์่อกนั ‘แบบมนุษย’์

ไม่ใช่ ‘วตัถสุิง่ของ’

ปฏบิตัติ่อผูอ้ืน่เช่นเดียวกบั 

ที่เราตอ้งการใหเ้ขาปฏบิตัติ่อเรา

ขอ้ที่ 2 ปฏสิมัพนัธก์นัอย่างมนุษย์



20

ทัง้ ๒ ฝ่าย ต่างใหแ้ละรบั   

หลกีเลี่ยง การครอบง า

ระวงัความรูส้กึว่า “ฉนัเหนือกว่า”

ไม่มีใครดอ้ยกว่า หรอื เหนือกว่า

ทกุคนมี ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ เท่าเทยีมกนั

ขอ้ที่3 เท่าเทียม



21

ขอ้ที่ 4 จุดยนืชดัเจน

บอกจุดยนื-ต าแหน่งของตนเองใหช้ดัเจน

กลา้ที่จะ เปิดหู เปิดใจ ฟังความเหน็ที่แตกต่าง

กลา้ที่จะ ฟังว่าผูอ้ื่นเขา้ใจและเหน็ว่าเรามจุีดยนื

เช่นไร



22

ขอ้ที่5 ไม่ด่วนสรุป-ตดัสนิ

ระวงัที่จะไม่ใช้

ความเช่ือของเรา

วฒันธรรมของเรา

ชาตพินัธุข์องเรา

ไปตดัสนิว่าผูอ้ืน่

ควรกรองอคตดิว้ยการฟงัอย่างลกึซ้ึง



23

รบัฟังความคดิ-ความเช่ือที่แตกต่าง

ในบรรยากาศที่เคารพและเขา้ใจ

กลา้วพิากษว์จิารณ์ 

ความคดิ-ความเช่ือของกลุม่ตนเอง 

ขอ้ที่6 ใจกวา้ง



24

ขอ้ที่7 ซ่ือสตัย ์และ จรงิใจ

ทัง้ต่อตนเองและผูร้ว่มสานเสวนา  

หลกีเลี่ยง การยอมรบัแบบขอไปที

(lazy tolerance)



25

ขอ้ที่ 8 ไวว้างใจผูอ้ืน่

ผูอ้ืน่กมี็เหตผุลที่ดี 

และสามารถหาทางออกที่ดีไดเ้ช่นกนั



26

เม่ือผูอ้ืน่พดูเรื่องหลกัการ กต็อบเรื่องหลกัการ

เมื่อผูอ้ืน่พดูเรื่องการปฏบิตัิ กต็อบเรื่องการปฏบิตัิ

ขอ้ที่ 9 ไม่ปะปน

หลกัการกบัการปฏบิตัิ



27

หากเป็น กระบวนการ ซึ่งตอ้งใชเ้วลาอนัเป็นทางเลอืกสูก่ารจดัการ

ปญัหาอย่างเป็นองคร์วม โดยอาศยัทัง้แรงกาย-แรงใจของทกุฝ่ายที่

เกี่ยวขอ้ง

ขอ้ที่ 10 สานเสวนา ไม่ใช่

ค าตอบของทกุปญัหา



ขัน้ตอนการท าสานเสวนา
1) นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 9 กลุม่ๆ ละ 12-15 คน ยืนหรอืนัง่ใหเ้หน็หนา้กนัไดเ้ป็นวงกลมใกล ้ๆ  

กนั จากนั้นเขียนช่ือ นามสกลุ รหสั สาขา และตัง้ช่ือกลุม่ของตนเอง

2) น าบนัทกึเรื่อง “คนที่เหน็แกต่วัในงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสาขาวิชาของขา้พเจา้มีลกัษณะอย่างไร 

และคนที่ท าเพื่อผูอ้ืน่ในงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสาขาวิชาของขา้พเจา้ควรมีลกัษณะอย่างไร” 

มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนัภายในกลุม่

3) มอบหมายใหน้กัศึกษาคนใดคนหน่ึงบนัทกึเน้ือหาย่อ ในการอภปิรายหรอืวิเคราะหจ์าก

สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม

4) มอบหมายใหน้ักศึกษาคนใดคนหน่ึงที่ร่วมกจิกรรมคอยเป็นผูส้งัเกตการณ์ว่า มีการท าตาม

กติกาหรือไม่



5) สมมตุปิากกาเป็นสญัลกัษณ์ คนถอืปากกาเท่านั้นที่พดูได ้สว่นนอกนั้นท า

หนา้ที่ฟงั

6) สง่ปากกาเวยีนผลดักนัพดูจนครบคน จนหมดเวลา

7) ก่อนที่จะพดูประเด็นของตนเอง คนพดูต่อจากคนอืน่ตอ้งพดูซ ้าประเด็นส าคญั

ของคนๆ ที่เพิง่พูดก่อนหนา้

8) ท าใบสรุปเพือ่บนัทกึเน้ือหาย่อและความเหน็ผูส้งัเกตการณ์ว่า สมาชิกท าตาม

กตกิาหรอืไม่อย่างไร

9) สง่บนัทกึสว่นบคุคลของแต่ละกลุม่ และสง่ใบสรุปการสานเสวนาของกลุม่



กจิกรรมสานเสวนาจากบนัทกึ

เรื่อง “คนที่เหน็แกต่วัในงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสาขาวชิาของ

ขา้พเจา้มีลกัษณะอย่างไร และคนที่ท าเพือ่ผูอ้ืน่ในงานที่

เกี่ยวขอ้งกบัสาขาวชิาของขา้พเจา้ควรมีลกัษณะอย่างไร” 

(๕๐ นาท)ี



สรุป

• เป้าหมาย: อตันิยมและปรตัถนิยม

•พฤตกิรรม: พฤตกิรรมที่สง่เสรมิและขดัขวางความสมัพนัธ์

ในสงัคม



จบการน าเสนอ


