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ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิ
ส ย าม กั ม ม า จล  ก ล่ า ว ต้ อน รั บ แล ะ ชี แ้ จ ง
วตัถปุระสงค์ในการจดัประชมุ 

“กราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีมาช่วยกัน
คิดนะครับว่าเราจะท าอย่างไรดี  ท่ีจะสามารถ 
empower “ครูดี” ให้มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ได้  ครู
ดีในที่ นีมี้ความหมายสองอย่าง คือ ครูท่ีเอา
ใจใส่ลูกศิษย์และครูท่ีมีวิธีการท าให้ลูกศิษย์
เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เราเรียกว่าการเรียนรู้
ในศตวรรษที่  21 หรือการเรียนรู้แบบ Active 
learning ไม่ใช่ครูท่ีเน้นสอนแบบถ่ายทอดความรู้ เราเช่ือว่ามีครูดีๆ เช่นนีอ้ยู่อีกไม่น้อยในวงการ
การศึกษาไทย เราอยากจะไป empower ครู เหล่านีใ้ห้ท างานได้อย่างต่อเน่ืองและท าได้ดียิ่งขึน้ ด้วยการ
ขยายเครือขา่ยให้เกิดขึน้ สง่ผลให้เกิดครูดีแบบนีท้ัว่แผน่ดนิไทย น่ีคือความฝันของเรา 

วันนีท้างทีมมูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคีเตรียมข้อมูลครูดีมาให้ดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งต่อไปจะมีเพิ่มขึน้
เร่ือยๆ และผมหวงัว่าต่อไปจะพฒันากลายเป็นเวทีท่ีครูดีได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน เป้าหมายในวนันีท่ี้เชิญทุก
ทา่นมา ก็เพ่ือชวนมาช่วยระดมความคิดว่าจะท าเวทีนีใ้ห้เกิดขึน้และจัดอย่างไรนัน้ ผมต้องขอปรึกษา....” 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์: เพ่ือกลา่วต้อนรับและชีแ้จง 
                      วตัถปุระสงค์ในการจดัประชมุ 

กระบวนการ :  ผู้ เข้าร่วมประชมุนัง่ล้อมเป็นวงกลม 
ประธานกลา่วต้อนรับและชีแ้จงวตัถปุระสงค์  

เนือ้หา 

กล่าวต้อนรับและชีแ้จงวัตถุประสงค์ (เวลา 09.00 - 09.05 น.)   
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ช่ือ/ต าแหน่ง/ 
หน่วยงาน/ โครงการ 

รายละเอียด 

1) ผศ.ดร.บญัชร  แก้วสอ่ง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน  
(สกว.) 

เป็น ผอ.ฝ่ายการวิจยัเพ่ือท้องถ่ินของ สกว. งานของ สกว.ท้องถ่ินก็
คือหนุนให้ชาวบ้านร่วมกับครูท าวิจัยเพ่ือค้นหาทางเลือก หรือ
ทางรอดของตัวเอง 
 

2) ดร.ประพนธ์ ผาสกุยืด 
ผู้อ านวยการ สถาบนัสง่เสริมการ
จดัการความรู้เพ่ือสงัคม (สคส.) 

ถ้าพูดถึงวงครู ผมก็จะใหม่ เพราะ 3-4 ปีท่ีผ่านมา ผมก็ไม่ได้ไปท า 
KM ให้กับครูนานแล้ว เพราะว่ามีมลูนิธิสยามกัมมาจลท าอยู่ เราก็
เลยไปท าด้านอ่ืน วนันีม้าก็อาจเป็นคนแปลกหน้าเหมือนกัน  แต่ก็
ยินดีรู้จักทุกท่าน ตัง้ใจมาฟังเพ่ือท่ีจะดูว่าจะช่วยหรือจะเป็น
ประโยชน์อะไรได้บ้าง  

3) คณุสมหมาย ปาริจฉตัต์ 
รองประธานกรรมการ  
บริษัทมตชิน จ ากดั (มหาชน) 
 

มาเป็นผู้สงัเกตการณ์การศกึษา 

4) ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช 
ประธานคณะกรรมการ  
มลูนิธิสยามกมัมาจล 

มีเป้าหมายการท างานในลักษณะเช่ือมโยงเครือข่าย โดยมูลนิธิฯ 
เป็น Catalyst ของการพฒันาเยาวชน เป้าหมายของมูลนิธิฯ คือ
การพัฒนาเยาวชน โดยการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับ
เยาวชน ซึ่ งเป้าหมายส าคัญอยู่ท่ีการเรียนรู้ประสบการณ์
ระห ว่ า งทา ง  เกิ ด เ ป็น คุณ ลักษณะ เฉพาะ  เ ช่น  เกิ ด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มี

วัตถุประสงค์ : ต้องการให้ผู้ เข้าร่วมเวทีได้รู้จกักัน
ผ่านงานและบทบาทท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดการ
การศกึษา/ปฏิรูปการศกึษา 

กระบวนการ : นัง่ล้อมเป็นวงใหญ่และแนะน าตวัทีละ
คน รอบวง โดยโจทย์คือ ให้ทกุคนแนะน า  
1) ช่ือ – นามสกลุ  
2) หนว่ยงานหรือโครงการท่ีรับผิดชอบ  
3) บทบาทท่ีเก่ียวข้องกบัจดัการการศกึษา/ 
    ปฏิรูปการศกึษา 

กิจกรรมที่ 1 : รู้จักคน รู้จักงาน (09.05 – 09.25 น.)  

เนือ้หา 

กิจกรรม 
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ช่ือ/ต าแหน่ง/ 
หน่วยงาน/ โครงการ 

รายละเอียด 

ทักษะในการท างานเป็นทีม มีความเป็นจิตอาสา และอยากที่
จะลุกขึน้มาท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมต่อไป ดังนัน้ก็จะ
มาเช่ือมโยงกับการศึกษา  คือ อยากให้การศึกษากับเ ร่ือง
คณุลกัษณะ เข้าไปอยูใ่นเร่ืองการพฒันาเดก็ด้วยเชน่กนั  

5) นายแพทย์สภุกร บวัสาย. 
ผู้จดัการส านกังานสง่เสริมสงัคม
แหง่การเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน 
(สสค.) 

เราท างานให้น า้หนักกับเร่ืองเด็กด้อยโอกาสค่อนข้างเยอะ เร่ิมต้น
จากการเข้าไปช่วยสนับสนุนคุณครูดูแลเด็กด้อยโอกาส ซึ่งว่าไป
แล้ว ครูกลุ่มนีจ้ะไม่ได้ดูแลเร่ืองการเรียนการสอนเท่านัน้ เพราะ
ความด้อยโอกาสมีอยู่รอบด้าน ความรับผิดชอบหรือบทบาทของครู
ท่ีดูแลเด็กด้อยโอกาสก็จะท างานเป็นองค์รวมมากกว่าการจดัการ
เรียนการสอนเท่านัน้ ในขณะเดียวกนั เราก็ท างานวิจัยในลักษณะ 
System Research ไปด้วย และพยายามน างานวิจัยไปทดลอง
ปฏิบัติใน 2 ระดับ คือ ระดับของโรงเรียน ซึ่งเก่ียวข้องกับครู
โดยตรง และระดับจังหวัด ก็เป็นภารกิจท่ีท างานอยู่แต่ไม่ได้
จับประเด็นครูโดยตรง แต่ครูก็จะเป็นตัวละครส าคัญท่ีท าให้
ระบบมันเปล่ียนไปในทศิทางท่ีเราต้องการได้ 

6) ดร.สธีุระ ประเสริฐสรรพ์   
โครงการเพาะพนัธุ์ปัญญา (สกว.)  

ดแูลโครงการเพาะพนัธุ์ปัญญา ของ สกว. ท ากบัโรงเรียนทัว่ประเทศ 
18 จงัหวดั ขณะเดียวก็ท ากับโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญั
อีก 5 โรง ในเขตจังหวัดน่านและแพร่  หลักของเราคือการไป
เปล่ียนครูให้เข้าใจวิ ธีคิด  ในเร่ืองของ "ผลมาจากเหตุ" 
เน่ืองจากงานวิจัยของครูท่ีเราพบ ส่วนใหญ่เน้นการส ารวจความ
คิดเห็นแต่ไม่ได้อธิบายความถึงสิ่งนัน้ว่ามีเหตุและผลมาจกอะไร 
ส่งผลให้ครูไม่สามารถสอนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ ตวัอย่างเช่น 
การให้เด็กท า PBL นัน้ ต้องมีมิติของการวิจัยท่ีมีการน าเอา
ความส าคญัของสาระวิชามาใช้เพ่ืออธิบายว่าผลนัน้เกิดจากเหตใุด 
และในสาระวิชาได้อธิบายไว้อย่างไร จึงจะท าให้เด็กสามารถฝึกฝน
ทัง้ PBL และ RBL ได้ 

7) นพ.ยงยทุธ วงศ์ภิรมย์ศานต์  
กรมสขุภาพจิต กระทรวง
สาธารณสขุ 

ท างานอยู่กรมสุขภาพจิต และมีอีกหมวกหนึ่ง คือ ช่วยงาน สสส. 
ส านกั 4 ซึ่งท างานเร่ืองเด็กและเยาวชน ปีนีก้็โฟกัสเร่ืองปฐมวัย 
โรงเรียนสุขภาวะ และสนับสนุนเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา 
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ช่ือ/ต าแหน่ง/ 
หน่วยงาน/ โครงการ 

รายละเอียด 

8) คณุเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์  
ผู้อ านวยการส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 
ส านกั 4  (ส านกัสนบัสนนุสขุภาวะ
เดก็ เยาวชน และครอบครัว) 

งานท่ีดแูลเป็นงานของสขุภาวะเยาวชนและครอบครัว เพราะฉะนัน้
กลุ่มเป้าหมายก็เป็นเด็ก เยาวชน รวมทัง้ครอบครัวด้วย 10 ปี ที่
ผ่านมา  ส่วนใหญ่ที่ลงไปท างาน ในเร่ืองเด็ก เยาวชน ก็จะมี
สองทางที่ท าคือ ท าผ่านโรงเรียนและท าผ่านกลุ่มเยาวชนใน
พืน้ท่ี แต่ถ้าท างานตรงในส่วนการพัฒนาครู คือ โครงการ
สุดท้ายที่ เพิ่ งลงนามท าความร่วมมือกับคุรุสภาก็คือการ
พัฒนากระบวนการสอนในสถาบันราชภัฎ 10 แห่ง โดยใช้
โรงเรียนที่ เราท างานด้วยเป็นฐานในการฝึก เป็นท่ีฝึกของครู
ในเร่ืองการพัฒนาระบบ เป็นโครงการระยะยาว 5 ปี เพราะว่า
การพัฒนาตรงระบบครูในสถาบันราชภัฎ ในการสอนครูกับ
ครู มันมีกระบวนการท างานต่อเน่ือง เข้าใจว่าคงจะมีโอกาส
ได้มาเลา่ให้ฟังเป็นระยะๆ โดยผู้ ท่ีรับผิดชอบจริงๆ คือ  
ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ซึง่ไมไ่ด้มาในวนันี ้

9) ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์ 

งานท่ีท าหลายอย่างเก่ียวพนักับเร่ืองของมูลนิธิสยามกัมมาจล คือ
มลูนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน (CCF) ซึ่งเรามีเด็กดแูลอยู่ 45,000 คน 
ใน 34 จังหวัด งบประมาณทัง้หมดมาจากการบริจาคในประเทศ
ไทย ปีละหลายร้อยล้านบาท วันนีถู้กใจเพราะคุณหมอวิจารณ์
บอกว่ามูลนิธิสยามกัมมาจลสนใจเร่ืองของคุณลักษณะของ
เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม 
เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ซึ่ งมูลนิธิของเราก็พยายามท า
เร่ืองนัน้  

10) คณุเมษ์  ศรีพฒันาสกลุ   
ผู้จดัการโครงการสถาบนัวิจยัระบบ
การเรียนรู้ สถาบนัวิจยัเพ่ือการ
พฒันาประเทศไทย (TDRI) 

วนันีส้วมหมวกสองใบ  หมวกท่ีหนึ่งส่วนตวัเป็น CEO และผู้ ร่วม
ก่อตัง้กิจการเพ่ือสงัคม ช่ือ Asian Leadership Academy เมษ์จบ 
Stanford business school และ Design School ได้น าองค์
ความรู้เ ร่ืองการออกแบบสร้างสรรค์การเรียนการสอน 
กระบวนการเร่ืองความคิดสร้างสรรค์การคิดนอกกรอบมา
สอนนักเรียนและครู ทัง้ในวงท่ีเช่ือมโยงกับโรงเรียนสุขภาวะ 
ได้ปรึกษา อ.ประวิต เอราวรรณ์ นอกจากนัน้ก็มีสอนเอง ในกิจกรรม
ของมหาวิทยาลยัและโรงเรียน  หมวกอีกใบหนึ่ง เมษ์เป็นผู้จดัการ
โครงการสถาบนัวิจัยระบบการเรียนรู้ สถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนา



งานประชุมระดมสมองในการจัด “เวทีภาคีพูนพลังครู” (12 กุมภาพันธ์ 2558) 5 

 

ช่ือ/ต าแหน่ง/ 
หน่วยงาน/ โครงการ 

รายละเอียด 

ประเทศไทย (TDRI) ช่วยอาจารย์สมเกียรติ ตัง้กิจวาณิชย์ ใน
การเอางานวิจัยมาขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิง
นโยบายและเชิงระบบ 

11) ดร.ประภาภทัร นิยม   
ท่ีปรึกษา รมต.กระทรวงศกึษาฯ 
และเครือข่ายโรงเรียนทางเลือก 

ในขณะนีก็้มีบทบาทในเร่ืองของการปฏิรูปการเรียนรู้ในฐานะท่ีเป็น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในด้านการศึกษา และเป็นท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปกติแล้วต้องดูแลสถาบัน
อาศรมศลิป์ซึง่เป็นสถาบนัอดุมศกึษาของเอกชน และเป็นการศกึษา
ท่ีเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้โรงเรียนรุ่งอรุณ
ด้วย  

12) คณุขวญัพยคัฆ์   พยคัฆนนัทน์   
รองผู้อ านวยการศนูย์จิตวิทยา
การศกึษา มลูนิธิยวุสถิรคณุ 

มูลนิธิฯ เราเป็นมูลนิธิน้องใหม่ในวงการการศึกษา เพิ่งก่อตัง้ได้
ประมาณหนึ่ ง ปี ก ว่ า  อยู่ ภ าย ใ ต้ส านัก ง านท รัพ ย์สิ นส่ วน
พระมหากษัตริย์ วนันีก็้มาด้วยกันทัง้ 3 ศนูย์ ทัง้โรงเรียนคุณธรรม  
ศนูย์สถานศึกษาพอเพียง และศนูย์จิตวิทยาการศึกษา เน้นหัวใจ
ของการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กตามพระ
ราชกระแสและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

13) คณุปราโมทย์  โชตมิงคล  
ผู้อ านวยการ ศนูย์โรงเรียนคณุธรรม 
มลูนิธิยวุสถิรคณุ 

วนันีม้าในสองบทบาท บทบาทท่ีหนึ่ง คือ ผู้อ านวยการศนูย์โรงเรียน
คณุธรรม มลูนิธิยวุสถิรคณุ อยู่ในร่มเงาของส านกังานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ บทบาทท่ีสอง  คือ รับผิดชอบกองทุนการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทัง้สองหน่วยงานนีท้ าเร่ือง
โรงเรียนคุณธรรมด้วยกัน ส่วนของมูลนิธิได้มีการขยายผลให้มาก
ยิ่งขึน้ ปัจจบุนัเราท าได้ถึงกว่าร้อยโรงเรียนแล้ว ในวิธีการท างานเรา
ไม่ได้ไปท ากบัใครคนใดคนหนึ่ง แต่เราท าทัง้ภาพรวมที่เก่ียวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครอง เด็ก วัดและชุมชน ด้วยการไปสร้างแรงจูงใจ 
กระตุ้น ปลุกเร้าให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  ส่วนเร่ืองของ
กองทนุการศกึษาเน่ืองจากเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระ
เจ้าอยูห่วั มีจ านวนไมม่ากนกั ก็ท าเทา่ท่ีท าได้  
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14) คณุดารณี ผลาผล  
หวัหน้าสว่นโครงการมลูนิธิ
ส านกังานทรัพย์สิน ผู้แทนผู้จดัการ
มลูนิธิส านกังานทรัพย์สินสว่น
พระมหากษัตริย์ 

มูลนิธิฯ ท าหลายโครงการ ทัง้ด้านเด็ก เยาวชน และด้านอ่ืนๆ เพ่ือ
สงัคมทัง้หมด โครงการท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนจริงๆ มีไม่ก่ี
โครงการ  มีโครงการเธอคือแรงบันดาลใจท่ีเป็นโครงการเอกของ
มลูนิธิฯ และการทนุการศกึษาจากส านกัราษฎร์ คือ จากท่ีเด็กถวาย
ฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และท่ีเพิ่งลงนามความร่วมมือ
กบั สสวท.ในการพฒันาครูในเร่ืองของครูสอนเป็นภาษาองักฤษใน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

15) รศ.ดร.ชวลิต  ชกู าแพง 
มลูนิธิสถาบนัวิจยัระบบการศกึษา 

หน้าท่ีหลกัคือ เป็นอาจารย์ภาคหลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม มีบทบาทท่ีท าเก่ียวกบัเร่ืองปฏิรูปการศกึษาก็คือ เป็น
นักวิชาการพ่ีเลีย้งในพืน้ที่ในโครงการโรงเรียนสุขภาวะ ซึง่มี
หลายโครงการด้วยกนั 

16) คณุสมหญิง  สายธน ู
มลูนิธิสดศรี-สฤษดิว์งศ์ 

ท่ีมลูนิธิฯ มีพนัธกิจหลกัเร่ืองการพัฒนาการเรียนรู้และเป้าหมาย
อยู่ท่ีการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะแห่งอนาคตใหม่ 

17) คณุสนุนัทา พิมพ์ศริิ 
ตวัแทน  
คณุวชัรมงคล เบญจธนะฉตัร์  

ดฉินัเป็นคณะท างานของโครงการพระเมตตาสมเดจ็ยา่ มีท่ีท างาน
ร่วมกบัมลูนิธิสยามกมัมาจล คือ โครงการครูเจ้าฟ้า 

18) ดร.บรรเจอดพร สูแ่สนสขุ  
เครือข่ายโรงเรียนน าร่องปฏิรูป 
(สพฐ.) 

ชีวิตเป็นครูตลอด ท างานตัง้แต่เป็นครูคนเดียวในโรงเรียน ตอนนี ้
เป็น รองผู้อ านวยการส านกันวตักรรม สพฐ. งานที่พยายามท ามา
ตลอดก็คือการสร้างคนให้เป็นคนดี ในโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ นอกจากนัน้ยงัมี โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สูผู่้ เรียน 

19) คณุศศนีิ  ลิม้พงษ์ 
ผู้จดัการโครงการ  
มลูนิธิสยามกมัมาจล 

ท าโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เราท างานกับโรงเรียนในลักษณะ Whole School 
Approach เพ่ือท่ีจะไปสนับสนุนครูและผู้บริหารให้นักเรียนน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพราะฉะนัน้ทกุคนใน
โรงเรียนต้องน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือท่ีจะ
เข้าใจและเกิดเป็นอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งหมายความว่าเขา
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและเทา่ทนัความเปล่ียนแปลง 
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20) คณุพีรวศั  กีศริิ 
ท่ีปรึกษาโครงการ มลูนิธิรากแก้ว 

ผมก็เป็นน้องใหม่ส าหรับวงการศึกษามากๆ เป็นคนท่ีปักเสือ้ตวัเอง
ว่าเป็น “ครูรากแก้ว” แต่ไม่ได้เป็นครู เพราะรากแก้วมีเป้าหมายว่า 
“การส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนและการ
ที่พวกเขาจะประสบความส าเร็จได้นัน้ มูลนิธิรากแก้วจะต้อง
ไปค้นหาให้พบครูท่ีมีใจ ครูท่ีมีคุณสมบัติ” ดงัท่ี อาจารย์หมอ
วิจารณ์ได้กล่าวไว้ แต่ผมแถมอีกข้อหนึ่งคือ มีความรู้แล้วต้องมี
ความเมตตาด้วยครับ 

21) ดร. สิริกร มณีรินทร์   
ประธานอนกุรรมการปฏิรูปการ
เรียนรู้  

 ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาได้มี ส่วนช่วยงานการศึกษานอก
กระทรวงฯ มาโดยตลอด ในหมวกของคณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชน ซึ่ง ณ วนันี ้พ.ร.บ.สถาบนัวิทยาลยัชุมชนก็ได้
ผา่นความเห็นชอบจากสภานิติบญัญัติแห่งชาติแล้ว และก็มี 20 
แหง่ทัว่ประเทศ สว่นใหญ่จะเป็นจงัหวดัชายขอบชายแดน  

 เม่ือประมาณสองปีท่ีผ่านมาได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน
คณะกรรมการโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเ รียนการศึกษา
ทางเลือกและโรงเรียนของชมุชน ซึ่งประชมุมาปีคร่ึงก็พยายามท่ี
จะเคล่ือน ต้องเรียนวา่เคล่ือนยากมากเพราะวา่ตรงนีคื้อโรงเรียน
ท่ีมีนักเรียนต ่ากว่า 120 คน ซึ่งมีอยู่ ร้อยละ 50 ของโรงเรียน
ทัง้หมด 

  อีกหมวกหนึ่ง ดิฉันมองว่าคงเป็นงานท่ีอาจจะเป็นงานสุดท้าย
ในชีวิตท่ีท า แต่ตัง้ใจท่ีจะช่วยเป็นกองหลังให้กับสภาปฏิรูป
แห่งชาติและกระทรวงศกึษาธิการ นัน่คือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ งได้รับ
มอบหมายให้ท าเร่ืองของการปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งเวทีใน
วนันีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเช่ือมเครือข่ายแล้วก็สร้าง
ประชาคมโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ีจริงต้องพูดถึงโรงเรียนใน
ระบบและนอกระบบด้วย เราตัง้ใจท่ีจะสร้าง E - platform 
รวบรวมโรงเรียนแกนน าท่ีจะเป็นหวัรถจักรน าพาและขยายผล 
พูดง่ายๆ ก็คือรวมพลัง ขยายพลังให้กับการปฏิรูปการศึกษา
นัน่เอง 
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22) อาจารย์พิทกัษ์ โสตถยาคม  
นกัวิชาการศกึษา ฝ่ายวิจยัและ
สง่เสริมการวิจยัทางการศกึษา     

อยู่ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ปัจจุบันท า
บทบาทเป็นข้อต่อ แล้วก็พยายามท าตัวให้มีพลังในการที่จะ
ไปเช่ือมกับโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ให้เกิดผลอย่างท่ี
เราอยากเห็น 

23) คณุวรรณา เลิศวิจิตรจรัส 
นกัวิชาการอิสระ 

อดีตเจ้าหน้าท่ี สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคมของ 
อาจารย์ประพนธ์ และ อาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช ปัจจุบันเป็น
นกัวิชาการอิสระ น าเร่ืองการจัดการความรู้มาใช้กับการศึกษา 
โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครู และท างานให้โครงการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ ของมูลนิธิสยามกัมมาจล  ท่ี
ได้รับทุนสนบัสนนุ และช่วยส านกังานกองทุนสนบัสนนุการวิจยั ท า
เร่ือง Teacher Coaching  

24) รศ.ดร. สิริพนัธุ์  สวุรรณมรรคา 
ศนูย์พฒันาการเรียนรู้และวิชาชีพ
ครู  คณะครุศาสตร์  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

เป็นผู้อ านวยการศนูย์พฒันาการเรียนรู้และวิชาชีพครู สนใจเก่ียวกบั
เร่ืองการเรียนรู้ของครู Teacher as Learner; Teacher as Reader 
และ Teacher as Innovator ซึ่งมนัเช่ือมโยงกบัการวิจยัปฏิบตัิการ
ในชัน้เรียนท่ีท า ช่วงระยะที่ ผ่านมาได้มีโอกาสไปช่วยงานของ 
สพฐ. เก่ียวกับเร่ือง Coaching  Mentoring  ซึ่งอนันีก็้สืบ
เน่ืองมาจากการได้มีโอกาสท างานทักษะชีวิต ได้ท างานเก่ียวกับ
เร่ืองการเรียนรู้ของครู และชมุชนแห่งการเรียนรู้ของอาชีพครู ซึ่งเป็น
สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ 

25) คณุสนัตพิงษ์ ช้างเผือก 
บรรณาธิการรายการเสียง
ประชาชนเปล่ียนประเทศไทย 
ThaiPBS 

ทาง Thai PBS ก าลังมีแนวทางในการจับงานปฏิรูปการศึกษา
ให้ชัดเจนขึน้ หลังจากเดือนที่ผ่านมาท ามาแล้ว 5 ตอน รู้สึก
ยังมีอะไรที่ต้องท าต่อเน่ืองอย่างจริงจัง แล้วเป็นอดีตอาจารย์
มหาวิทยาลัย อยู่ในโครงการเร่ิมต้นเร่ืองการจัดการเรียนรู้บน
ฐานสมอง วันนีข้อมาฟังเพื่ อกลับไปวางแผนงานในการ
ท างานส่ือสารสาธารณะให้มีความเข้มข้นมากขึน้ 

26) คณุวิชิตพล ผลโภค 
โครงการ Teach for Thailand 

มลูนิธิ Teach For Thailand เราคัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพไป
เป็นครูก่อน 2 ปีในโรงเรียนด้อยโอกาส ปีแรกเร่ิมท่ี กทม.ก่อน
ครับ 32 คน สอนในโรงเรียนขยายโอกาสชัน้มธัยมต้นใน 3 วิชาหลกั 
คือ วิทย์ คณิต และภาษาองักฤษ ปีท่ีสองเราหาครูเพิ่มอีก 75 คน 
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ช่ือ/ต าแหน่ง/ 
หน่วยงาน/ โครงการ 

รายละเอียด 

27) คณุปิยาภรณ์  มณัฑะจิตร 
ผู้จดัการมลูนิธิสยามกมัมาจล 

ภารกิจวันนีก็้เป็นผู้ อ านวยการเรียนรู้ในวงแบบนีเ้พ่ือให้เราได้มี
โอกาสพดูคยุกนั 

 
 

 

 
 

 
คุณปิยาภรณ์  มัณฑะจิตร  
 

ดฉินัอยากชวนพวกท่านมาพดูกนัให้ชดั
วา่ จินตนาการใหม่ของการปฏิรูปการศึกษาที่
ทุกคนพูดว่าอยากเห็น จะมีภาพที่ เหมือน
หรือต่าง กันอย่างไร  เราอยากเห็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีครูและเด็กอย่างไร ขอให้ทุก
ท่านเปล่ียนจากการพูดคยุในกลุ่มใหญ่ เป็นกลุ่ม
ย่อย 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ท่าน และขอใช้ช่วงเวลานี ้
ระดมความคิด เพ่ือท่ีจะพูดคุยกันให้ชัด ในกลุ่ม
ของท่านเห็นอย่างไรส าหรับเร่ืองจินตนาการใหม่
ของการศกึษา  

  

วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมเวทีเสนอมมุมองท่ี
อยากเห็นตอ่การเปล่ียนแปลงในเร่ืองของครูและเดก็ 
 

กระบวนการ : แบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่มย่อย แล้วให้
ผู้ เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นในกลุ่มต่อเร่ือง ความ
เปล่ียนแปลงของครูและเด็กท่ีอยากเห็น (ใช้กระดาษ Post 
it สีเหลือง แทนครู และ สีเขียว แทนนกัเรียน) 

กิจกรรมที่ 2: ร่วมสร้างจินตนาการใหม่การศึกษาไทย (เวลา 09.25 – 10.20 น.)  

เนือ้หา 
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กลุ่มที่ 1  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1) ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  4) คณุวรรณา เลิศวิจิตรจรัส  
2) รศ.ดร. สิริพนัธุ์  สวุรรณมรรคา 5)คณุเบญจวรรณ วงศ์ค า                                                          
3) ดร.ประภาภทัร นิยม  6) คณุพีรวศั กีศริิ  
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ครู เดก็ 

 ครูไมจ่ าเป็นต้องอยูท่ี่โรงเรียน (มีระบบการศกึษาอีก
ระบบหนึง่ขึน้มา ครูใกล้ชิดเดก็) 

 อยากเห็นครูทกุคนเหมือน “ครูประจ าชัน้” ท่ีไมไ่ด้
ถ่ายทอดแตว่ิชา 

 ครูท่ีอยูก่บัเดก็ 

 ลดการตา่งๆ จากกระทรวง 

 สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้เดก็ 

 กลัยาณมิตร *ของศษิย์ *ของชมุชน 

 ครูผู้สร้างจิตส านกึแหง่ผู้ รู้-ต่ืน-เบกิบานผา่น
ความสมัพนัธ์ฉนัท์กลัยาณมิตร 

 ครู ผู้น าทางจิตวิญญาณ ครูผู้สร้างโอกาสการเรียนรู้
ให้ผู้ เรียน 

 มีคณุธรรม 

 เปล่ียนแปลงระบบการประเมิน แบบระบบเดียวทัง้
ประเทศ 

 ผู้ มี *ความสขุ กาย ใจ *ความรู้ *ความสามารถ *
ความดี ความงาม 

 ครูท่ีสอนแบบชวนกระตุ้นความคดิ 

 Teachers as Learners, Leaders, Innovators 

 ครู ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้จากเร่ืองจริง/ท า

จริง 

 ผู้ดงึออก *ศกัยภาพ *ทนุของคน  

 ผู้ใสส่ิ่งท่ีถกูต้องดีงาม 

 ไมส่อนแบบถ่ายทอดความรู้ เน้นตัง้ค าถามเพ่ือ

Coach & Facilitator 

 มีทกัษะห้องเรียนแบบ Action Learning ให้เดก็ท า 

Action + Reflection 

 เรียนรู้ไมใ่ชรั่บรู้ 

 มีแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ + เป้าหมายในการ
เรียนรู้ 

 - เดก็เล็กท่ีมีธรรมชาติการเรียนรู้เป็นปกติ มีทกัษะ
การเรียนรู้ทกุมิติทัง้กาย - ใจ - อารมรณ์ - สงัคม 

 เรียนเป็นทีม 

 ได้พฒันา 21ST Century Skills ครบครัน 

 อยากเห็นนกัเรียน เรียนไปด้วย ท างานไปด้วย 
     พร้อมๆ กนั 

 อยากเห็นนกัเรียนท่ีมีความกล้าหาญในทกุสิ่ง
โดยเฉพาะความคดิริเร่ิม 

 ทกัษะชีวิตในเด็ก 
เดก็รู้จกัตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืน 
ทกัษะการเรียนรู้คดิวิเคราะห์ 

 ทกัษะอาชีพ ทกัษะชีวิต ทกัษะการเรียนรู้ 

 พฒันาการ 4 จดุ เน้น (Literacy, Numeracy, 
Reasoning, 5L: :  L1 ตัง้ประเดน็ค าถาม  
(Learning to Question)  L2 สืบค้นความรู้ 
(Learning to Search)  L3 สรุปองค์ความรู้  
(Learning to Construct)  L4 การส่ือสาร 
(Learning to communication)  และ L5 การ
บริการสงัคมและจิตสาธารณะ (Learning to 
Serve)  , skill) 

 ความรู้ ทกัษะ ความสขุกาย-ใจ ดแูลตน-ครอบครัว-
สงัคม 

 เดก็ท่ีเรียนอยา่งมีความสขุ 

 รู้-เข้าใจ *คณุคา่ของตน *คณุคา่ผู้ อ่ืน 

 มีคา่นิยม *12ประการ *ปรัชญาแนวคดิของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ครู เดก็ 

 การสร้างครูต้องสร้างตัง้แตต้่นทาง ระบบการผลิต

ครูจากมหาวิทยาลยัควรเปล่ียน? 

 ครูผู้ใฝ่รู้ 

 ครูมัน่ใจในการเรียนรู้ของตนเอง 

 ครูร่วมกนัสร้างชมุชนการเรียนรู้พฒันาตนเอง + เด็ก 

 เอาใจใสศ่ิษย์ทกุคน 

เอาใจใสผ่ลลทัธ์การเรียนรู้ของศษิย์มากกวา่
ผลประโยชน์ของตนเอง 

 เยาวชนผู้กล้าเรียนรู้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
เป็นผู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 เกิด Transformative Learning…ทกัษะภาวะผู้น า 
เป็น Change Agent เกิด Mastery Learning = 
เรียนรู้จริงในทกุคน 

 

 
ผู้น าเสนอ:  รศ.ดร.สิริพนัธุ์ สวุรรณมรรคา  
 
สรุปประเด็นจากการน าเสนอ:  

 นกัเรียนของเราในอนาคตต้องเป็นเยาวชนท่ีกล้าเรียนรู้ กล้าหาญทางจริยธรรม เป็นผู้เรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยการเปล่ียนแปลงตนเองได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ตวัของเขาเป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศท่ีถูกต้องและสร้างสรรค์ เป็นผู้ เรียนรู้ท่ีชัดเจน นักเรียนต้องมี
ค่านิยมและนิสัยท่ีถูกต้อง ค่านิยมชุดไหนก็ได้ และท่ีส าคัญต้องมีค่านิยมของปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจะด าเนินชีวิตของตนเองได้ถูกท านองคลองธรรม นักเรียนต้องได้ คุณครูต้องเป็น 
ครอบครัวต้องมี และอีกมิติหนึ่งท่ีส าคัญ นักเรียนต้องรู้คุณค่าของตัวเอง รู้สิ่งดีๆ ในโลกนี ้ประเทศนีมี้
อะไรบ้าง จ าเป็นต้องรู้วิธีน าสิ่งดีๆ ในตวัเองและในโลกมาเกือ้กูลกันอย่างยั่งยืน ต้องมีทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะชีวิต ทักษะการท างานก็ท าให้เขาสามารถด าเนินชีวิตได้เชน่นี ้ 

 ในแง่ของครู ค าว่ากัลยาณมิตรน่ีมีความส าคัญ ครูต้องเป็นกัลยาณมิตรของตนเอง ของศิษย์ ของ

ครอบครัว และของชุมชน การคดัเลือกคนท่ีจะเป็นครูต้องเป็นคนต้องสร้างจิตส านึกแห่ง  ผู้ รู้ ผู้ ต่ืน ผู้ เบิกบาน 
ต้องน าเด็กได้สร้างโอกาสการเรียนรู้ เป็นผู้สร้างการเรียนรู้มีคุณธรรม ออกกระบวนการเรียนรู้จาก
เร่ืองจริง และท าได้จริง ท่ีจะสนบัสนนุนกัเรียนของครูสามารถท่ีจะเรียนรู้ 
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กลุ่มที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) ดร.บรรเจอดพร สูแ่สนสขุ  4) ดร. สิริกร มณีรินทร์   
2) ดร.ประพนธ์ ผาสกุยืด  5) คณุศศนีิ ลิม้พงษ์ 
3) รศ.ดร.ชวลิต ชกู าแพง    
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ครู เดก็ 

 “มีจิตวิญญาณ” ของความเป็นครู 

 มีจิตวิญญาณครูแท้จริง มีความรู้ ท าหน้าท่ีครู  
เป็นพอ่แมท่ี่สองของเด็ก เป็นเพ่ือน  

 มีสต/ิสมาธิ 

 ฟังนกัเรียน ตัง้ใจ เข้าใจ 

 ใสใ่จในการสร้างนิสยัท่ีดี 

 จิตวิญญาณความเป็นครู 

 เข้าใจเดก็ 

 พร้อมเรียนรู้ 

 มุง่มัน่ ตัง้ใจ 

 เอือ้อาทร 

 ทา่ทีแนวราบ 

 สู้ไมถ่อย 

 รัก ชว่ยเหลือเด็กท่ีด้อยวา่ 

 ครูมีผู้น าดีท่ีรร.และเขตพืน้ท่ี..(มีผู้บริหารดีทกุระดบั) 

 ได้รับการปลดเปลือ้งจากปัญหาเชิงการบริหาร
จดัการของสว่นกลาง/การเมือง 

 นกัออกแบบ 

 สามารถ + มีทกัษะในการ coach เดก็ 

 มีความรู้ใหม่ๆ  (ทนัสมยั) 

 สามารถจดัการชีวิตเพ่ือเป็นแบบอยา่งโดยการน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 ชอบลองสอนวิธีใหม่ๆ  

 ใฝ่หาความรู้ + เคร่ืองมือใหม่ๆ  มาใช้ 

 เกิดปัญญาภายใน เข้าใจแก่นแท้ของชีวิต มีสต/ิ
สมาธิ 

 เดก็เข้าใจแก่นแท้ของชีวิตวา่ไมใ่ชมี่แตว่ตัถเุทา่นัน้ 

 น าปศพ..มาใช้ในการด าเนินชีวิต “คดิเป็น” “คดิดี” 

 ไมต่ดิมือถือหรือเกมส์ 

 อยากไปร.ร. 

 มีความสขุ 

 เดก็มีความสขุ ได้รับการพฒันาจนค้นพบศกัยภาพ
ของตนเอง 

 รู้จกั + เห็นคณุคา่ของตนเอง 

 อยากรู้อยากเห็นกล้าคดิกล้าเถียง 

 ใฝ่รู้ 

 พยายามไมย่อ่ท้อ 

 เห็นคณุคา่ของสงัคม(คนรอบข้าง) 

 เข้ากบัคนได้ 

 รักเพ่ือน รักครู 

 สภุาพ ออ่นน้อม 

 เดก็อ่อน ได้รับการดแูลคนไปรอด 

 เดก็ได้มีโอกาสเทา่เทียมกนัทัง้ในเมือง -ชนบท 
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ผู้น าเสนอ: อาจารย์บรรเจอดพร สูแ่สนสขุ 
 
สรุปประเดน็จากการน าเสนอ:  

 เราจดักลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ความส าคญัคือจิตวิญญาณ ครูท่ีเราอยากได้ คือ ครูท่ีไม่ใช้อารมณ์และเข้าใจ

เด็ก เรียกว่าพร้อม มุ่งม่ันตัง้ใจไม่ถอย มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสติ มีสมาธิ น่ีคือครูท่ีอยากได้นิสยั
ของครู ครูจะดีได้แบบนี ้ครูต้องมีตวัชว่ย ต้องผู้บริหารและการสนบัสนนุในหลากหลายมมุ ส่วนในเร่ืองของการ
สอน ในเร่ืองบทบาทของความเป็นครู ครูควรจะเป็นนักออกแบบ จัดการชีวิตได้อย่างพอเพียง ตัวอย่างที่
ดี และชอบลองของใหม่ ใฝ่หาความรู้ น่ีคือความเป็นครูท่ีเราอยากได้ ทัง้ด้านในและด้านนอกของบทบาท 

 ส าหรับเด็ก เราสรุปกันว่า เด็กน่าจะเป็นท่ี มีสติ มีสมาธิ เด็กท่ีมีหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต เข้าใจแก่นแท้ของชีวิตว่ามีอะไรมากกว่าวตัถ ุในส่วนนิสยัของเด็ก อยากเห็นเด็กมีความสุข รู้คณุค่าของ
ตนเอง อยากไปโรงเรียน นิสยัทางด้านการเรียน ต้องใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อยากรู้อยากเห็น พยายาม ไม่ท้อถอย มี
ปัญญาภายในนัน่เอง ส่วนในเร่ืองของสงัคม อยากให้เห็นเด็กท่ีรักเพ่ือน รักครู เข้ากบัคนได้ สภุาพ อ่อนน้อม 
เห็นคณุคา่ของตนเอง ของสงัคม อยากจะให้คนทัว่ๆ ไปได้เห็นคณุคา่ ช่วยเหลือเด็กอ่อนยงัมีในสงัคม เรามา
สรุปกนัวา่เราอยากได้เดก็แบบนีต้ลอดเลย เราอยากได้เดก็ท่ีนิสยั แล้วท าไมเราไมส่อนนิสยัเดก็ 
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กลุ่มที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1) ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  4) คณุวิชิตพล ผลโภค                                                 
2) คณุเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์           5) อาจารย์พิทกัษ์ โสตถยาคม 
3) คณุดารณี ผลาผล    
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ครู เดก็ 

 มีคณุธรรม 

 มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 มีอดุมการณ์ /มีไฟ 

 ครูรักวิชาชีพตนเองอยา่งแท้จริง  

 มีความรู้ดี มีความรู้ในเร่ืองท่ีสอน 

 พฒันาตวัเอง หาความรู้ใหม่อยูเ่สมอ 

 เข้าใจเดก็เป็นรายคน  

 เอาตวัเดก็เป็นหลกั 

 รู้จกัวางแผนการสอน 

 Invest ในตวัเดก็ชมุชน และครอบครัวของนกัเรียน 

 Inspiring จดุประกายกระตุ้นให้เดก็อยากเรียนรู้ 

 สอนโดยให้เดก็ตัง้โจทย์เองและสืบค้น สรุป และน า
ข้อค้นพบไปสูส่งัคม  

 ครูเป็นเพียงผู้ตัง้ค าถาม 

 เห็นคณุคา่ของการเรียนรู้ 

 มีแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้พฒันนาตน 

 เดก็อยากเป็นนกัวิทยาศาสตร์ 

 รู้จกัวางแผนชีวิต 

 มี Character เชน่ กล้าหาญ เป็นคนดี เสียสละ 
อดทน ตอ่สู้อปุสรรค 

 เดก็เป็นผู้หาค าตอบด้วยตวัเอง  

 Skills (ทกัษะ) 

 ความรู้ (Knowledge) 

 มี Basic Skills Basic Knowledge 

 คดิเป็น 

 มีความรู้คูท่กัษะการเรียนรู้ท่ีแข็งแกร่ง เอาตวั
รอดได้ / ท างานเป็นทีม 

 

 
ผู้น าเสนอ: คณุวิชิตพล ผลโภค  
 
สรุปประเด็นจากการน าเสนอ:  

 เราอยากให้เดก็เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ เดก็ต้องมีทักษะเอาตัวรอดได้ ท างานอย่างเป็นทีม และท่ี
ส าคัญมากเดก็ที่มี Character เช่น ความอดทน ความกล้าหาญ คิดดี กล้าเสียสละ การที่เดก็จะเป็น
อย่างนีไ้ด้ต้องมีครูท่ีมีคุณธรรม ครูท่ี Invest กบัตวัเด็ก ชมุชน ครูต้องมีความรู้ท่ีมากพอด้วยท่ีจะไปสอน
หรือสร้างความรู้ให้กับเดก็ 
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กลุ่มที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1) ผศ.ดร.บญัชร แก้วสอ่ง                                    4) นายแพทย์สภุกร บวัสาย 
2) ดร.สธีุระ ประเสริฐสรรพ์           5) คณุปราโมทย์ โชตมิงคล 
3)  สนัตพิงษ์ ช้างเผือก  



งานประชุมระดมสมองในการจัด “เวทีภาคีพูนพลังครู” (12 กุมภาพันธ์ 2558) 19 

 

ครู   เดก็ 

 ครูต้องจดุประกายสร้างแรงบนัดาลใจให้เด็ก 

 ครูต้องสร้างฉนัทะในการเรียนรู้ของเด็ก 

 ครูต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ (เดก็ต้องไม่
กลวัครู) 

 ครูต้องรักเดก็ท าให้เด็กรักครู 

 ครูต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 ระบบการศกึษา 

 ครูต้องสอนให้เด็กคิดเป็น 

 ครูดีก่อน ครูเก่ง 

 ครูมีระบบคิด “ผลเกดจากเหต”ุ 

 ครูรู้จกักระบวนการหลงัเรียนแบบActive Learning  

 หลากหลาย Model ทางการจดัการศกึษา 

 ผอ.ไมค่อรัปชัน่ Corrupt 

 ครูเรียนรู้เป็น แสวงหาแหลง่เรียนรู้เร่ือยๆ 

 ครู มีโอกาสได้พบเร่ืองราวใหม่ๆ  ให้สร้างแรงบนัดาล
ใจเป็นครูท่ีมีความสขุ 

 ผลผลิตจากการศกึษาต้องเอือ้กบัการพฒันาสงัคม 

 ครูรักเดก็ 

 ครูจดับรรยากาศปลอดภยัให้เดก็ในการเรียน 

 ครูมีอิสระในการคดิ 

 ครูประยกุต์ชีวิตกบัการเรียนการสอน 

 ครูใหญ่ท าหน้าท่ีรู้วา่จะต้องการผลอะไร สง่เสริมครู
อยา่งไร 

 ครูกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเอง 

 ครูมีพลงัขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง เล็ก→ใหญ่ๆ 

 ครูมีจิตวิญญาณครู 

 โรงเรียนมีสภาพท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาของครู 

 ระบบคดัเลือกบรรจ ุสง่เสริมครูไม ่Corruption 

 เดก็ดี  เดก็เก่ง 

 นกัเรียนรู้จกัเหตผุล 

 เดก็เห็นความเช่ือมโยงของสรรพสิ่ง 

 เดก็มีปัญญา คณุธรรม จริยธรรม รักถ่ินฐาน เคารพ
ตน เคารพงาน เคารพธรรม 

 เดก็ชอบมาโรงเรียน ต่ืนเต้นท่ีจะได้เรียน เร่ืองท่ี
นา่สนใจ 

 เดก็รู้จกัการวางแผนชีวิต เลือกเรียนสิ่งท่ีมี
ความหมายกบัชีวิต 

 เดก็ๆ เห็นความเช่ือมโยงระหวา่งชีวิตตวัเอง กบัคน
อ่ืน โลกท่ีกว้างขวาง 

 เพ่ือนชว่ยเพ่ือน พ่ีชว่ยน้อง 

 เดก็มีโอกาสเรียนไมว่า่จะยากดีมีจน 

 เดก็ๆ มีความสขุกบัการเรียนรู้ทัง้ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

 เดก็ไมก่ลวั กล้าท่ีจะแลกเปล่ียนกบัครู 

 เดก็มีโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพและ
สอดคล้องกบับริบท 

 เดก็รักครู 

 เดก็กล้าคิดตา่งกล้าแสดงออก 

 มีฉนัทะในการเรียน 
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ผู้น าเสนอ: คณุสนัตพิงษ์ ช้างเผือก  
 
สรุปประเด็นจากการน าเสนอ:  

 ประเดน็แรก เราพดูถึงเร่ืองหลกัคดิในการเปล่ียนแปลงการศกึษา เราอยากเห็นภาพความเท่าเทียม การเข้าถึง
และการเรียนรู้การศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยากเห็นปัญญากับคุณธรรมควบคู่กันไป คราวนีก้าร
เปล่ียนแปลงท่ีตวัเดก็ไมไ่ด้มุ่งสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีตวัเด็กแตส่ร้างการเปล่ียนแปลงท่ีควบคูก่บัสงัคม 

 สิ่งส าคัญ ดูเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูเป็นหลัก เด็กจะเปล่ียนแปลงได้ต้องสัมพันธ์กับครู 
ความสัมพันธ์แบบนีเ้น้นไปท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้เขามีศักยภาพ
มากกว่าจะเป็นท่ีตัวเนือ้หา วิธีการท่ีท าให้ครูมีความสมัพนัธ์และเปล่ียนความสมัพนัธ์กบัเด็กได้ ส าคญัอย่าง
ยิ่งกับระบบท่ีครอบครูอยู่ ต้องมีการเปล่ียนแปลงตัง้แต่ระบบน าเข้าครู จนถึงกระบวนการในการประเมินทุก
อยา่ง สดุท้ายบรรยากาศของสงัคม ท่ีจะโอบคลมุให้สิ่งตา่งๆ ท่ีคยุกนัตรงนีส้ามารถเกิดขึน้ได้ 

 หวัใจส าคญั “เดก็รักครู ครูรักเดก็” 

 เร่ืองแรกถ้าครูรักเดก็เหมือนลกูจริงๆ ครูก็จะหาวิธีให้เดก็เรียนรู้ ขยายผลไปได้วิธีไหนก็ได้ ความรักเป็นคณุธรรม
พืน้ฐานท่ีถ้าเข้าใจกนัได้ง่ายแล้ว เร่ืองท่ีสอง ครูไม่ต้องเก่ง แต่ครูรู้จักสอนให้เด็กคิด ครูรู้จักกระตุ้นให้เด็ก
เรียนรู้เป็น 
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กลุ่มที่ 5 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) ดร.เจือจนัทร์ จงสถิตอยู่ 4) คณุสมหญิง สายธน ู                                             
2) คณุขวญัพยคัฆ์ พยคัฆนนัทน์           5) คณุสมหมาย ปาริจฉัตต์ 
3) คณุสนุนัทา พิมพ์ศริิ   6) คณุเมษ์ ศรีพฒันาสกลุ 
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ครู   เดก็ 

 ครูมีความสามารถในสาระเป็นฐาน แตต้่องมี
กระบวนการส่ือสาร จดักระบวนการเรียนรู้ แก่เด็ก
นกัเรียนอยา่งดี 

 เปล่ียนวิธีการสอนหนงัสือ  

 เลิกสอนแบบมอบความรู้ 

 เป็นจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนลงมือท า  
- Active Learning  
- PBL 

 โรงเรียน / ระบบ / ครู รู้จกัเด็ก 

 (ประเมิน) ไมใ่ชว่ดัท่ีความรู้ท่ีได้จากการทอ่งจ า  
เพ่ือพฒันาทกัษะศตวรรษใหม ่ พฒันา
ความสามารถท่ีมีไมเ่หมือนกนั / ไมเ่ทา่กนั 

 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

 Designer + Innovator 

 ผู้อ านวยการ/ ครู เข้าใจปรัชญาการศกึษาส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

1) กระบวนการหาค าตอบ ส าคญักวา่ ค าตอบ 
2) กระบวนการเรียนรู้ ส าคญักวา่ ความรู้ 
3) ครูเทา่เทียมกบันกัเรียน ณ กระบวนการเรียนรู้ 

 ครู / นกัเรียน  

 เปล่ียนการประชมุมาเป็นท า PLC คยุกนัเร่ือง 

 - นกัเรียนได้ประโยชน์ / ได้เรียนรู้อะไร 

 - พฒันาปรับปรุง PBL , AL 

 ครู – หาแนวร่วมท างานกบัชมุชน 

 มีความมัน่คง ปลอดภยัในการด าเนินชีวิต 

 มีความสขุในการท างาน 

 มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 ปรับเปล่ียนตวัเองให้ทนัยคุทนัสมยั ศกึษาเรียนรู้
ตลอดเวลา 

 เดก็ พฒันาทกัษะ 3 อยา่ง ได้แก่ 1.การเรียนรู้ 2.
ทกัษะชีวิต 3.IT Skills 

 เดก็ Life - Long learner 

 นกัเรียนมีคณุลกัษณะท่ีส าคญัคือ 

 สามารถเรียนรู้ตลอดเวลา 

 ทกัษะในการประกอบอาชีพ 

 มีวินยั ซ่ือตรงมัน่คง (integrity) 

 ทกัษะชีวิตท่ีดี 

 เดก็ อา่นหนงัสือเยอะ 

 ท า AAR กบัพอ่แม่ 

 นกัเรียน 

 มีความสขุในการด ารงชีวิตรวมถึงการศกึษาเล่าเรียน 

 มีสขุภาพอนามยัเข้มแข็ง ทัง้ทางใจและทางกาย 

 มีวินยั ความรับผิดชอบ 

 มีความเป็นตวัของตวัเอง 

 มีจินตนาการ มีความคดิสร้างสรรค์ 

 มีจิตใจเปิดกว้าง มีความอดทนตอ่ความเห็นตา่ง 

 รักการอา่น , การบนัทกึ 

 ต้องการให้เด็กมีวินยั, คณุธรรม มากกว่าปัจจบุนั 

 เดก็กล้าคิด กล้าถาม 

 มีความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง เพ่ือน - ครู - ผู้ปกครอง 

 สามคัคี 
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ครู   เดก็ 

 ให้ความเท่าเทียมกนัในความรักท่ีมีตอ่เดก็โดยไม่
เลือกฐานะ 

 ท างานเป็นระบบ 

 ใสค่วามรัก ความเมตตาให้นกัเรียนมากขึน้ 

 ครูมีหลกัการ คณุธรรม และซ่ือตรงในวิชาชีพของครู 
- สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ มี
ความไว้วางใจ ซึง่กนัและกนั 

- ครูพร้อมสอน เดก็พร้อมเรียน 
- ครูรักเดก็ เด็กรักครู 
- ครูสอนคิด รู้จกัตัง้ค าถามท่ีดี 
- ไมท่ าร้ายเดก็ 
- ไมท่ิง้ห้องเรียน 
- ท างานกบัผู้ปกครอง 
- ท างานกบัชมุชน 
- ต้องการให้ครูเสียสละมากกวา่เดมิ สละเวลาสนใจ
เดก็มากขึน้ 

 

ผู้น าเสนอ: คณุสมหญิง สายธน ู 

สรุปประเด็นจากการน าเสนอ:  

 อยากเห็นครูและนกัเรียนมีความสขุร่วมกนัในเร่ืองของการเรียนรู้  

 อยากเห็นนกัเรียนมีทกัษะส าหรับศตวรรษใหม่ 3 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะชีวิต และทกัษะด้านไอที  

 อยากเห็นเดก็มีการพฒันาสมองสว่นหน้าท่ีได้จากการอา่นหนงัสือ  

 อยากเห็นเด็กมีพฒันาการเร่ือง Critical thinking   เร่ือง Learning skill เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเด็กได้ท า 
Active Learning หรือ  PBL 

 คณุครูรู้จกัเด็กเพ่ือพฒันาเด็ก เน่ืองจากเด็กแตล่ะคนความสามารถไม่เหมือนกันและไม่เท่ากนั เรียกว่า “รู้จกั
เพ่ือพฒันา” คณุครูจะเห็นการเปล่ียนแปลง  

 ตอนนีค้ณุครูท างานหนกั คอ่นข้างเห็นใจ อยากเห็นคณุครูท างานร่วมกบัผู้ปกครอง และท างานร่วมกบัชมุชน  
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คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จดัการมลูนิธิสยามกมัมาจล: 
  

ขออนุญาตสรุปสิ่งท่ีเราน าเสนอกัน ก็จะเห็นภาพแบบนีค้่ะ ด้านแผ่นสีเหลืองจะเป็นเร่ืองของครู  แผ่นสี
เขียวจะเป็นเร่ืองของเด็ก เร่ืองของเด็ก เราเห็นภาพร่วมกนัว่า ท่านละเร่ืองของความรู้ไปเลยนะคะ เพราะเร่ืองของ
ความรู้ครูอาจารย์สอนอยู่แล้ว  ดงันัน้ก็ให้มีอยู่เหมือนเดิม ดงันัน้สิ่งท่ีพวกเราอยากเห็นเด็กมีเพิ่มเติมเข้ามาจะมี
สองด้าน เพราะอาจละเลยกนัในวงการศกึษา เลยต้องดงึขึน้มาให้ชดั ซึง่นัน่ก็คือเร่ืองของทักษะ  เราอยากเห็นเด็ก
มีทกัษะอะไร ภาพใหญ่เลยก็คืออยากเห็นเด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทกัษะในการท างาน ทกัษะใน
การเรียนรู้ ทักษะในการใช้ไอที ทักษะในการจัดการชีวิต ทักษะในการท างานร่วมกันกับเพ่ือน และทักษะด้าน
สงัคม สามารถเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีคาดไมถ่ึงแล้วเอาตวัรอดได้ หว่งวา่เดก็เราสมยัใหม่จะเอาตวัไม่รอด สดุท้าย
เดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตวัเอง บางคนก็บอกวา่เดก็ต้องรู้วิธีฝืนใจตนเองแล้วก็มีวินัยด้วย  

พอพดูเร่ืองทกัษะแล้วก็มีคนพดูถึงเร่ืองนิสัยเยอะมากว่าเด็กรุ่นใหม่ ต้องเข้าใจแก่นแท้ของชีวิต พดูง่ายๆ 
ก็คือต้องมีและรู้จักคุณค่าภายใน ต้องเข้าใจแก่นแท้ของชีวิต เห็นคณุคา่ของตนเอง เห็นคณุคา่ของการเรียนรู้ มี
เป้าหมายชีวิต มีสต ิมีปัญญาภายใน มีสมาธิ มีคุณธรรม มีความเมตตากรุณา น่ีคือสิ่งท่ีมองถึงเร่ืองของคณุคา่
ภายใน แล้วก็เติมอีกว่าต้องมีคุณค่าทางจิตใจ เด็กต้องรักครู เด็กต้องมีความสุข แล้วก็มีความสุขกับการ
เรียนรู้ ต้องมีอุปนิสัยหลักท่ีสนับสนุนเร่ืองของการเรียนรู้และการเป็นคนท่ีสมบูรณ์ คือ กล้าเรียนรู้ อยากไป
โรงเรียน มีค่านิยมและนิสยัท่ีถูกต้อง รู้วิธีในการน าสิ่งท่ีดีไปเกือ้กูลกัน มีหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลกัในการด าเนินชีวิต มีความสุภาพนอบน้อมเข้ากบัผู้ อ่ืนได้ มีความอดทนไม่ท้อถอย กล้าหาญ เสียสละ รู้

วิธีฝืนใจตนเองและมีวินัย น่ีคือสิ่งท่ีพวกเราได้ระดมสมองกันว่าอยากเห็นเด็กเป็นแบบนี ้พูดง่ายๆ คือขยาย
ความว่าเดก็มีนิสัยดีออกมาเป็นหลายปัจจัย ดฉัินคิดว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็นตัวอธิบายความได้ดี ท าให้พวกเรา
ได้ค าจ ากัดความที่พอเห็นภาพ จับต้องได้ว่านิสัยดีเป็นอย่างไร และมีทกัษะท่ีว่าเป็นอย่างไร จิตใจท่ีว่าเป็น
อยา่งไร  

เม่ืออยากเห็นเด็กเป็นอย่างนัน้ ครูต้องเปล่ียนแน่นอน ซึ่งสามารถสรุปได้จากท่ีพวกท่านได้น าเสนอมา 
ดงันี ้ ครูจะต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู คือ มีคณุธรรม นอกจากครูแล้ว ครอบครัวและสงัคมต้องเป็น
แบบอย่างของคณุธรรมความดี มีอุดมการณ์ มีไฟ ครูต้องมีจิตวิญญาณแล้วต้องเข้าใจบทบาทของครูต้องเป็น

วัตถุประสงค์: สรุปจินตนาการใหมข่อง “ครู” และ  
                     “เดก็” 

กระบวนการ : จดัเป็นกลุม่ใหญ่และสรุปประเดน็โดย
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ พร้อมทัง้ให้ผู้ เข้าร่วมเสนอความ
คดิเห็นเพิ่มเตมิ 

กิจกรรมที่ 3: สรุปจินตนาการใหม่การศึกษาไทย (เวลา 10.30 - 10.40 น.)   

เนือ้หา 
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อยา่งไร ในส่วนของทกัษะมีสองส่วนใหญ่ๆ ก็คือ ครูต้องมีทักษะในการสอน แล้วทกัษะของครูรุ่นใหม่ท่ีพวกเรา
มองกันก็คือว่าครูต้องเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ เลิกสอนกันเสียที ต้องให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือท า 
แล้วก็สามารถท่ีจะสรุปความรู้ได้ มีความรู้เพียงพอในการสอน ครูท่ีจะออกแบบการเรียนรู้ได้ครูจะต้องมี
ความรู้ และครูต้องเข้าใจกระบวนการพัฒนาของเด็ก ต้องมีความเข้าใจการศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้จากของจริง เน้นการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเด็กมากกว่าเนือ้หา อันนีห้ัวใจ 
สอนเดก็ให้ตัง้โจทย์ สืบค้น สรุป และน าเสนอได้  

อีกส่วนหนึ่งท่ีครูต้องมีคือครูต้องมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก ก็คือเข้าใจเด็กแล้วก็รักเด็ก มีความสขุกับ
การเห็นเด็กเรียนรู้ เป็นกัลยาณมิตร มีท่าทีแนวราบกับเด็ก ไม่ใช้อ านาจ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้ 
เพราะฉะนัน้บทบาทของครูก็ต้องเปล่ียนมาเป็นบทบาทของโค้ช สามารถท่ีจะมีทกัษะในการโค้ช ก็คือกระตุ้น
ให้เด็กคิด ฟังเด็กให้มาก ครูเข้าใจกระบวนการหาความรู้และฝึกเด็กให้สามารถท ากระบวนการได้ อาจจะใช้
กระบวนการวิจยัหรืออ่ืนๆ ด้วย เป็น Active Learning ครูหนัมาท างานร่วมกนักบัผู้ปกครองในชมุชน ท างานกับผู้
ที่ เก่ียวข้องอ่ืนๆ กับการพัฒนาการเด็ก เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจเร่ืองนิสัย ก็คือ ถ้าเราอยากเห็นเด็กมีนิสัย
อย่างไร ครูก็ต้องมีนิสัยท่ีดีแบบนัน้ด้วย นิสยัท่ีดี ก็คือ ครูเองก็ต้องมีนิสัยใฝ่หาความรู้ พร้อมเรียนรู้ ไม่ใช้
อารมณ์ จัดการกับตัวเองได้ เป็นแบบอย่างที่ดี และยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการตนเองและการงาน น่ีคือสิ่งท่ีพวกเราระดมสมองกนัวา่ปลายทางของการปฏิรูปการศกึษา  
เราอยากเห็นเดก็เปล่ียนไปเป็นแบบนี ้ไมท่ราบวา่ท่ีประชมุมีอะไรท่ีอยากจะเตมิไหมคะ ขอสัน้ๆ เชิญคะ่  
 

 อ.ปราโมทย์ โชตมิงคล ผู้อ านวยการ ศนูย์โรงเรียนคณุธรรม มลูนิธิยวุสถิรคณุ 
 
“เห็นด้วยทัง้หมดครับ ดีทกุอย่าง ที่จริงจากประสบการณ์ท่ีเราพูดก็ไม่ใช่เร่ืองใหม่ มีมาตั้งนานแล้ว เสีย

อยู่อย่างเดียวท าไมไม่ได้ไปท า มันเป็นนามธรรม ไม่เป็นรูปธรรม ผมเชิญชวนพวกเรา ถ้ามีโอกาสใน
กรุงเทพฯ ไปเห็นส่ิงที่ท า จะดีแค่ไหนก็ไปดู ที่โรงเรียนวดัรางบัว ที่เขียนๆ มานี่เขาพิสูจน์มาแล้ว ที่กรุงเทพฯ 
ต่างจงัหวดัก็หลายที่ ที่บางมูลนาก ผมได้มีส่วนร่วมไปท ากบัหมอเกษม หนงัสือที่ท่านได้รับในถงุมีอยู่เล่มหน่ึงคือ
โรงเรียนคณุธรรม เล่มทีส่องคือคณุครูทีรั่ก ทีท่่านบอกมานีอ้ยู่ในนีห้มดแลว้จบัต้องได”้  

 

 นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จดัการส านกังานสง่เสริมสงัคมแหง่การเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน (สสค.)  
 
“ก็ดีหมดนะครับที่เราข้ึนป้ายไว้ แต่ที่ผมฟังแล้วผมก็นึกถึงตวัเอง ก็ถามพีบ่ญัชรว่า ตวัเราสองคนได้อย่างนัน้

ไหม ผมก็รับสารภาพ พี่บญัชรก็รับสารภาพว่าเราก็ไปไม่ถึงนะครับ เพราะฉะนัน้ถ้าจะคาดหวงัว่าจะมีคุณครูที่
เพียบพร้อมแบบนี ้ผมก็ไม่รู้ว่าในแผ่นดินนี ้เราจะมีสกัก่ีคน หรีอเราจะสร้างได้ไหม ประเด็นคือ ถ้ามนัเยอะอย่างนี ้
มนัจะเพียบพร้อมได้ยาก ตกลงแล้วตวัคีย์จริงๆ มนัคือเร่ืองอะไร ผมฟังดูแล้วมนัมีอยู่แค่ 3 ประเด็นส าหรับครู
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ครับ ประเดน็แรก คือส่ิงที ่อาจารย์ปราโมทย์พดูเร่ือยๆ คือ มนัตอ้งมาดว้ยความรักเด็กก่อนใช่ไหมครับ ตวันี้มนั
ท าให้เด็กกับครูคุยกนัได้ ถ้าไม่มีตวันี้เป็นตวัเร่ิมต้น ที่เหลือต่อให้ครูเป็นครูดีอย่างไร เด็กก็เข้าไม่ถึง ประเด็นท่ี
สองคือเราอยากให้เด็กที่เก่งกบัเด็กท่ีดีใช่ไหมครับ เด็กดี ผมคิดว่าถ้ารวบรวมทัง้หมดนี่คือ ครูต้องท าตัวเป็น
ตัวอย่าง ใหเ้ป็นคนดี มนัจะดีมาก ดีนอ้ย มนัคงไม่เพียบพร้อมทกุอย่าง แต่อย่างน้อยเด็กสามารถยกมือไหว้ครูได้
เต็มใจว่าครูคนนี้ของเราเป็นครูดี ในสายตาเด็ก ครูเป็นคนดีและเป็นตวัอย่างให้เขาดีตาม ประเด็นท่ีสามเร่ือง
เก่ง อันเดียวเลยคือครูมีทักษะในการพัฒนาตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้ ถ้ายงัสอนไม่เก่ง ก็จะรู้ว่าไปหา
ความรู้ไดที้ไ่หน ถา้ท าอย่างนีไ้ดก็้จะสอนเด็กได้ ว่าถ้ายงัไม่รู้เร่ืองโน้นเร่ืองนี้ ท าโน้นท านี่ไม่เป็น แล้วจะมีทกัษะใน
การไปแสวงหาความรู้ใส่ตวัอย่างไร เพราะฉะนัน้ว่าไปแล้ว เร่ืองเก่งคือตวัครูเองเรียนรู้เป็น ถ้าบอกว่าเรียนรู้เป็น 
เร่ืองปลีกย่อยมนัจะตามมาเอง แต่ว่าเร่ิมต้นเลยคือช่องว่างระหว่างครูกบัเด็ก มนัจะเกิดข้ึนถ้าครูไม่รักเด็ก อนันี้
เป็นอนัดบัหน่ึงเลยนะครับ 

 

 คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร  
 
“สรุปคือรักเดก็ ใฝ่เรียนรู้ เป็นแบบอย่างท่ีดี”   
 

 ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัท้องถ่ิน 
 
“ขอคิดนอกกรอบนิดหน่ึง ผมไม่แน่ใจ เวลาเราพูดเร่ืองปฏิรูปการศึกษา เรามองกนัแค่ตวัเด็กกบัตวัครู เวลา

มองไปที่ผลผลิตของการศึกษา อยากให้มองว่าผลผลิตของการศึกษาใหม่ มนัไม่ใช่แค่ตวัเด็ก มนัน่าจะมีผลผลิต
อืน่ เป็นองค์ประกอบในกระบวนดว้ย เพราะจากประสบการณ์เราเห็นว่า เราถือโอกาสจดัการเรียนการสอนดีๆ ไป
สร้างเด็กได้ด้วย และสร้างการเปลี่ยนแปลงในสงัคมไปด้วย อยากชวนคิดเพ่ิมเติม ไม่เห็นว่าการศึกษา คือการ
สร้างเด็กอยากเดียว แต่ใช้กระบวนการเดียวกันสร้างท้ังเด็กท้ังครูไปด้วย และต้องเป็นกระบวนการท่ี
สร้างสังคมไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่หวงัว่าเด็กจบมาแล้วไปสร้างสงัคมต่อ นัน่ก็คือหวงัอิมแพ็คต่อจากเด็กใช่ไหม 
แต่อนันี้คิดว่า out put เป็นกระบวนการคู่ขนาน กระบวนการที่มาท ากับครูนี่แหละ ที่ครูท ากบัเด็กนี่แหละ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ตวัเด็กและตวัสงัคมไปพร้อมๆ กนั คือถ้ามองตรงนี้  เราจะไม่เอาน ้าหนกัทกุๆ อย่าง
มาไว้ที่ครูทัง้หมด ซ่ึงมนัไม่ค่อยเป็นจริงนะ เพราะหาครูที่เหมือนที่คุณหมอว่าน่าจะหายากมากในตอนนี้ ถ้าวาง
น ้าหนกัไว้ที่ครูทัง้หมดคงไม่ใช่ ต้องวางไว้หลายๆ มุม เหมือนที่มีการท าระบบสนับสนุนไว้ มนัต้องมี เหมือนที่
คยุกนัว่า ต่อให้ครูดีอย่างไรก็ตาม ในบางพ้ืนท่ีมันท าไม่ได้ ถ้านโยบายมันห่วย มันก็เดินต่อไปไม่ได้นะ ครู
ต้องเดินตามนโยบาย มนัยงัมีอีกหลายตวันะ เพียงแต่ว่าเราจะช่วยครูให้เดินได้อย่างสะดวก มันต้องมีตัว
อะไรเข้ามาช่วย” 
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 คุณปิยาภรณ์  มัณฑะจิตร ผู้จดัการมลูนิธิสยามกมัมาจล 
 
“ดิฉนัขอท าความเข้าใจอย่างนีน้ะคะ ตรงนีก็้เป็นไอเดียท าใหเ้ห็นภาพเลยว่า ถ้ามีกระบวนการจดัการเรียนรู้ที่ดี 

นอกจากผลผลิตที่ได้จะเป็นเด็กแล้ว สังคมก็จะได้ประโยชน์ด้วย แล้วก็เป็นกระบวนการคู่ขนานไปกับการ
เปลีย่นแปลงสงัคมดว้ย และท่านทัง้หลายยงัพูดถึงเร่ืองระบบสนบัสนนุครูว่าต้องมีระบบสนบัสนนุที่ดี และเอื้อกบั
การจดักระบวนการเรียนรู้แบบนี้ นี่คือส่ิงที่ท่านได้ชี้ประเด็นให้เห็น ทกุท่านมีค าถามกบัดิฉนัเยอะนะคะว่า ครูดีๆ 
16 คนที่อยู่บนนิทรรศการ ท าไมไม่เชิญมา ดิฉนัขอตอบทุกท่านว่า เวทีวันน้ีเป็นเวทีท่ีชวนกันมาท า Mapping 
กันก่อนว่าใครเป็นใคร ท าอะไร แล้วก็เวทีข้างหน้า ถ้าเราตกลงกันว่าเราจะท า ตัวอย่างครูเหล่าน้ีจะมี
เพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ จากการท างานของท่านเอง แต่ ณ ตอนน้ีเพ่ือให้การท า Mapping ท่ีสมบูรณ์ ตอนน้ี
หลายท่านก็เห็นร่วมกันแล้วว่าปลายทางของการปฏิรูปอยากเห็นครูเปล่ียน อยากเห็นเด็กเปล่ียน 
รายละเอียดของการเปล่ียน เปล่ียนอย่างไร”  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

วัตถุประสงค์ : เ พ่ื อดูว่ าบทบาท /หน่ วยงาน 
โครงการ ของผู้ เข้าร่วมแตล่ะท่านมีส่วนเก่ียวข้องกบั
ประเดน็ในการเปล่ียนแปลงครูและเดก็ 
 

กระบวนการ : ยงัคงอยู่ในกลุ่มใหญ่ แตล่ะคนได้ Post it  
สีชมพู เพ่ือเขียนช่ือหน่วยงานและโครงการ ไปติดกับ
ประเด็นบนฟลิปชาร์ตท่ีตนเองหรือโครงการมีบทบาท
เก่ียวข้อง  
 

กิจกรรมที่ 4 : บทบาทของแตล่ะทา่นมีสว่นร่วมในการสร้างความเปล่ียนแปลงในประเดน็ใด  
                   (เวลา 10.40 – 11.00 น.)  

 

 

เนือ้หา 
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ครู 
ประเดน็ รายละเอียด โครงการ/ หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 

จิตวิญญาณ 

ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
หมายถึง ครูต้องท าหน้าท่ีมากกว่าครูท่ี
สอนหนัง สือเ พียงอย่าง เดียว เ ป็น
ตวัอย่างท่ีดีให้กับเด็ก มีคณุธรรม และ
มีอดุมการณ์ในการท างาน 

 โครงการครูเจ้าฟ้า ในโครงการพระ
เมตตาสมเดจ็ยา่ (คณุสนุนัทา พิมพ์ศริิ) 

 ดร.บรรเจอดพร  สูแ่สนสขุ 

 โครงการโรงเรียนสขุภาวะ - IRES 
(รศ.ดร.ชวลิต ชกู าแพง) 

ทักษะ 

ครูต้องรักเด็ก มีความเข้าใจในตัวเด็ก 
สามารถสร้างความ สัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก
ไ ด้  โดย เฉพาะความสัมพัน ธ์ แบบ
แนวราบ เปรียบ เสมือนเพ่ือนท่ีสามารถ
รับฟังได้ทุกเร่ือง อีกทัง้ครูต้องสามารถ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้เกิด
ความสุขทัง้ตวัเด็กและครูไปพร้อมๆ กัน  
นอกจากนัน้ยังต้องเป็นกลัยาณมิตรกับ
ครอบครัวของเดก็ และชมุชนอีกด้วย 
ครูยงัต้องเป็นนกัออกแบบการเรียนรู้ท่ีดี 
นั่นหมายถึง  ค รูต้องสามารถเข้าใจ
กระบวนการพัฒนา เด็ก  เ ข้ า ใจถึ ง
การศกึษาและการจดักระบวนการเรียนรู้ 
สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้เอง มี
ความรู้ท่ีมากพอในการสอน แตต้่องสอน
ด้วยวิธีใหม่ คือ การออกแบบการเรียนรู้
จากโจทย์จ ริง  ท าหน้า ท่ี เ ป็นผู้ ส ร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ ให้เด็กได้ลงมือท า 
ฝึกให้เดก็ตัง้โจทย์ สืบค้น สรุป ส่ือสารได้ 
เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองมากกวา่รู้เนือ้หา  
นอกจากสิ่ ง ท่ี ได้กล่าวมา ครูยัง ต้อง
ปรับเปล่ียนบทบาทของตนเอง จากครู
ให้กลายเป็น “โค้ช” ต้องรับฟังเด็กและ

 โครงการพฒันาเยาวชนโดยการเรียนรู้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มลูนิธิสยามกมัมาจล (คณุศศนีิ ลิม้
พงษ์)  

 โครงการเสริมพลงัอ านาจ โรงเรียนสขุ
ภาวะ สสส. (อ.เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์) 

 โครงการสร้างชมุชนการเรียนรู้ครูเพ่ือ
ศษิย์ (คณุวรรณา เลิศวิจิตรจรัส) 

 โครงการเพาะพนัธุ์ปัญญา (ดร.สธีุระ 
ประเสริฐสรรพ์) 

 โครงการวิจยัระบบหนนุน าตอ่เน่ือง – 
Teacher Coaching (ดร.เจือจนัทร์ จง
สถิตอยู)่ 

 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สูผู่้ เรียน -
มสส. (คณุสมหญิง สายธน)ู 

 โครงการรากแก้ว เพิ่มพนูทกัษะการ
เรียนรู้ของครู – มลูนิธิรากแก้ว (คณุ
พีรวศั ก่ีศริิ) 

  โครงการโรงเรียนสขุภาวะ – IRES 
(รศ.ดร.ชวลิต ชกู าแพง) 

 ศนูย์จิตวิทยาการศกึษา – มลูนิธิยวุสถิ
รคณุ (คณุขวญัพยคัฆ์ พยคัฆนนัท์) 

 โครงการ Teach for Thailand  

ตารางแสดงประเดน็ท่ีหน่วยงาน/ โครงการสนับสนุนครู 
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ครู 
ประเดน็ รายละเอียด โครงการ/ หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 

กระตุ้นให้เด็กคิดเป็น และฝึกให้เด็กหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
ท้ายสดุ นอกจากเด็ก ท่ีครูต้องเก่ียวข้อง
มีความสัมพันธ์ด้วยแล้วนัน้ ครู ยังต้อง
ลกุมาท างานกบับคุคลอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องกับ
เด็กด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง 
เพ่ือนครูด้วยกัน หรือแม้กระทั่งชุมชน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและการพฒันาการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้     

(คณุวิชิตพล ผลโภค) 

 โครงการ Redesign Education – 
Asian Leadership  Academy  

(คณุเมษ์ ศรีพฒันาสกลุ) 

 โครงการวิจยัท้องถ่ิน ประเด็นการศกึษา
เดก็และครู  

(ผศ.ดร.บญัชร แก้วสอ่ง) 
“งานวิจยัชดุการศกึษา” ครู/เดก็ งานวิจยั

การจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคทัว่
ประเทศ – ฝ่ายวิจยัท้องถ่ิน สกว. 
(เบญจวรรณ วงศ์ค า) 

ลักษณะนิสัย 

ครูต้องไม่ใช้อารมณ์ ต้องมีทกัษะในการ
พัฒนาตนเอง พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา 
ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ สามารถจัดการ
ตนเองเพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่ เด็กได้ 
รวมถึงต้องมีหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจดัการ 

 โครงการพฒันาเยาวชนโดยการเรียนรู้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มลูนิธิสยามกมัมาจล  

(คณุศศนีิ ลิม้พงษ์)  

 โครงการวิถีพทุธ  
(ดร.บรรเจอดพร  สูแ่สนสขุ) 

 โครงการสร้างชมุชนการเรียนรู้ครูเพ่ือ
ศษิย์ (คณุวรรณา เลิศวิจิตรจรัส) 

 ศนูย์โรงเรียนคณุธรรม มลูนิธิยวุสถิ
รคณุ (คณุปราโมทย์ โชตมิงคล) 

 

 

  

ตารางแสดงประเดน็ท่ีหน่วยงาน/ โครงการสนับสนุนครู 
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เดก็ 
ประเดน็ รายละเอียด โครงการ/ หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 

ทักษะ 

สิ่งส าคญัของเดก็รุ่นใหม่ คือ ต้องเป็นผู้ ม่ี
ทีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบไป
ด้วย มีทกัษะชีวิต ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
(สามารถพัฒนาสมองส่วนหน้าได้) 
ทกัษะในการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตวัเอง 
ทักษะในการท างาน ทักษะในการ
ท างานเป็นทีม ทักษะด้านไอที ทักษะ
ทางสังคม สามารถเอาตัวรอดได้ใน
สถานการณ์ตา่งๆ  

 มลูนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน - CCF  
(ดร.วรากร สามโกเศศ) 

 โครงการโรงเรียนสขุภาวะ – IRES 
(รศ.ดร.ชวลิต ชกู าแพง) 

 โครงการรากแก้ว – มลูนิธิรากแก้ว  
(คณุพีรวศั ก่ีศริิ) 

 โครงการเธอคือแรงบนัดาลใจ – CPBF 
คณุดารณี ผลาผล 

  โครงการ Redesign Education –Asian 
Leadership  Academy (คณุเมษ์ ศรี
พฒันาสกลุ) 

 โครงการวิจยัชดุอา่นหนงัสือให้เดก็ฟัง – 
สกว.ฝ่ายวิจยัท้องถ่ิน (คณุเบญจวรรณ 
วงศ์ค า) 

 โครงการเพาะพนัธุ์ปัญญา (ดร.สธีุระ 
ประเสริฐสรรพ์) 

 โครงการวิจยัระบบหนนุน าตอ่เน่ือง – 
Teacher Coaching  

     (ดร.เจือจนัทร์ จงสถิตอยู)่ 

 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สูผู่้ เรียน – ส านกั
พฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา สพฐ. 
(อ.พิทกัษ์ โสตถยาคม) 

 โครงการครูเจ้าฟ้า ในโครงการพระเมตตา
สมเดจ็ยา่ (คณุสนุนัทา พิมพ์ศริิ) 

 โครงการ Teach for Thailand  
    (คณุวิชิตพล ผลโภค) 

 โครงการวิจยัท้องถ่ิน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้กบัเดก็ (ผศ.ดร.บญัชร แก้วส่อง) 
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เดก็ 
ประเดน็ รายละเอียด โครงการ/ หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 

ลักษณะนิสัย 

เด็กต้องตระหนักและรู้จักคุณค่าของ
ตนเอง สามารถวางเป้าหมายชีวิต เข้าใจ
แก่นแท้ของชีวิต มีสติ สมาธิ มีคณุธรรม 
มี ปัญญาท่ี เ กิดจากภายใน มีความ
เมตตากรุณา รวมถึงการเห็นคณุคา่ของ
การเรียนรู้  เกิดเป็นความสขุในการเรียน 
เด็กรักครู ส่งผลให้เด็กกล้าท่ีจะเรียนรู้ 
อยากไปโรงเรียน มีวินยัในตนเอง รู้จกัวิธี
ฝืนใจ อดทน ไมท้่อถอย  
นอกจากเด็กควรจะมีค่านิยมและนิสยัท่ี
ถูกต้อง มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการใช้ชีวิต และรู้วิธีในการน า
สิ่งท่ีดีไปใช้เกือ้กลูกนั 

 โครงการครูเจ้าฟ้า ในโครงการพระเมตตา
สมเดจ็ยา่ (คณุสนุนัทา พิมพ์ศริิ) 

 โครงการ Teach for Thailand  
    (คณุวิชิตพล ผลโภค) 

 โครงการโรงเรียวิถีพทุธ/ โครงการ
คณุธรรมเยาวชนไทย ท าดีถวายในหลวง/ 
สพฐ.ปฏิรูปการเรียนรู้สูผู่้ เรียน (ดร.บรรเจ
อดพร สูแ่สนสขุ) 

 โครงการรากแก้ว – มลูนิธิรากแก้ว  
    (คณุพีรวศั ก่ีศริิ) 

 โครงการโรงเรียนสขุภาวะ – IRES 
    (รศ.ดร.ชวลิต ชกู าแพง) 

 มลูนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน - CCF 
    (ดร.วรากร สามโกเศศ) 

 ศนูย์โรงเรียนคณุธรรม มลูนิธิยวุสถิรคณุ 
(คณุปราโมทย์ โชตมิงคล) 
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 ระบบสนับสนุน 
ประเดน็ รายละเอียด โครงการ/ หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 

ระบบสนับสนุน 

ระบบต้องเอือ้กบัเด็กส่วนใหญ่ท่ีมีโอกาส
น้อย 

 วิจยัระบบ (นพ.สภุกร บวัสาย) 

 จงัหวดัปฏิรูปตนเอง (นพ.สภุกร บวัสาย) 

 ชมุชนพฒันาแหลง่การเรียนรู้ในโรงเรียน
ด้วยระบบ (PL) Mentoring + ห้องเรียน
คณุภาพ + Lesson study  

    (รศ.ดร.สิริพนัธุ์ สวุรรณมรรคา) 

 ส่ือสร้างสรรค์ก าลงัใจและการเรียนรู้สูก่าร
เปล่ียนแปลงผู้ เรียนของครู  

    (รศ.ดร.สิริพนัธุ์ สวุรรณมรรคา) 

 ปฏิรูปการศกึษาทัง้ระบบ  
   (ดร.ประภาภทัร นิยม) 

 ประเมินเพื่อพฒันาโรงเรียน SCHOOL 
ACCREDITATION/ พฒันานกัเรียน
ต้นแบบ –มสส. 

 TDRI (เมษ์ ศรีพฒันาสกลุ) 

 โครงการ Redesign Education –Asian 
Leadership  Academy (คณุเมษ์ ศรี
พฒันาสกลุ) 

 ThaiPBS – (สนัตพิงษ์ ช้างเผือก) 

 โครงการระบบการผลิตครู  
     (อ.เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์) 

 โครงการ Teach for Thailand  
     (คณุวิชิตพล ผลโภค) 

 โครงการโรงเรียนสขุภาวะ – IRES 
    (รศ.ดร.ชวลิต ชกู าแพง) 

 โครงการเธอคือแรงบนัดาลใจ – CPBF 
คณุดารณี ผลาผล 
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 ระบบสนับสนุน 
ประเดน็ รายละเอียด โครงการ/ หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 

 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สูผู่้ เรียน – ส านกั
พฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา สพฐ. 
(อ.พิทกัษ์ โสตถยาคม) 

 

 

 คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จดัการมลูนิธิสยามกมัมาจล 
 
สรุปประเด็น 

“ถ้าท่านลองพิจารณาในฟากของครู มีคนท าเร่ืองของระบบสนบัสนนุมากทีเดียว  มีหลายองค์กรท าเร่ือง
สนบัสนุน “ถ้าครูจะเปล่ียน ระบบสนับสนุนหลายโรงเรียนต้องปรับ ถ้าไม่ปรับครูก็เปล่ียนไม่ได้” ใน
ขณะเดียวกันก็มีจ านวนมากท่ีท างานกับครู โดยเน้นลงไปที่เร่ืองของทักษะ และบางส่วนไปที่เร่ืองจิต
วิญญาณของครู น่ีคือสิ่งท่ีท่านแสดงตวัตนท่านเอง ว่างานของท่านเข้าไปอยู่ในพืน้ท่ีแบบนี ้สิ่งที่ท าไม่มาก
เท่าไรก็คือไปท าในเร่ืองของนิสัยท่ีบอกว่าใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 
ถ้ากบัเด็กเราก็เห็นว่ามีคนพูดถึงเร่ืองการเข้าไปสนบัสนุนเร่ืองของทกัษะเด็ก อยู่จ านวนหนึ่ง และคณุค่า

ภายในอยู่จ านวนหนึ่ง เร่ืองของทักษะศตวรรษท่ี 21 ก็มีคนท่ีเข้าไปสนับสนุนค่อนข้างมาก รวมถึงเร่ืองของ
ความคิดภายในของเด็กก็มีพอสมควร แต่ อนัท่ีเรียกว่าอาจจะมีน้อย ก็คือเร่ืองของ Character เร่ืองของ

อุปนิสัยท่ีอาจารย์บรรเจอดพร พูดบ่อยๆ ว่านิสัยดี เพราะว่าเราอาจจะต้องให้ค าจ ากดัความ ให้ชดัขึน้ว่า
ค าวา่ “ดี” มนัดีอยา่งไร แล้วเตมิเข้ามาเร่ืองความสขุของเดก็ตรงนีอ้าจจะยงัไมค่อ่ยมี  

ตรงนีเ้ราเห็นเลยว่าเม่ือ mapping ออกมาแล้ว ตรงไหนท่ีเราทุ่มเท สรรพก าลงัลงมาและมีจุดท่ีซ้อนกัน 
ซ้อนกนั แตใ่นบางเร่ืองก็ยงัมีคนท างานน้อย ค าถามก็คือในพืน้ท่ี ท่ีเราท างานร่วมกนัมากๆ   ซึง่เป็น        
contribution ของแตล่ะโครงการ แต่ละองค์กร ท่านเห็นหรือไม่ว่า เพ่ือนเราก็จบัอยู่ในพืน้ท่ีและขอบเขตของ
งานท่ีใกล้เคียงกับท่านในเร่ืองของการพฒันาครู ทกัษะครู จิตปัญญาครูเห็นชดัเลย เน่ืองจากเราต้องพฒันา
เด็กก็จริง แต่เราต้องเปล่ียน change agent ก่อน เพราะฉะนัน้ ดิฉันจะขอพูดเฉพาะครูก่อนว่าเราท างาน
พฒันาครูเหมือนกนั แตอ่าจจะคนละเคร่ืองมือ แล้วเราจะประสานความร่วมมือกนัได้หรือไม่ ในขณะท่ีท่ีคิดว่า
บางเร่ืองท่ีมีความส าคญัและยงัท างานน้อย เราจะร่วมกนัพฒันาตอ่อยา่งไร” 
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คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จดัการมลูนิธิสยามกมัมาจล 
 

ในช่วงเวลาช่วงนี เ้ ป็น session ท่ีส าคัญช่วงสัน้ๆ 
อยากให้ทุกท่านลองเขียนความเห็นของท่าน เพ่ือท่ีจะมองว่า
ทา่นเห็นภาพนีแ้ล้ว ทา่นคิดว่า เราจะมาท างานแบบเราร่วมกนั
ไหม และถ้าท่านเห็นเร่ืองของการร่วมนัน้ท่านเห็นว่าจะร่วม
อะไรกันได้บ้าง ขอความเห็นของท่านค่ะ ใส่ลงไปใน post it 
ท่านอยากท างานร่วมกับคนในห้องนีห้รือไม่ อย่างไร 
อยากจะท างานร่วมกันในแนวไหน อยากเห็นกลไกที่จะ
มาสนับสนุนที่เราร่วม ขอให้ทุกท่านเขียนหน่ึงแผ่น หน่ึง
ความเห็น แต่ถ้าท่านใดยังไม่มีความคิดท่ีจะร่วมก็ยังไม่ต้อง
เขียนได้ 

  

วัตถุประสงค์: เพ่ือดูว่าผู้ เข้าร่วมแต่ละท่านจะมี
ส่วนรวมในการขบัเคล่ือนตามประเด็นท่ีน าเสนอได้
อยา่งไร 
 

กระบวนการ : จดัเป็นกลุ่มใหญ่ แตล่ะคนได้ Post it  สี
ฟ้า เพ่ือเขียนวิธีการในการในการขบัเคล่ือนประเด็นของ
การเปล่ียนแปลงครูและเดก็อยา่งมีสว่นร่วม 
 

กิจกรรมที่ 5 : ทา่นจะมีสว่นร่วมในการสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึน้อยา่งไร (เวลา 11.00 - 11.25   น.)  
 

เนือ้หา 
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- สรุปประเด็นและความคิดเหน็ในการท างานร่วมกัน –  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ วิธีการ 
1) สร้างและรวบรวมความรู้ใน

การพัฒนาครู 
 ท าให้เกิดความรัก / ความสขุ / ความดี ความเก่ง ความรู้ 

 ท าอย่างไร ประสานพลงัเครือขา่ยให้มีพลงัยิ่งขึน้ สร้างพืน้ท่ีเรียนรู้ร่วมและ
หนนุให้เกิดการลงมือท า 

 เร่ิมท ากบัครู / นกัเรียนและลามไปท่ีพอ่แมผู่้ปกครองและชมุชน 

 พฒันาครู ท่ีโรงเรียน ในห้องเรียน 

 น าความส าเร็จคล่ีออกมาแล้วน ารูปธรรมความส าเร็จมาส่ือสารตอ่  

 *ท าในสิ่งท่ีท าแล้วคิดวา่ได้ผลดีท่ีสดุตอ่ไป เช่ือมโยงกบัเครือขา่ยอ่ืนท่ียงัคง
ด ารงความเป็นอิสระตอ่ไป เปล่ียนตวัเองก่อนแล้วจงึเปล่ียนคนอ่ืนตอ่ไป 

 ร่วมสนบัสนนุการวิจยัเพ่ือสร้างครู / เดก็ จากฐานราก (ชมุชนท้องถ่ิน) 

 ร่วมเป็น Change Agent เป็นสว่นหนึง่ของแกนน าเร่ืองรวบรวมองค์ความรู้ 
    เร่ืองครูดี โรงเรียนดี นกัเรียนดี 
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ประเดน็ วิธีการ 
2) จัดท าฐานข้อมูลและ

แลกเปล่ียนกัน 
 แชร์ข้อมลู ใครท าอะไร ท่ีไหน  

 งานตา่ง Level สามารถ "สง่ตอ่" กนัได้ 

 ควรท างานร่วมกนั วิธีการท า คือ น าความรู้ (ท าได้อย่างไร ?) ของแตล่ะ
สว่นมาถอดบทเรียนร่วมกนัเพ่ือการเห็น "ความรู้"  "วิธีการ" ของแตล่ะสว่น
ร่วมกนัก่อน 

3) สร้างพืน้ท่ีพบปะและ
แลกเปล่ียนกันเป็นระยะ 

 จดังานสมัมนา / ประชมุบางหวัข้อท่ีหลายฝ่ายได้ท าในเร่ืองเดียวกนัเพ่ือหา
หนทาง "ร่วมมือยิ่งขึน้ / กระตุ้นให้สงัคมรับรู้ " / Explore เพิ่มขึน้ 

 พบปะมาเลา่เร่ือง / ความก้าวหน้าท่ีแตล่ะคนท า เพ่ือเป็น KM เป็นระยะๆ 
แบง่ตามหวัข้อบนบอร์ดใหญ่ เพ่ือสร้าง Synergy 

 แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการท างานระหวา่งกนั 
4) สร้างเครือข่าย  ร่วมกนัเป็นพลงัในการเสนอความคดิตอ่ สปช. สนช. ศธ. หากการปฏิรูปไม่

เป็นไปตามคาดหวงัในปีแหง่การปฏิรูปนี ้

 สร้างร่วมมือกนัในสร้างพลงัครู ให้ช่วยเหลือ พฒันากนัเอง 

 การจดัการเครือข่ายระดบัตัง้แตน่โยบาย ระดบักระทรวง/ระดบัโรงเรียน / 
สถานศกึษา /ครู / นกัเรียน  

5) ระบบสนับสนุน  เข้าไปชว่ยในโครงการ หนว่ยงานใดก็ได้ ท่ีต้องการใช้เคร่ืองมือ KM ไป
พฒันาครูและเด็ก 

 ใครก็ได้เข้าไปแตะเร่ือง "ระบบสนบัสนนุ" ที เพราะถ้า KPI ยงัเป็นแบบนี ้
ปัจจบุนันี ้ไมมี่ทางเปล่ียนแปลง "ครู" ได้ 

 สนบัสนนุครูจบักลุม่ท่ีสนใจเร่ืองเดียวกนั ให้เขาพฒันาตนเอง , กนัเอง 
6) สร้างกลไกระดับพืน้ที่  ร่วมกบักลไกระดบัจงัหวดั / พืน้ท่ี ให้เอาวิธีการไปใช้ (ถ้าชอบ) เป็นการ

เตรียมเร่ืองกระจายอ านาจ 
7) ระบบผลิตครู  ร่วมในการพฒันาครูเร่ือง PBL ท่ีบรูณาการสาระวิชาผ่านการเปล่ียน PBL -

-> RBL ท่ีราชภฎั 

 วิธีและกระบวนการพฒันาครูอยา่งเหมาะสม 

 ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงการผลิตครู 
8) ส่ือสารสังคม  ร่วมเปิดเวทีสาธารณะ สร้างส านกึสงัคมร่วมกนั 

 ส่ือสาร เพ่ือสร้างก าลงัใจครูดี ให้ครูเรียนรู้จากครูดีในพืน้ท่ีใกล้กนั 
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 ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด ผู้อ านวยการสถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้ เพ่ือสงัคม (สคส.) 
 

“ผมพูดตาม post it ที่บอกว่าก่อนหน้านี้เลิกท าไปแล้วกบัครูเพราะว่าท าไปแล้วไม่ได้ผล ไปสอนนิสยัให้
เรียนรู้ ให้กระบวนการ KM แต่พอครูกลบัไปโรงเรียน ครูก็ไม่มีเวลาท า ผอ.บอกให้ท าโน้นท านี่ เพราะจะมีการ
ตรวจโรงเรียน อะไรแบบนี้ ผมก็เลยบอกว่าเลิกท าไปแล้ว ร่วมกบัใครก็เลยไม่มี ก็เขียนไว้ว่า ใครก็ได้เข้าไป
แตะเร่ืองสนับสนุนที เพราะถ้า KPI ยังเป็นแบบน้ี ไม่สามารถเปล่ียนแปลงครูได้เลย” 

 

 ดร.สริิกร มณีรินทร์ ประธานอนกุรรมการปฏิรูปการเรียนรู้  
 

“คิดว่าวนันี้เรามาพูดปัญหา มาพูดคณุลกัษณะที่พ่ึงประสงค์ของครูและเด็กมาเยอะมากหลายเวที วนันี้
ดิฉนัอยากจะเป็น How to อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ต้องเรียนว่าวนันี้มีความรู้สึกกงัวลมาก 
ถึงแม้จะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ เห็นคนอย่าง อาจารย์ประภาภทัร นิยม ที่เข้าไปเป็นสปช. แต่เนื่องจาก
เวลาในการปฏิรูป นาทีทองแบบนีเ้ป็นเวลาสัน้ พดูกนัเสมอว่าปีหน่ึงๆ ตวัดิฉนัทีไ่ดร้ับโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหน่ึง
ของคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษา ดิฉันเห็นส่ิงหน่ึง คือว่าวันน้ี บ้านเมืองเรามีวิกฤติใน
ลักษณะต่างคนต่างท า เฉพาะสพฐ. เองมีคณะกรรมการปฏิรูปอยู่ท่ีสพฐ. ท่านกมลก็ตั้งผอ.เขต เป็น
ก าลังในการปฏิรูปของท่าน กองก าลังหน่ึงซึ่งเป็นคนละกองกับปฏิรูปการเรียนรู้ ดิฉันขอตั้งค าถามว่า
อะไรกันน่ี. อยากจะเชิญชวนทุกท่านท่ีอยู่ท่ีน่ีรวมเป็นพลังในการเปล่ียนแปลงท่ีเรียกกันว่า Change 
Agent  เราช่วยกันรวบรวมครูดี นักเรียนดี เป็นเครือข่าย โดยกรอบหน้าท่ีของดิฉันเป็นประธาน
คณะอนุกรรมการเรียนรู้ วิสัยทัศน์หน่ึงท่ีดิฉันคิดว่าส าคัญมาก คือ “รวบรวมองค์ความรู้” ท่ีเก่ียวกับ
ปฏิรูปการศึกษา “เรียนรู้” อย่างเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การ “ขยายผล” เพราะมิฉะนัน้ พอเปลี่ยนรัฐบาลนี้
ก็หมดไป เร่ืองที่สอง ร่วมกนัเป็นพลงัเสนอความคิดต่อ สปช. สนช.และกระทรวงศึกษาธิการ การปฏิรูปที่เรา
ฝันเอาไวต้รงกนัหมด และทีเ่ราฝันไวที้นี่เ้ราเนน้ทีอิ่นเนอร์ของครู เด็ก ถ้าการปฏิรูปไม่ได้เป็นไปตามคาดหวงัใน
ปีการปฏิรูปคร้ังนี ้เราตอ้งลกุข้ึนพดู ว่าไม่ใช่แลว้นะ! ”  

 

 ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
 

“ผมคิดว่าเรามาเป็นการพบปะครั้งแรกของเรา ท่ีผมจะเสนอคือเราน่าจะพบปะกันอีก มีใบงานท่ีแต่
ละคนท าก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้ว เร่ืองท่ีสอง เฟสต่อไป อาจจะจัดประชุมกลุ่มแยกมากขึ้น เพ่ือให้ลง
รายละเอียด เพราะแต่ละคนก็ท างานกันหลายอย่าง”  
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 ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัท้องถ่ิน 
 

“มองสองประเด็น เร่ืองแรก น่าจะมีการร่วมกัน สร้างและค้นหาความรู้ ผมไม่เชื่อว่าการปฏิรูปมนัลอย
อยู่ ของจริงมีอยู่ที่เสร็จแล้วและก าลงัด าเนินการ ถ้ารวมกนัสร้างในพื้นที่ต่างๆ ในแง่วิจยั ค้นหาความรู้มาได ้
รวมสนบัสนนุการวิจยั ทีส่ร้างเด็กและครูจากฐานราก เร่ืองทีส่อง พอเหน็มีของจริงต้องน ามาส่ือสาร เพราะ
ไปสือ่สารนโยบายอย่างเดียว ผมไม่ค่อยเชื่อนโยบายสือ่สารจากข้างล่างให้ตืน่ตวัและนโยบายก็เอาดว้ย” 

 

 คุณสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการ บริษัทมตชิน จ ากดั (มหาชน) 
 

“ผมเสนอว่าอย่างนอ้ยพืน้ฐานน่าจะมีการแชร์ข้อมูล เช่น ลักษณะโครงการคืออะไร คือส่วนของการ
ท าความรู้ ส่วนของเทรนน่ิง การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ พื้นที่อยู่ที่ตรงไหน และต่อไปอย่างไร มีการเช่ือม
ข้อมูลท่ีจะให้รู้ว่าใครท าอะไร ต้องการอะไร การจะน าไปสู่การปฏิรูปในหน่ึงปี ท่ีเราอยากได้ท้ังหมด
จะเร่ิมอย่างไร ถึงจะลุกลามต่อไป ฟังๆ ดูแล้ว ตอบเร็วๆ อย่างที่ อาจารย์ปราโมทย์ไปเร่ิมที่โฮสคูล น่าจะใช่ 
เพราะไม่อย่างนั้นพอเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนก็จะมีปัญหา ต าแหน่งที่สูญพนัธุ์ ไปแล้วในประเทศไทยคือ 
ต าแหน่งครูใหญ่”  

 

 ดร.สุธีระ ประเสิรฐสรรพ์ โครงการเพาะพนัธ์ปัญญา สกว. 
 

“คิดว่าจะร่วมกับกลไกระดบัจงัหวดั ท่ีร่วมก่อตวัขึน้ เพ่ือเอาไปใช้ในพืน้ท่ีตวัเอง เช่นจะมีสภาการศึกษา
จังหวัด หรือร่วมกับกรรมการสถานศึกษาท่ีอยากจะรู้เร่ืองนี ้เขาชอบนะ ผมก็จะยินดีไปน าเสนอ น่าจะ
สอดคล้องกบัการเตรียมการเร่ืองการกระจายอ านาจ เพราะวา่เขาสามารถดแูลได้เอง ถ้าเกิดเขาชอบ” 

 

 ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ โครงการวิจยักระบวนการพฒันาครูด้วยระบบสนบัสนุนอย่างต่อเน่ือง (Teacher 
coaching)  
 

“จุดมุ่งหมายภาคีนีคื้อเวทีพูนพลงัครู ดิฉันก็คิดว่าถ้าจะอยากเข้าไปมีส่วนรวม คือทุกคนพัฒนาครู จะ

เข้าไปร่วมการพัฒนาครูอย่างเหมาะสมน่ี บริบทของพืน้ที่ควรจะเป็นอย่างไร และก็น าไปสู่เป้าหมายว่า
ผลกัดนัให้หน่วยงานหลกั โดยเฉพาะสพฐ. ซึ่งมีงบประมาณในการพฒันาครู 1) เปล่ียนวิธีพัฒนาครู 2)ต้อง
ร่วมมือเป็นพลังให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการผลิตครูให้ได้ ในคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 
เพราะว่าเป็นต้นทางท่ีท าให้การพฒันาครูบิดเบือนไปเยอะ...จะให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบผลิตครู และ 3)

ครูท่ีมีอยู่แล้วพัฒนาเขาให้เต็มศักยภาพ ขอเติมนิดเดียวท่ีทุกคนสรุป จากท่ีดิฉันได้ลงพืน้ท่ี ทกุคนไปเน้น
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เร่ืองทักษะการสอน ทักษะการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยท่ีดี สิ่งท่ีเราพบคือสืบเน่ืองจากระบบผลิตครู วิชา
พืน้ฐานท่ีครูไปสอนไม่มีเท่าที่ควร อันนีค้ิดว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต้องเป็นพืน้ฐานด้วยและส่วน 
ทักษะการสอนน่ีครูต้องมี  

 

 คุณสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการ บริษัท มตชิน จ ากดั (มหาชน) 
 

“ผมคิดว่าเราพูดเชื่อมโยงกันหมด และตอบถูกทุกข้อ ขอตอบทีละประเด็นให้เห็นภาพรวมมากข้ึน 
ประการแรก ท าอะไร ท าให้เกิดความรัก ความสุข ความดี ความรู้ ความเก่ง ประการที่สอง ท าอย่างไร 
ประสานพลังเครือข่ายให้มีมากข้ึน ให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือท า ประการที่สาม ท ากับใคร เราท ากบั
ครู กบันกัเรียน ต่อไป พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน ประการที่สี่ ท าท่ีไหน ที่ห้องเรียน พื้นที่ น่ีคือการเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลท้ังหมดให้เกิดรายละเอียดท่ีเกิดความชัดเจน ให้เกิดความเข้าใจ ให้มีการติดตามผลด้วย 
จริงหรือเปล่า ตอบถูกหรือเปล่า และการส่ือสารสาธารณะเห็นด้วยอย่างย่ิง ส่ิงท่ีต้องการมากท่ีสุดคือการ
เป็นรูปธรรม เราพดูนามธรรมสกั 80 เปอร์เซ็นต์ ท ารูปธรรมส่ิงท่ีเราท ามาให้ได้รับรู้และคล่ีออกมาเอาไป
ท าได้ และมีส่ิงสนับสนุนด้วยก็จะเกิดชัดเจน ฉะนัน้ ท าในส่ิงที่เราท ามาแล้วคิดว่าได้ผลดีที่สุดต่อไป และ
เชื่อมโยงกบัเครือข่ายทีย่งัคงเป็นอิสระของตนเองต่อไปดว้ย ไม่ครอบง าซ่ึงกนัและกนั เปลี่ยนองค์กรตวัเองก่อน
และเปลีย่นคนอืน่ต่อมาครับ” 

 

 คุณเพญ็พรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สสส. ส านกั 4 ส านกัสนบัสนนุสขุภาวะเดก็ เยาวชน และ ครอบครัว 
 

“เรามาอยู่ตรงนีเ้ป็นเครือข่ายท่ีท าเร่ืองครูและเด็ก แต่พิจารณาดแูล้วมีระดบันโยบาย มีระดบัสนบัสนุน 
ระดบัโรงเรียน ระดบัครู จริงๆ ถ้าได้เจอกันครัง้หน้า ท่ี อาจารย์วรากรณ์เสนอ จัดกลุ่มพวกนีเ้สีย จะได้รู้ว่า
พลังเราอยู่ตรงไหนบ้าง ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ไปกระจุกรวมกันเลยไม่รู้ว่าพัฒนาหรือไปทาง
ไหน” 
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 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมลูนิธิสยามกมัมาจล 
 

ตัง้แตเ่ช้าเรามาท า mapping กนั เร่ิมต้นว่าเราอยากเห็นครูและนกัเรียนเป็นอย่างไร แตล่ะท่านท าอะไรอยู่
ตรงไหน แล้วท า mapping ออกมาอยา่งท่ีเราเห็น เม่ือมามองภาพใหญ่ ภาพท่ีได้สกัครู่นี ้มนัเป็นภาพของเวทีนีเ้ลย 
เวทีภาคี ทุกท่านก็แนะน าแล้ว พูดคุยกัน ได้เวทีภาคี  แต่ท่ีเราจะพูดต่อไปนี ้เป็นเวทีพูนพลังครู เป็นเวที 

empower ครู สดุท้ายเราคิดมาหนึ่งเวที แตเ่ราได้สองเวที อีกเวทีคือ เวทีของภาคี แตท่ี่เราตัง้ใจใช้เวลาคร่ึงวนั 
คือ “เวทีพูนพลังครู”  อยากให้คณุปิยาภรณ์ ผู้จดัการมลูนิธิสยามกมัมาจล ลองบอกร่างความคิดมาว่าสยามกมั
มาจล จะคดิท าอะไร กบัเวทีพนูพลงัครู  
 

 คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จดัการมลูนิธิสยามกมัมาจล 
 

จากภาพจะเห็นว่าเรามีการท างานกับครูและระบบมากทีเดียว แต่ละโครงการใช้เคร่ืองมือพัฒนาครูท่ี
ตา่งกนั สยามกัมมาจลก็เลยตกผลึกความคิดว่าถ้าเราจะมีเวทีกลางๆ แล้วท าเป็นเวทีเรียนรู้ของครู โดย
แต่ละองค์กรช่วยส่งครู Good Practice เข้ามา อยา่งท่ีได้มีหลายท่านถามว่าท าไมครู Good Practice 16  ท่าน 
ท่ีเราน าเสนอตรงนิทรรศการไม่ได้มา  ถ้าหากเกิดเวทีก็จะมีครูมาเล่าเร่ือง How to ที่สร้างความส าเร็จของแต่

ละท่าน ซึง่ก็จะกระจายอยู่ในความเก่งหลายทกัษะมาก แล้วก็ไปท าให้เด็กเกิดทกัษะการเรียนรู้หลายๆ เร่ือง หรือ
บ้างก็ไปท าให้เด็กเกิดอปุนิสยั หรือนิสยัท่ีดีด้านตา่งๆ  How to เหล่านัน้ไม่ได้อยู่ท่ีเรา แต ่How to เหล่านัน้อยู่ท่ีครู 
แล้วก็อยูท่ี่ครูจ านวนมาก การปฎิรูปการศกึษาหรือระบบท่ีท่านอยากจะเปล่ียน สุดท้ายแล้วคนที่จะเป็นนักมวย
ตัวจริงท่ีจะท างานกับเดก็คือ “ครู” เพราะฉะนัน้เราจึงเสนอตัวว่า ถ้าท่านทัง้หลายเห็นว่าท่านท าโครงการ
หลายโครงการท่ีหนุนครูท าอะไรดีๆ แล้วเกิด Good Practice ไม่ว่าจะเป็นครูสอนดี ครูคุณธรรม ครู
เศรษฐกิจพอเพียง ครู Critical Thinking ครูวิจัย ครูอะไรต่างๆ แต่ละครูนัน้เขาใช้เคร่ืองมือพัฒนาเด็ก
ต่างกัน แต่ปลายทางเขาจะได้เด็กอย่างที่ท่านว่ามากน้อยแตกต่างกัน ไม่มีเคร่ืองมือไหนที่ดีที่สุด แต่ว่า
สามารถยืมดึงมาใช้กันได้ เพราะถ้าเป็นแบบนี ้เวทีกลางๆ แบบนีจ้ะสามารถท่ีจะไปหนุนครูจากแต่ละ
เครือข่ายมาท า KM ร่วมกันได้หรือไม่ เพื่อที่จะไปเสริมงาน และการขับเคล่ือนงานของท่านเองด้วย อีก
ทัง้ยังเกิดประโยชน์กับบ้านกับเมืองด้วย อันนีก้็เป็นแนวคิดที่จะชวนภาคีมาร่วมกัน มาเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน โดยที่สยามกัมมาจลอาสาที่จะร่วมกันเป็นกองเลขาฯ ท่ีท่านเห็นว่าจะเอือ้อ านวยให้เกิดการเรียนรู้

วัตถุประสงค์:  เพ่ือร่วมมือกนัสร้างเวทีภาคีพนูพลงัครู กระบวนการ: พดูคยุแลกเปล่ียนในกลุม่ใหญ่ 
 

กิจกรรมที่ 6 : ชวนคิดชวนคยุ “เวทีภาคีพนูพลงัครู” .... เวทีเรียนรู้และเครือข่ายเคล่ือนงาน: เราจะท างาน
ร่วมกนั 
                      อยา่งไร โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (เวลา 11.00 - 12.00 น.) (เซ้ง) 

เนือ้หา 
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แบบนีไ้ด้ เพราะฉะนัน้อยา่งท่ีอาจารย์หมอวิจารณ์พดูก็คือ วงแรกก็คือวงครู วงท่ีสองก็คือแม่ข่ายทัง้หลายท่ียงั
จะต้องมาเจอกนั ซึ่งดิฉันก็เสนอให้ภาคีหลักๆ ที่เราเข้ามาเป็น Steering Committee เพื่อที่ท่านจะได้ให้
ความเห็นเร่ืองการจัด KM ของครูในประเด็นต่างๆ ในขณะเดียวกันท่านก็จะได้น าของจริงท่ีครูได้
สะท้อนไปคิดต่อในเร่ืองการขับเคล่ือนเชิงนโยบายในโครงการ องค์กรของท่าน ตรงนีห้ากท่านเห็นด้วยก็
ร่วมกนัท าสองวงดงัวา่ แล้วจดัให้มีวงแบบนีเ้ป็นระยะๆ  ในขณะท่ีวงเรียนรู้ของครูสามารถมาเรียนรู้ในพืน้ท่ีแบบนี ้
ได้ และพร้อมทัง้ไปเรียนรู้ในพืน้ท่ีของโรงเรียนได้ แล้วบางโรงเรียนก็เกิดอยู่แล้วในเร่ืองของ Whole School 
Approach เราก็ไปท า KM ท่ีโรงเรียนเลยแล้วเอาเพ่ือนในโครงการอ่ืนไปท า KM ในพืน้ท่ีก็จะเป็นการ Empower 
ให้เขาขยายผลได้ การเรียนรู้ท่ีพดูถึงเป็นการเรียนรู้แบบ Face to Face แล้วก็เสริมพลงัครู ดงัท่ีท่านบอกว่าอยาก
เห็น Spirit ครู อยูท่ี่ตรงนีด้้วย ในขณะเดียวกนั ณ เวลานีท่ี้เราท า KM กนัอยูใ่นยคุท่ี IT ก้าวหน้าขนาดนี ้คงจะไม่ได้
คาดหวงัแค ่Empower ครูจากเครือข่ายตา่งๆ ท่ีจะเข้ามาร่วมเรียนรู้เท่านัน้ แตน่่าจะเอาความรู้นีข้ยายผลและเกิด
การเรียนรู้ออนไลน์ในไซเบอร์สเปซด้วย ซึ่งสยามกัมมาจลเราก็เตรียมพืน้ท่ีเก็บคลังความรู้ท่ีได้น าเสนอเป็น
นิทรรศการในเว็บไซต์ และในเว็บแบบนีก็้จะมีพืน้ท่ีให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั พืน้ท่ีท่ีจะใส่คลิปวิดีโอ มาวนันีถ้้าจะ
บอกว่าครูสอนดี ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าดีจริง ไม่มีอะไรจะอธิบายได้ดีไปกว่าคลิปในห้องเรียน พืน้ท่ีไซเบอร์สเปซจึง
เป็น Platform เรียนรู้ท่ีกว้างขวางขึน้ไปอีก ดิฉันทดลองใส่ข้อมลูครูทัง้ 16 คน วนันีเ้ราไม่ได้ปรับเว็บอะไรเลย ท่าน
สามารถท่ีจะลองดาวน์โหลดข้อมลูทกุสิ่งอย่าง รวมทัง้รูปด้วยไปใส่ในเว็บท่านได้ทนัทีเด๋ียวนี ้และถ้าจะร่วมมือกนั
เราสามารถท่ีจะพฒันาไซเบอร์สเปซแบบนีเ้ป็นไซเบอร์สเปซรวมร่วมกนัได้ในอนาคต 
 

 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมลูนิธิสยามกมัมาจล 
 

สรุปวา่อยา่งนีน้ะครับ ว่าท่ีคิดไว้ก็คือต้องการสร้างพืน้ท่ีการเรียนรู้ของครูขึน้มาอีกพืน้ท่ีหน่ึง ท่ีจริงมนั
มีพืน้ท่ีอยูก่่อนแล้วนะครับ คณุหมอสภุกรท าเยอะมาก แล้วก็อาจมีวงอ่ืนอีกนะครับ ส่วนท่ีคณุเปาคิดไว้ก็จะเป็นอีก
พืน้ท่ีหนึ่งนะครับ ท่ีเป็นทัง้พืน้ท่ีจริงและพืน้ท่ีเสมือน พืน้ท่ีเสมือนก็คือว่า 24 ชัว่โมง 7 วนั  365 วนัเลย ก็คือ Any 
Time Any Where ท่ีเรียนรู้ได้ เป็นความรู้แบบ Practical Knowledge ปฏิบัติจริง ใส่เข้ามาไว้ในเว็บไซต์ แล้วก็
ทัง้พืน้ท่ีจริงมาแชร์กนั แล้วพืน้ท่ีเสมือน เป็น Inclusive ไม่ใช่ Exclusive หมายความว่าใครๆ เข้าได้ แตว่่าคนท่ีเข้า
มาแชร์เร่ืองนีก็้คือ Best Practice น่ี ไมใ่ช ่Perfect Practice นะ ก็คือดี ดีในระดบัท่ีเรียกว่าน่าจะให้คนอ่ืนได้เรียนรู้
ได้ก็จะเป็นการเชือ้เชิญมา คือไม่ใช่คนนีบ้อกว่าดี หรือมีคนบอกว่าดี แล้วเชิญเลย ไม่ใช่ แตม่นัต้องละเอียดแบบท่ี
เขาท าตวัอย่างมาให้ดนีู ้คือดีมีคนบอก คณุสมหญิงบอกว่าคนนีดี้ คนจะจดัเวทีนีต้้องไปดกู่อน ไปคุยก่อน คือมี
ความละเอียด ของจริง แตไ่ม่ใช่ perfect นะ perfect ไม่มี หวงัว่ากระบวนการนีก้็จะเกิดท าให้ครูทัง้ประเทศ
เลยมีโอกาสได้เรียนรู้ ถ้าเขาตัง้ใจดี ก็มีโอกาสได้เรียนรู้ น่ีคือส่ิงท่ีจะท า ตอนนีก้็คือขอความเห็นแล้ว
ครับว่าควรท่ีจะท าหรือไม่ท าอะไรอย่างไร โยงกันอย่างไร 
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 คุณสมหมาย ปาริจฉัตต์  รองประธานกรรมการ บริษัท มตชิน จ ากดั (มหาชน) 
 

“ผมเข้าใจเจตนารมย์ท่ีต้องการจะเอาครูท่ีมีทกัษะท่ีส าเร็จแล้วได้ผลมาพูด มาพูดสิ่งท่ีดีๆ น่ีผมเข้าใจ แต่
เวทีทุกครั้งจะมีปัญหาส่ิงท่ีไม่ดีเกิดขึน้ ครูจะมาบ่น มาระบายกับส่ิงท่ีเขาเผชิญ ตรงนีก้ารจัดการกับ
ปัญหา ข้อจ ากัดของเขา เราจะจัดอยู่ใน KM ด้วยหรือไม่ เขาจัดการปัญหาข้อจ ากัดท่ีครูเผชิญอย่างไร 
ประเด็นตรงนีเ้ราต้องรับรู้ด้วยว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเชิงอ านาจ ในเชิงระบบโครงสร้าง เขาได้ท า
อะไรไปหรือไม่อย่างไรแล้ว เร่ืองการบริหารงานบคุคลก็ดี เร่ืองครูปลอมการศึกษาก็ดี ตรงนีถ้้าเราไม่รู้ เราก็คยุ
กันแต่เร่ืองดีๆ ไม่สามารถจัดการปัญหาท่ีไม่ดีของเขาได้ เราจะจัดการช่วยอย่างไร แล้วเขามีวิธีการจัดการกับ
ปัญหาอยา่งไร เร่ือง สตง. อยา่งนี ้ท าให้ไมส่ามารถใช้งบประมาณพฒันาครูได้” 
 

 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช   ประธานกรรมการมลูนิธิสยามกมัมาจล 
 

เราจะเชิญอาจารย์บรรเจอดพร อาจารย์พิทกัษ์ มาร่วมด้วย จริงๆ แล้วเราจะรวบรวมไว้นะแล้วก็จะมี
ชอ่งทางท่ีจะเสนอเข้าไปตาม Authority นะ เรามีอาจารย์ประภาภทัร เรามีทา่นท่ีปรึกษารัฐมนตรี ท่ีปรึกษารอง
นายกฯ อาจารย์ปราโมทย์ ผมวา่เรามีชอ่งทาง 
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 นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จดัการส านกังานสง่เสริมสงัคมแหง่การเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน (สสค.) 
 

พ่ีสมหมายพดูประเด็นนี ้ทีแรกผมคิดว่าผมคิดว่าจะนิ่งไว้ก่อน พอพูดประเด็นนีผ้มก็เลยขอตามน า้ไปเลย
ครับ คือแม้แตป่ระเทศท่ีประสบความส าเร็จพอสมควรในการปฏิรูป เร็วๆ นี ้ผมไปอ่านเขารีวิวประสบการณ์ของ
ฮอ่งกง ท่ีเขาปฏิรูปมาตัง้แตปี่ 1997  ประมาณนัน้ แล้วเขาท าอะไรส าเร็จหลายอย่างพอสมควร แตว่่าเขามีอนัหนึ่ง
ท่ีเขาประเมินว่าปัญหาใหญ่ของการปฏิรูปซึ่งท าให้ก้าวไปไม่ได้เร็วเท่าท่ีควร เขาเรียกว่ามันเกิดปรากฏการณ์ท่ี
เรียกว่า Bottle Neck ก็คือหมายความว่า ความคิดดีๆ ในการปฏิรูปทัง้หลายมนัไปลงท่ีครูหมด พอมนัลงไปท่ีครู
หมด แม้ว่ามันจะเป็นความคิดท่ีดี ครูก็ไม่มีแรงท่ีจะท า นั่นหมายความว่าเป็นประเทศท่ีมีความคิดค่อนข้าง 
Progressive แล้วก็ท าอะไรเห็นหน้าเห็นพลังพอสมควร  แล้วทีนีข้องเรามันจะคล้ายๆ ตอนนี ้สภาพอย่างท่ีพ่ี
สมหมายว่ามนัมีปัจจยัท่ีทอนก าลงัครูเยอะ เราก าลงัพดูถึงปัจจยัท่ีอาจารย์จะไปเติมก าลังให้ครูใช่ไหมครับ แตว่่า
ปัจจยัท่ีทอนก าลงัครูขณะนีม้นัมีมาก ขนาดท่ีว่าถอนปัจจยัท่ีมนัทอนก าลงัครู แคนี่ม้นัก็ช่วยครูได้เยอะแล้วนะครับ 
นัน่คือประเด็นท่ีหนึ่ง ประเด็นท่ีสองก็คือประเด็นท่ีท่าน อ.สิริกร พยายามพดูก็คือเร่ืองการพฒันาครู คือตอนนีเ้รา
พยายามท าในลกัษณะท่ีเรียกวา่พยายามท่ีจะเอาความรู้ในการจดัการเรียนการสอนเข้ามา เป็นความรู้ทางเทคนิค
ของครู ท านองนัน้ เป็น Community ของการปฏิรูปครูท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ แตป่ระเด็นก็คือว่าเรามองข้ามช็อต
ไปนิดได้ไหมว่าถ้าครูทัง้ประเทศ 6 แสนคน มันจะมีวิธีการเปล่ียนครู 6 แสนคนได้อย่างไร ถ้าเรามอง
ตรงนีไ้ม่ออก ส่ิงท่ีเราท าตรงนีมั้นก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอกครับ แต่มันจะไปถึงครูมากน้อยแค่ไหน มันก็
จะถงึเฉพาะครูท่ีชอบเว็บไซต์เรานะครับ เป็นบัวท่ีพร้อมจะบานอยู่แล้ว แต่ว่าข้างล่างอีกเยอะแยะมันไป
ไม่ถึงเขา ดังนัน้ว่าไปแล้วถ้ามองเป็นยุทธศาสตร์สักนิดหน่ึงว่า 6 แสนคนจะไปถึงเขาอย่างไร สิ่งเรา
เตรียมขณะนีท้ าให้มันต่อติดซะ สยามกัมมาจลท าได้ไม่ตลอดทางหรอก แต่อย่างน้อยท าให้มันเห็น
เส้นทางว่ายุทธศาสตร์ท่ีจะน าไปถึงครู 6 แสนคนคืออย่างไรแน่ อาจารย์ก็จะมีจิ๊กซอว์ท่ีคนรับช่วงตอ่รับไป
ท างานตอ่ได้ 

 

 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมลูนิธิสยามกมัมาจล 
 

ท่ีเราคดิไว้ เราคิดไว้เป็นแบบ Think Big เม่ือกีท้่านช่วยกนั Think Big แล้ว แตว่่าเวลาเราจะมาท าเครือข่าย
นีม้นัจะใช้ยทุธศาสตร์แบบ Act Small แตไ่มร่อนะ ท าทนัที แล้วก็เห็นเลยนะก่อนหน้าผม ก่อนช่วงท่ีผมขึน้มาน่ี ทกุ
ท่านเลยนะ คุณสิริกรอย่างนีน้ะ มองภาพใหญ่ ทุกคนต้องการมองภาพใหญ่ ซึ่งก็ดีนะ คณุสมหมายก็มองภาพ
ใหญ่ หมอสภุกรก็มองภาพใหญ่ แต่ท่ีเราคุยกันนีเ้ราคุยเร่ืองเล็กนะ เป็นเวทีพูนพลังครู มองท่ีครูเป็นคนๆ 
หรือมองที่โรงเรียนอะไรอย่างนีน้ะครับ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นเครือข่าย เป็น PLC ด้วย แต่ว่าท่านก็แนะ
ว่าพอได้ประเดน็แล้วต้องมองให้เหน็เป็นภาพใหญ่ด้วย เพื่อไปเปล่ียนภาพใหญ่ให้ได้ หมอสภุกรก็บอกว่า
ต้องมีกลไกท่ีจะให้ถึงครูทัง้ 6 แสนคนด้วย ก็ช่วยกันคิดนะครับว่าจะท าอย่างไร แต่อย่าลืมว่าท่ีสยามกัมมาจล
อาสามาน่ีไมมี่ปัญญาท านะครับ ไมเ่ก่งนะครับ ตอนหมอสภุกรพดู ผมก็คดิในใจ ก็ สสค.สิ  ผมนกึในใจนะครับ 
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 คุณปราโมทย์ โชตมิงคล ผู้อ านวยการศนูย์โรงเรียนคณุธรรม มลูนิธิยวุสถิรคณุ 
 

ผมคดิวา่ทัง้หมดนีดี้หมด จะมองภาพใหญ่ วนันีเ้ราเป็นองค์กรการกศุลภาคเอกชนท่ีมีความตัง้ใจดีๆ ทัง้นัน้ 
ครูดีๆ ยืนอยู่น่ี ศ.นพ.วิจารณ์วิจารณ์ ท่านสิริกร มีเยอะ ค าถามก็คือว่าถ้ามองภาพใหญ่เหมือนหมอสุภกร 

รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เขาได้ยินเราแล้วเขาจะคิดเหมือนเราไหม เขาจะท าไหม  ผมคิดง่ายๆ โง่ๆ 
ก่อน ถ้าผมไปบอกกบัเขต แล้วเขตเขามีอะไรบ้าง ขณะนีเ้ร่ิมนะ เขาก็จะท า แตว่่าเขาท าแคไ่หนเราไม่รู้ ประการที่
สอง เหน็ด้วยกับอาจารย์วิจารณ์ท าเล็กๆ  พระเจ้าอยู่หวัมีพระราชกระแสเข้ามาผ่านทางคณะองคมนตรี ท่าน
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ บอกให้ไปท า อย่าไปยุ่งกับราชการ อย่าไปยุ่งกับ สพฐ. อย่าไปยุ่งกับ
กระทรวง เขาจะท าไม่ท าไม่รู้หล่ะ อย่าไปยุ่งกบัเขา ช่างเขาเถอะ เราไปท าในสิ่งท่ีเขาไม่ท า ในสิ่งท่ีเขาไม่คิดจะท า 
แล้วเราก็ไปท าของเราอย่างนี ้เล็กๆ และท าให้เห็นเป็นตวัอย่าง ถ้าเขาเห็นดี เขาก็มาเอาไป ถ้าเขาไม่เอาไปจะท า
ยงัไงหล่ะ บ้านเมืองก็มีแคนี่แ้หล่ะ เราก็ท า ผมเห็นด้วยทกุอย่างเลยว่าจะมีเวทีนีอี้ก แตฝ่ากไว้ว่าอาจารย์วิจารณ์รู้
วา่ปฏิรูปการศกึษามาตัง้ 40 - 50 ปีนี ้คดิดี พดูดี เขียนดี แตม่นัไมไ่ด้ท า ท าเลย ผมเห็นด้วย ของผมบอกว่าทัง้หมด
ท่ีดีๆ ท่ีกรุงเทพฯ พวกเรา ผมอยากเชิญไปเห็นกบัตวัท่ีโรงเรียนวดัรางบวั หรือไปเห็นท่ีเราท าแห่งแรกท่ีบางมลูนาค 
ไปเห็นกบัตาตวัเองสกัครัง้หนึง่  ไปเห็นก่อนแล้วคอ่ยไปคิด ท าทัง้โรงเรียน ตรงนีม้นัตอบโจทย์ได้เกือบหมดเลย ท า
ไปปุ๊ บดีไมดี่ไมรู้่  แตโ่รงเรียนท่ีท าคะแนน O - Net มนัดีขึน้ทัง้โรงเรียน เดก็จบแล้วเข้าธรรมศาสตร์ จฬุาฯ มหิดล ซึ่ง
เม่ือก่อนเข้าไม่ได้เลย ดีไม่ดีไม่รู้ก็ไปวดัผลตรงนัน้ เพราะฉะนัน้ฝากตรงนีว่้าคิดแล้วลงมือท า ถ้าไม่ลงมือท า 
ไม่มีวันไปบอกกับใครได้ 

 

 ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข เครือขา่ยโรงเรียนน าร่องปฏิรูป (สพฐ.) 
 

ในฐานะท่ีอยู่กับครูมาเยอะ อยากตอบคณุหมอสภุกรก่อนเลย คณุหมอสภุกรอาจไปเจอแล้วหมดก าลงัใจ
กบัครู แตด่ฉินัยงัเช่ือวา่ยงัมีครูท่ีดี ดิฉันสามารถหาได้ร้อยคนแน่นอน  หาได้ในเวลาไม่นาน คือเราท างานในหลาย
โครงการ เราเห็นวา่คณุครูท่ีมีความมุง่มัน่ตัง้ใจอย่างนัน้ แตม่นัมากระทบอย่างท่ีอาจารย์ประพนธ์ว่าจริงๆ คือ KPI 
ท่ีบอกว่าครูจะต้อง คือครูก็ยงัมีกิเลศ มีลกูท่ีต้องเลีย้ง ต้องกิน ต้องซือ้รถ ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ตามประสา KPI ท่ีมนั
จะท าให้คณุครูได้เงินเดือนเพิ่ม เล่ือนขัน้ มนัไปทางนัน้ ครูก็ถกูกระทบชิ่งไปชิ่งมา กลบัมาอยากเป็นคนดีก็สอนเด็ก
ดี เด๋ียวก็ต้องกลบัไปท าผลงาน เพราะฉะนัน้สองอย่างท่ีน่าท าไปพร้อมๆ กนัอย่างท่ีทกุท่านว่าก็คือ ลดอะไรที่มัน
ท าให้ผลกระทบกับจิตใจครู KPI ก็ควรเปล่ียนไปในทางที่ควรจะเป็น แต่ดิฉันเช่ือว่าพลังของการส่ือสาร 
ดฉัินเช่ือว่าถ้าจัดวงอย่างที่คุณหมอว่าแต่ว่าเราไม่ได้จัดวงโดยคนส่วนกลางเท่านัน้ ให้เขาได้ก าลังใจจาก
กันและกันในพืน้ที่ของเขา ไม่ต้องมากรุงเทพฯ ถ้าเขาอยู่อมก๋อย เขาต้องได้ก าลงัใจจากคนอมก๋อยด้วยกัน 
ไมต้่องถึงไปเชียงใหมด้่วยซ า้ พลงัแบบนีจ้ะท าให้คณุครูท่ีถกูเหว่ียงไปเหว่ียงมาระหว่างอาจารย์ช านาญการพิเศษ
กบัการเป็นครูดี แกก็จะถกูเหว่ียงไปเหว่ียงมา แกก็จะกลบัมาท่ีส านึกของความเป็นครู สดุท้ายมนัก็มาส าคญัท่ีจิต
วิญญาณครูนะคะ ดฉินัคดิวา่ถ้าเขามีจิตวิญญาณท่ีเข้มแข็งจริง เขาก็จะถกูกระทบจากกิเลสท่ีอยากได้ช านาญการ
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พิเศษอยู่บ้าง แต่ไม่เป็นไรค่ะ เด๋ียวเพ่ือนครูก็จะมาให้ก าลังใจ มาแลกเปล่ียน มาคุยกัน ส่วนกระบวนการลด
โครงการ ชวัร์เลยคะ่ ท าได้ ชว่ยเลยคะ่ ท าให้คณุครูเขาได้คดิ สว่นตอ่ไปๆ ในวนัท่ีเขามีพลงัขึน้มาแล้ว ดิฉันก็เช่ือว่า
เขาจะพฒันาขึน้มาในส่วนของการเรียนรู้ การสอนให้เด็กคิด การลงไปเลือกกระบวนการสอนท่ีดีขึน้กว่าท่ีเป็นอยู ่
แตค่วามเป็นครูต้องขอก่อน  

 

 ดร.สิริกร มณีรินทร์   ประธานอนกุรรมการปฏิรูปการเรียนรู้  
 

ก่อนอ่ืนดฉินัต้องขอขอบคณุ ศ.นพ.วิจารณ์และขอขอบคณุมลูนิธิสยามกมัมาจลท่ีเสนอตวัจะเป็นเวทีกลาง 
ในความเห็นของดิฉันนะคะ คิดว่าต้องท าทัง้สองระดับคู่ขนานกันไป ระดับแรกก็คือที่จะท าเวที มีการ
ท างานในเชิงเครือข่ายกัลยาณมิตร อยา่งท่ีอาจารย์สิริพนัธุ์ได้กลา่วไว้ ดิฉันชอบค านีม้าก "กลัยาณมิตร" ส าคญั
อยา่งท่ีหลายๆ ทา่นได้อธิบายไปแล้วแตต้่องมีการขยายผลอยา่งเป็นระบบ อาจารย์บรรเจอดพรพดูถึงหาได้ร้อยคน 
77 จงัหวดั มนัไม่พอหรอก อย่างนีเ้วลาขยายผลอย่ามองแค่ครูเท่านัน้ แต่ต้องมองผู้บริหาร ถ้าไม่มีผู้น า ครูก็จะ
ออ่นแรงนะคะ ประเด็นนีเ้ราก็คงจบัมือก้าวกนัไปเพ่ือเป็นก าลงัใจซึ่ง้กนัและกนั และมองในการขยายผลเพราะเรา
มีเป้าอยู่บนกระดานอยู่แล้ว ท าอย่างไรท่ีเป้านีจ้ะขยายไปได้เต็มแผ่นดิน ต้องมองไปในเชิงระบบ ปีนี ้สามปี ห้าปี
ข้างหน้าอย่าท้อถอย ประการที่สอง ดิฉันคิดว่าต้องขับเคล่ือนเชิงกลไก มิเช่นนัน้ ส่ิงท่ีเราท าหากมูลนิธิ
สยามกัมมาจล หากไม่มีคนแบบอาจารย์หมอวิจารณ์ และคุณเปาเป็นก าลังส าคัญ หากหมดตรงนีแ้ล้วก็
หมดไป ต้องแก้ไขเชิงระบบ  ดใูนวงนีมี้คนจากกระทรวงศึกษาธิการมาสองคน แล้วเขาอยู่ในระดบัท่ีว่าเขาไม่
สามารถท่ีจะรุกเข้าไปหาท่านเลขาฯ แล้วบอกว่ากฎ กคศ.ต้องเปล่ียนนะคะ แผนปีนีโ้ครงการปฏิรูปการเรียนรู้
สู่ผู้เรียน อยู่ในงบปี 59 - 61 มันต้องต่อเน่ืองค่ะ เพราะฉะนัน้ดิฉันมองว่าไม่ว่าอย่างไรจะต้องเป็นการ
แก้ไขเชิงระบบ ดิฉันก็จะไม่รอแล้วนะคะ เม่ือกีอ้าจารย์ประภาภัทรก็บอกว่ามีบางท่านท าอยู่  เราเร่ิมแก้ 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เพราะว่ามีหลายมาตราส่งผลถึงการปฏิรูปการเรียนรู้ อย่างเช่นมาตราท่ีเก่ียวกับ
หลกัสตูรในหมวดท่ีส่ี ยกตวัอย่างเช่นบทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษา ท่านท่ีท ากบัโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศกึษามีบทบาทนะคะ มนัไมไ่ด้มีบทบาทจริง เราก็ต้อง Empower คณะกรรมการ ในกระแสของการกระจาย
อ านาจไปยงัโรงเรียน ดฉินัเคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนท่ีดิฉันทุ่มใจท าให้เต็มท่ีในปีเดียว 8 เดือน เราระดมทนุ 10 
ล้าน เพ่ือซ่อมห้องแล็บ ท าห้องสมุด ทัง้ระบบให้ แต่ ผอ.ไม่สนใจ การ Empower ผอ. ถ้าได้ ผอ.ท่ีไม่ใช่มนัก็ล่ม 
กระจายอ านาจไปเหมือนลิงได้แก้ว ต้องช่วยกันท าเชิงระบบ ต้องแก้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติอย่างแน่นอนใน
ประเด็นนี ้แล้ว พ.ร.บ.ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และกฎกระทรวงบางฉบบั เพราะไม่อย่างนัน้ มัน
แก้ปัญหาไม่ได้อย่างถาวร ดิฉันขอย า้นะคะ ท า 2 Layer 2 Level คู่ขนานกันไปตามบทบาทของแต่ละท่าน 
แล้วอย่าท้อจับมือไปด้วยกัน 
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 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  ประธานกรรมการมลูนิธิสยามกมัมาจล 
 

  อนันีก็้จะเสริมของอาจารย์บรรเจอดพรพดูนะครับวา่ ให้ไปยใุห้ตา่งจงัหวดัเขาท าวงของเขาด้วย เม่ือ
ผู้ใหญ่พดูหลายคนแล้ว ขอให้ผู้อาวโุสน้อยท่ีสดุได้พดูก่อนนะครับ เชิญครับ 
 

 คุณวิชิตพล ผลโภค ผู้จดัการโครงการ Teach for Thailand 
 

จากมุมของ Teach for Thailand จากท่ีเห็นตรงนี ้เราก็ท าอะไรหลายๆ อย่างคล้ายๆ กัน อย่างตอนนี ้
Teach for Thailand ก็ท าอยู่คนเดียวเยอะ แตเ่ราก็ร่วมมือกบัคณะครุศาสตร์จฬุา กบั อ.สิริพนัธุ์ กบัศนูย์ของ อ.
พฤกษ์ แล้วก็ได้รับการสนบัสนนุจาก SCB แตเ่ราก็อยากหาเครือข่าย หาพันธมิตรที่จะมาช่วยให้งานของเรา
เดินเร็วขึน้ เดินสะดวก และเดินง่ายขึน้ (ศ.นพ.วิจารณ์ : นอกจากเงินแล้วโครงการยงัต้องการการสนบัสนุน
อะไรอีกไหม) ต้องการองค์ความรู้มากขึน้ ตอนนีท่ี้เราเข้าไปท่ีโรงเรียน กทม. เราเจอปัญหาหลายๆ อย่าง 

เราท าเองทัง้หมดมันก็ไม่ได้ มันต้องมีผู้ใหญ่ท่ีมาช่วยขับเคล่ือน มาช่วยกรุยทางให้เราไปง่ายขึน้ รวมถึงปีนี ้
เราจะเร่ิมเข้าไปโรงเรียนสพฐ.ด้วยครับ เป็นการน าร่อง ก็จะเจอปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งท่ีนอกเหนือจาก กทม.ท่ีเรา
ไปเจอ (การท างานกบัโรงเรียน กทม.มาประมาณหนึง่ปี จะสามารถแนะน าครูมาคดิเวทีแลกเปล่ียนได้สกัก่ีคน) ผม
คดิวา่ 15 คน (ศ.นพ.วิจารณ์ : ใช้ได้นะ ทัง้หมดก่ีโรงเรียน ) 32 คนจาก 14 โรงเรียน 
 

 คุณเมษ์  ศรีพัฒนาสกุล ผู้จดัการโครงการสถาบนัวิจยัระบบการเรียนรู้ สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันา
ประเทศไทย (TDRI) 
 

ในมุมของเมษ์ เมษ์มีองค์ความรู้เร่ืองเก่ียวกับกระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีเมษ์น าไปใช้กับวงการ
ธุรกิจเยอะ ท่ีก าลงัพยายามท าอยู่ตรงนีคื้อน าความรู้นีม้าแก้ปัญหาเก่ียวกับเร่ืองการปฏิรูปการศกึษา มุมหน่ึงที่
คิดว่าแชร์ได้และคิดว่าเป็นประโยชน์ก็คือกระบวนการและเคร่ืองมือที่จะท าให้ครูเป็นนักออกแบบมาก
ขึน้ ในมุมที่ก าลังอยากจะท าคืออยากขอความช่วยเหลือว่ามุมตรงนีจ้ะไป Map กับวงตรงไหนได้บ้างเพื่อ
จะไปเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูให้คิดเป็นเชิงของนวัตกรแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้ให้เด็ก โดยมี
เด็กเป็นศูนย์กลาง เมษ์คิดว่าไปเสริมได้ในมุมตรงนี ้(ศ.นพ.วิจารณ์ : ท่ีไปศรีสะเกษมาคิดว่าจะมีครูท่ีจะมาแชร์
ท่ีน่ีก่ีคน) ท่ีบ้านประทายและบ้านนาขนวน วันนัน้เจอประมาณ 30 กว่าคนได้ค่ะ (ศ.นพ.วิจารณ์ : เรามี 
Resources อยูน่ะครับ เห็นได้ชดัเจ นา่จะเป็นเครือขา่ยถามไปถามมา)   
 

 คุณสมหมาย  ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการ บริษัท มตชิน จ ากดั (มหาชน) 
 

  ในทางบวก ในทางดี ครูดีๆ ทักษะดีๆ คงมีเยอะแยะนะ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีจะเปิดเวที แต่ผมอยาก
กลบัมาเร่ืองระบบสนบัสนุนน่ีเพ่ือตอบค าถามว่าท าไมสิ่งดีๆ มนัไม่ขยายออกไป มนัเป็นเพราะอะไร โครงการดีๆ 
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แบบเพาะพนัธุ์ปัญญา แบบยุวสถิรคณุ ครูสอนคิด ท าไมมนัไม่ขยายผลไปเพราะอะไร มาเร่ืองเก่ียวข้องกับ
ระบบสนับสนุน กับงบประมาณ เอาตวัอย่างชัดๆ อย่างโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้ เรียน เป็นโครงการท่ีดี 
โครงการท่ีนา่สนใจก าลงัท าขณะนี ้ผมไม่รู้ว่าเร่ิมต้นมา มีการตัง้งบประมาณเป็นเร่ืองเป็นราวจริงๆ หรือไม่อย่างไร 
แตก็่ได้มาแล้วหละ่ มาใช้เทา่ไหร่ ระเบียบผมก็ไม่ทราบนะ ท่านสิรกรซึ่งบอกว่าต้องท าให้เกิดความตอ่เน่ืองในปีงบ 
ตัง้งบปี 59-61 ก็เห็นด้วยอีกหล่ะ แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ สสค.ท ามาแล้วน่ี แล้วงบประมาณนีต้้องยกเลิกไป
ไหม ต้องต่อเน่ืองไหม หรือต้องลดไซส์ไหม แบบนีจ้ะท าอย่างไร สิ่งที่  สสค.ท ามามันตอบโจทย์ทักษะ
ดีๆ มากน้อยแค่ไหนต้องยกเลิกไหม อนันีคื้อระบบสนบัสนนุ โครงการเพาะพนัธุ์ปัญญาแบบท่ี อาจารย์สธีุระ
ท า 80 โรงเรียนจะขยายผลไปโรงเรียนอ่ืนๆ เยอะแยะมากมายต้องท าอย่างไรกบัมนั ประเด็นตรงนีจ้ะต้องแก้ตรงนี ้
อนันีคื้อข้อเท็จจริง ท่ีต้องคล่ีออกมา เพราะไม่อย่างนัน้ท าได้ข้างเดียว มนัไม่จบหล่ะ ท่านสิริกรพยายามบอกว่า
ต่อให้ได้ 59-61 แต่มันท าไม่ได้ คุณหมอก็บอกว่าผมไม่ไหวแล้ว จะเลิกแล้ว จะกลับบ้านแล้ว ตรงนีจ้ะท า
อย่างไรครับ ช่วยคิดตรงนีด้้วยครับ  
 

 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  ประธานกรรมการมลูนิธิสยามกมัมาจล 
 

อาจารย์ประภาภทัรมานัง่ซุ่มอยู่ข้างหลงันานแล้ว แล้วท่านเป็นหวัแรงส าคญัในการขบัเคล่ือนตวัระบบ ท่ี
เราพดูน่ี คนต้องการเร่ืองระบบมาก แตว่งท่ีเราเชิญมาเราเล็กนะ เราคดิใหญ่แตท่ าเล็ก ทีนีอ้าจารย์ประภาภทัรก็มา
ฟังแล้ว ทา่นจะหยิบอะไรไปใช้บ้างครับในการขบัเคล่ือนระบบใหญ่ของประเทศ  
 

 อาจารย์ประภาภัทร นิยม ท่ีปรึกษา รมต.กระทรวงศกึษาฯ และเครือขา่ยโรงเรียนทางเลือก 
 

ท่ีจริงพยายามมองหาอยูแ่ล้วคะ่ อาจารย์หมอ เพราะว่าเวลาเราคิดเชิงระบบ ท่ีจริงเรียนรู้มาจากคณุหมอ
สภุกรวา่ท่ีคณุหมอประดษิฐ์พดูให้ทีมคณะกรรมาธิการการศกึษาฟังทัง้ทีมก็ได้เห็นทะลเุพดานบางอย่างไป เพราะ
เวลาเรามองจากภาพตา่งๆ ท่ีเป็นจิ๊กซอว์ท่ียงัไมต่อ่ภาพ เราก็จะหงุดหงิดพอสมควร ว่าเอ๊ะ สิ่งนัน้ก็ดี สิ่งนีก็้ดี นัน่ก็
ได้ น่ีก็ใช้ โน้นก็ถูก แต่ท าไมมนัไม่ประกอบร่างสักที ทีนีถ้้าเรามองเชิงระบบมันก็ค่อยยังช่ัวหน่อย มันก็เร่ิม
มองเห็นว่าทุนเร่ิมต้นของเราไม่ได้เร่ิมท่ีศูนย์ เราก็มีทุนอยู่เยอะ โดยเฉพาะเร่ืองครูก็มีไม่น้อยทีเดียว ก็
ท าให้ใจชืน้ขึน้ ย่ิงท ากนัเยอะ ไมไ่ด้ซ า้ซ้อน ไมไ่ด้วา่อนันัน้ขึน้ อนันีต้้องเลิก (ศ.นพ.วิจารณ์ : ตกลงมาเห็นตรงนีแ้ล้ว
ใจชืน้ขึน้นะ ไม่ได้ท้อถอยหรืออะไร) ใจชืน้ขึน้ ไม่ได้โดดเด่ียว ไม่ได้เดียวดาย ถ้าหากเราพูดการสร้างสรรค์เชิง
ระบบขึน้ก็คงมีตัวเล่น เขาเรียกว่าต้องมีตัวเล่น ตัวจริง เสียงจริง ท่ีท าอยู่แล้วด้วย ไม่ได้เร่ิมจากศูนย์ มี
ความช านาญพอสมควรแล้วด้วย ก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะไปประกอบร่าง แตว่า่ในเชิงระบบท่ีเรามองในเวทีของการ
ปฏิรูปทัง้หมดนีน้ะคะ เราก็มีความคาดหวัง มีความหวัง ถึงแม้ว่าคุณหมอสุภกรจะบอกว่าเร่ืองของการศึกษา 
ปัญหามนัมีความซบัซ้อนยิ่งกว่าสาธารณสขุอีก ถ้าเทียบกนัแล้ว อาการท่ีมนัเจ็บป่วย บางทีมันก็ไม่ถึงตายให้เห็น
กบัตาเหมือนอย่างสาธารณสุข มนัตายผ่อนส่งช้าๆ (ศ.นพ.วิจารณ์ : มนัเห็นแตอ่าการ แตไ่ม่เห็นโรค) ใช่ มนัเห็น
แต่อาการแต่ไม่เห็นโรค คุณหมอบอกเล่าให้ดิฉันฟังว่าแม้แต่โรคในทางสาธารณสุข มันก็ต้องเปล่ียนมุมมอง
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เพราะว่าโรคมนัพฒันาขึน้ในยุคปัจจุบนัมนัมีสาเหตปัุจจยัท่ีเปล่ียนไป เพราะฉะนัน้ถ้าเราไปสู้กบัอาการ ไปสู้กับ
โรคตรงๆ มนัก็ไม่ชนะ มนัต้องสาวไปถึงสาเหตปัุจจยัท่ีแท้จริงด้วย เพราะฉะนัน้ก็ยิ่งท าให้ต้องมองในเชิงระบบ
มากขึน้ และท าให้เห็นว่า เม่ือวานเขาให้แก้ร่างรัฐธรรมนูญในหมวดท่ีว่าด้วยเร่ืองการศึกษาสามหมวด
ด้วยกัน หมวดสิทธิของบุคคล หมวดนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ และหมวดการปฏิรูปครู พอร่างไปเกือบ
เสร็จแล้ว ทางเจ้าหน้าท่ีท่ีประจ ารัฐสภาเขาบอกว่าการปฏิรูปคราวนีมั้นคว ่าบาตรเลย ก็อยากจะเรียก
อย่างนัน้ คือคว ่าบาตรเลย คือมันเล่นเกมกันใหม่เลย เพราะฉะนัน้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ ท่านท าไว้นีมั้นได้ใช้
แน่ ก็ขอเรียนว่ามันเล่นเกมใหม่จริงๆ เพราะว่ามันเคยเป็นอ านาจท่ีมันรวมศูนย์ และเป็นเหตุปัจจัยของ
โรคทัง้หลาย เชน่ อ านาจการบริหารการเงินการคลงั หรืออ านาจการบริหารสถานศกึษา สถานศกึษาก็จะมีความ
เป็นตวัของตวัเองมากขึน้ แตว่่าการศกึษาคราวนีม้นัก็ไม่ใช่การเปล่ียนทีเดียวเห็นผลชดัเจนขึน้เป็นเร่ืองท่ีดีเกิดขึน้
เรียบร้อยสมบรูณ์ทนัที มนัคงต้องผ่านความขรุขระ ความไม่สะดวก อปุสรรค และการตอ่ต้าน เพราะการไปดงึเอา
อ านาจออกมามนัไมใ่ชเ่ร่ืองธรรมดา มนัไม่ใชเร่ืองง่าย เพราะฉะนัน้ก็ขอให้ทกุท่านจงมัน่คงเอาไว้แล้วมาช่วยดิฉัน 
เราต้องมาช่วยซึ่งกันและกัน ต้องพยายามมารวมพลัง เหมือนอย่างท่ีดิฉันพยายามมองหาว่าถ้าหากเรา
กระจายลงไปจริงๆ ยังพืน้ที่  ดึงเอาออกจากกระทรวงลงไปยังพืน้ที่  เรามองหาใครได้บ้างที่จะรองรับ
และจะท างานเร่ืองนีอ้ย่างจริงจังและจริงใจ และท าให้เกิดผล เรามองหาผู้เล่นใหม่ทันทีเลยคะ่ ซึ่งอนันี ้
ต้องมีค าตอบจากพวกท่าน ดิฉันท าเองไม่ได้หรอก แม้แตเ่ร่ืองการบริหารการเงินการคลงัใหม่ ก็ต้องมี Actor ใหม่
ขึน้มาเหมือนกัน ดิฉันก็จีบน้องเมษ์ไว้เหมือนกัน เมษ์เธอจบเศรษฐศาสตร์แล้วสนใจเร่ืองการศึกษาด้วย รีบพา
ตวัเองไปเรียนเร่ืองนีโ้ดยด่วนแล้วมาช่วยกนัท า หรือแม้แตใ่นเร่ืองของสมชัชาเครือข่ายการศกึษา ดิฉันก็พยายาม
แสวงหาและชว่ยกนักบัอาจารย์วิวฒัน์ ศลัยก าธร วา่เราลองชว่ยกนัดซูิวา่มนัมีความเป็นไปได้ทัง้ในรูปแบบ ทัง้เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ใครอยู่ท่ีไหน ท าอะไร ตอนนีก็้ยงัประติดประต่ออยู่ ยงัไม่สนิท ยงัไม่คอ่ยได้ค าตอบท่ี
ชดัเจนทัง้หมด ทกุอย่างต้องมี Actor ใหม่ขึน้มาทัง้หมดเลย เพราะฉะนัน้สิ่งท่ีท่านท ามาทัง้หมดน่ีใช้แล้ว แตต้่อง
พยายามเข้ามาสูก่ารคดิเชิงระบบและมาสานพลงักนัก็นา่จะเป็นไปได้ เวทีนีก้็ขอให้จัดแล้วก็ขัน้ต่อไปข้างหน้า
ก็มีความก้าวหน้าจากตรงจุดนีไ้ปก็ก้าวหน้าไปถึงจุดที่ ว่าเราเร่ิมมีโจทย์แล้วว่าถ้ามีกติกาใหม่มันเกิดขึน้ 
เราแต่ละคนเข้าไปสู่ตรงนัน้ เราจะเล่นเป็น Actor ตัวไหน ตรงนัน้ก็นา่จะเป็นไปได้ 
 

 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมลูนิธิสยามกมัมาจล 
 

อาจารย์เจือจนัทร์ขอให้ช่วยเตรียมไว้นะครับ เพราะว่าคนมองภาพใหญ่ เพราะว่าไปนัง่เป็นท่ีปรึกษารอง
นายกฯ ทา่นท่ีมาร่วมวงกนัอยูนี่ค้งเห็นนะครับวา่เวลาไมถ่ึงสามชัว่โมงน่ีเราเร่ิมเห็นแล้วว่าท่ีเราคยุๆ กนัอยู่น่ีมนัเร่ิม
เป็นภาพจิ๊กซอว์แล้วก็เวลาท ายงัไงก็แล้วแตม่นัก็ท าได้เป็นสว่นๆ แตเ่ราต้องเห็นภาพใหญ่ร่วมกนัแล้วก็จะต้องมีกล
ไกลและตวับคุคลด้วยท่ีจะมาร้อยจิ๊กซอว์ให้เข้าระบบใหญ่ ก็ต้องคิดเชิงระบบด้วย อาจารย์ประภาภัทรก็มาช่วย
ชีใ้ห้เห็นชดัเจนในเร่ืองการพยายามร้อยภาพใหญ่แล้วเข้าไปเปล่ียนในเชิงระบบ การท่ีคณุเปาเชิญมาคยุ จริงๆ 
แล้วเชิญมาคยุนิดเดียว แตจ่ะเห็นนิดเดียวได้ชดัต้องเห็นภาพใหญ่ก่อน ท่านคงเห็นนะครับว่า 20 นาทีแรกคือภาพ



งานประชุมระดมสมองในการจัด “เวทีภาคีพูนพลังครู” (12 กุมภาพันธ์ 2558) 51 

 

ใหญ่แล้วก็มาตอ่ท่ีวา่ใครท าอะไรท่ีไหนเป็นภาพใหญ่ แล้วท่ีเราก าลงัคยุก็เป็นแอ็คชัน่ เป็นส่วนท่ีมีนิดเดียว แตเ่ราก็
ตระหนกัตลอดเวลาวา่เราเป็นสว่นหนึง่ของภาพใหญ่ตรงไหน และ การท่ีเรามีเครือข่ายเยอะ ก็มีคนท่ีอยู่ในฐานะท่ี
จะมาร้อยจิ๊กซอว์ได้ อาจารย์เจือจันทร์ก็อยู่ในฐานะนัน้ด้วยนะครับ มาฟังอย่างนีแ้ล้วรู้สึกอย่างไร เห็นลู่ทาง
อยา่งไร  
 

 ดร.เจือจันทร์  จงสถติอยู่  โครงการวิจยักระบวนการพฒันาครูด้วยระบบสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ือง  
(Teacher coaching) สกว. 

 

ขอมองภาพเล็กก่อนนะคะ การท่ีลงไปท าโครงการ เราลงไปไมโคร ลงไปช่วยพัฒนาครู โดยการชวน
มหาวิทยาลยัไปเป็นพลงัเครือข่าย โครงการ Teacher Coaching ซึ่งตรงนีเ้ม่ือกีค้ณุหมอสภุกรพดูถึงเร่ืองบวัใต้น า้ 
ดิฉันก็ได้รู้ธรรมชาติอนัหนึ่งจากชนบทนะคะว่าจริงๆ เวลาน า้ท่วม ดเูหมือนบวัตายนะคะ มนัจะไปอยู่ใต้น า้หมด
เลย แตพ่อเสร็จแล้ว พอเขาท าความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆ ออกไปแล้ว ดิฉันก็ไปถามเขาว่าต้องเอามาปลูกใหม ่
เขาบอกว่าไม่ต้องเอามาปลูกใหม่ เพราะเม่ือเขาท าความสะอาดเสร็จแล้ว มนัจะค่อยๆ ขึน้มา ซึ่งตอนนีม้นัก าลงั
ขึน้ อนันีก็้เปรียบเหมือนว่าเราอย่าไปคิดว่าครูใต้น า้จะพัฒนาไม่ได้ เขาพัฒนาได้นะคะ แต่ว่ามันต้องมีส่ิง
เกือ้หนุน อย่างที่หลายท่านว่านะคะคือต้องมีการไปท าความสะอาดในบางเร่ือง อันนีเ้ป็นสิ่งที่คิดว่า
น่าจะท าได้นะคะ โครงการต่างๆ ตรงนีน้อกจากจะให้ปุ๋ย ท าความสะอาดแล้ว ดิฉันยังคิดว่าจะเป็นสิ่งที่
จะท าให้ครูได้บานขึน้มาได้ ก็คิดว่าจะเป็นความหวงัท่ีดี ทีนีเ้ราจะมาพดูเฉพาะกนัในเร่ืองระบบการศกึษา ดิฉัน
ก็อยูใ่นระบบการศกึษามานาน แล้วก็อยูใ่นการปฏิรูปการศกึษาครัง้ท่ีแล้ว เราก็เห็นข้อผิดพลาดเยอะ เพราะฉะนัน้
ไมว่า่จะเร่ืองการกระจายอ านาจ หรือเร่ืองอะไรทัง้หลาย พ.ร.บ. 42 น่ี ส่วนใหญ่แล้วคือการกระจายอ านาจ แตม่นั
ไม่ไปเพราะการติดยึด เราอยากให้กระทรวงเล็กมันก็ไม่เล็ก มันกลับใหญ่ขึน้อีก ยิ่งนับวนัมันยิ่งใหญ่ขึน้เพราะ
อยากจะเกิดกรมนี ้ส านกันีอ้ะไรขึน้มา ตรงนีก็้โอเค เป็นหน้าท่ี สปช.ไปดวูา่ท ายงัไงกบัโครงสร้าง ทีนีใ้นอีกภาคหนึ่ง
ดิฉันก็ไปอยู่ในอนุกรรมาธิการการศกึษาของ สนช.ซึ่งตอนนีเ้ขาก าลงัท าความสะอาดหลายๆ เร่ืองอยู่ ก็คิดว่าจะ
เช่ือมโยงกบั สปช. ได้ เพราะมีอาจารย์อมรวิชช์นัง่อยูด้่วยกนัทัง้สองฝ่ัง คือ พยายามดูอะไรท่ีแก้เร็วท่ีสุดและจะ
เปิดรอบเร็วท่ีสุด อันนีก้็พยายามท าอยู่ เช่นเร่ืองครู เร่ืองปัญหา มีอยู่ตัวหน่ึงท่ีต้องปลดล็อก ก็คิดว่า
ต้องเสนอมายังกระทรวงท่ีท าได้ก่อนปฏิรูปหรือรัฐธรรมนูญออกด้วยซ า้ไป อะไรท่ีท าได้ตรงนีน่้าจะปลด
ไปนะคะ  
 

ดิฉันคิดว่าอนันีก็้จะเป็นพลงัร่วมกนัท่ีจะท า ระหว่าง สนช. สปช. และหน่วยท่ีจะปฏิบตัิ ก็โชคดีท่ีอาจารย์
ประภาภทัรอยูท่ัง้ สปช. และท่ีปรึกษารัฐมนตรีก็จะมีความเช่ือมโยงได้ท่ีจะไปช่วยแก้ไข อาจารย์ก าลงัท าโครงการ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองการกระจายอ านาจ การปฏิรูปสู่ผู้ เรียน คณุหมอไปท าสิบจังหวดัตา่งๆ เหล่านีน้ะคะ ดิฉันก็ท้า
ทายคณุหมอ บอกวา่ถ้าคณุหมอท าตรงนีไ้มส่ าเร็จ เลิกพดูเร่ืองการกระจายอ านาจนะ เพราะว่ามนัเป็นการท้าทาย 
เพราะฉะนัน้คณุหมอต้องไปทุ่มเทความพยายามอย่างมากเลยท่ีจะท าให้พิสูจน์ให้เห็นว่ามนัท าได้ เพราะฉะนัน้
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การกระจายอ านาจตอน 42 น่ีที่ มันล้มเหลวเพราะว่า หน่ึง.เราไม่มีการเตรียมความพร้อม ไม่ได้สร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มันก็เลยเกิดบิดเบือน ซึ่งอนันีท่ี้จริงก็คืออ านาจของการเมือง การเมืองไม่ใช่การเมือง
ของนกัการเมืองแต่เป็นการเมืองภายในองค์กรท่ียงัต้องการคงอ านาจไว้นะคะ อนันีด้ิฉันคิดว่าอาจาร ย์ก าลงัท า
เร่ืองของการกระจายอ านาจสู่ผู้ เรียน เขาก็เชิญดิฉันไปพูด ดิฉันก็ถ่ายทอดนะคะท่ีเราก าลังท า เร่ือง Teacher 
Coaching มนัมีบทเรียนอะไรท่ีต้องปรับปรุง ไมใ่ชท่ าแล้วดีหมด ไมใ่ชท่ าแล้วเพอร์เฟ็กซ์ แตมี่อะไรท่ีควรระวงั อนันี ้
ก็ไปถ่ายทอดกนั แตด่ฉินัเห็นอีกวา่ทัง้สองทา่นท าอยา่งแข็งขนั แตย่งัไม่มีเอ่ียวหรือให้กบัส านกัอ่ืนใน สพฐ. เองเข้า
มาบรูณาการความคิดท่ีจะท างานร่วมกนัด้วย ดิฉันก็คิด มองดนูะคะว่า อย่างเราท า Teacher Coaching พอช่ือ
ติดเท่านัน้เอง ขอโทษนะคะ ไม่อยากพดูอะไรเป็นการต าหนิ สพฐ.ก็บอกว่าก็ดีนะท่ีฉันก็มี ท าทันทีเลย 3 เดือน ใช้
เงิน 200 ล้าน อันนีต้้องเลิกคิดเลยนะคะ อันนีก็้ว่าไปนะคะ ดังนัน้ท่ีอาจารย์ประภาภัทรแล้วก็ท ากับส านัก
นวตักรรม ดิฉันก็คิดว่าเป็นทางท่ีถูกเหมือนอย่างท่ีเราท าในลกัษณะการน าร่อง การน าร่องการพฒันาครู แล้วก็
กระจายอ านาจไปด้วย มนัก็จะได้ทัง้สองอยา่ง ได้ทัง้ตวัครูแล้วก็ได้ทัง้ตวัระบบด้วยนะคะ เพราะฉะนัน้ตอนนีส้พฐ. 
อะไรท่ีคดิวา่จะปลดล็อกได้ก็ปลดล็อกไปก่อน อย่างเช่นเม่ือกีท่ี้อาจารย์บรรเจอดพรพดูว่าโครงการประกวดเลิกได้
ไหม ได้ สัง่ค าเดียวก็เลิก  
 

คราวนีม้าอีกระบบหนึ่งท่ีมนัใหญ่คือเราจะพูดแต่มิติการศึกษา เราพูดแตร่ะบบการศึกษา เม่ือกีอ้าจารย์
พดูมาว่ามนัมีระบบหนึ่งท่ีเคียงข้างไปด้วย ทีนีใ้นการพฒันา ตอนนีด้ิฉันก็ช่วยดเูร่ืองการพฒันาคนตลอดทัง้ช่วง
ชีวิตอยู่ พอตัง้แต่เด็กแรกเกิด มนัก็มาเก่ียวกับกระทรวงสาธารณสุข มาเก่ียวกับกระทรวง พม. และเก่ียวกันอีก
หลายๆ อย่าง มันก็ต้องคิด ต้องบูรณาการเหมือนกันนะคะ ไม่ใช่ว่าเช็กเตอร์การศึกษาแล้วต้องท าแต่การศึกษา
อยา่งเดียว เพราะจะเข้ามาชว่ยเสริมอยา่งไร เพราะอยา่งนัน้เวลาเราพดูถึงการศกึษามนัคงไม่ใช่เป็นเซ็กเตอร์ท่ีมนั
ลอย มนัอยู่ในซิสเต็มทัง้หมดของระบบ เราคงต้องว่ามนัต้องมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกันอย่างไรด้วย แล้วพอมา
เข้าอนุบาลเด็กเล็ก กลายเป็นว่าองค์กรท้องถ่ินท่ีเข้ามารับผิดชอบส่วนใหญ่ อนันีอ้าจารย์เพ็ญพรรณก็ช่วยอยู ่
ดังนัน้กระทรวงศึกษานีด้ิฉันคิดว่า ไม่ใช่มองเฉพาะเร่ืองการศึกษาในส่วนท่ีสังกัดหน่วยงานตัวเองด้วย 
เพราะฉะนัน้การกระจายอ านาจ ไมใ่ชก่ระจายจากกระทรวงศกึษาลงไปหน่วยงานข้างล่างเพียงอย่างเดียว แตต้่อง
คดิถึงเชิงพืน้ท่ีท่ีสามารถบรูณาการได้ อนันีภ้าพยิ่งใหญ่ กว้างขึน้ไปอีก เพราะอย่างนีถ้ึงจะส าเร็จ เพราะว่าบรูณา
การมนัต้องมีหลายส่วนเข้าไปจนกระทัง่เข้ามาเรียนประถม มธัยมอะไรขึน้มา พอระดับสงูขึน้มาก็มาเช่ือมโยงอีก
กบัเร่ืองการประกอบอาชีพ ก็ไม่ใช่การเรียนเพ่ือเรียนตอ่ไปอีกเร่ือยๆ มนัก็จะมีการเช่ือมโยงท่ีคิดว่าถ้าเรามอง เรา
จินตนาการ มนัน่าจะเห็นความส าเร็จในส่วนนีด้้วยนะคะ ในส่วนของกระทรวงศึกษา ในฟังก์ชัน่หลกัก็ดเูด็กใน
ระบบเยอะ และก็มีนอกระบบบ้าง โดย กศน.เพราะฉะนัน้นา่จะต้องเช่ือมโยงให้เกิด Approach  
 

เพราะฉะนัน้ส่ิงท่ีดิฉันคาดหวังเพราะว่าวันนีเ้ป็นเวทีภาคีพูนพลังครู บทเรียนของแต่ละท่านน่ี
น่าจะมีทัง้ Success Story และที่มีทัง้เจอปัญหาอุปสรรค ดังนัน้ถ้าถอดออกมาได้ แล้วมันท าให้ในก้าว
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ต่อไป มันจะช่วยให้การพัฒนาครูและเด็กดีขึน้ ก็น่าจะท าด้วย เพราะฉะนัน้ไม่ใช่ว่าครูไปเปล่ียนการ
เรียนการสอนอย่างไร แต่มันต้องได้ด้วยว่าครูได้เปล่ียนตัวเองได้อย่างไรด้วย ดิฉันก็คิดว่าตรงนีก้็เป็น
หัวใจนะ ท าไมครูถึงเกิดแรงบันดาลใจท าไมถึงจะเปล่ียน อนันีค้ิดว่าอาจารย์สุธีระก็จะมีประสบการณ์เยอะ 
อย่างนีก็้น่าจะถอดมาได้ด้วย แล้วอนันีก็้เป็นบทเรียนให้กบัครูคนอ่ืน อย่างท่ีว่ามนัมีการท าความสะอาดบวัใต้น า้ 
ท าเสร็จแล้วเขาก็อ้อ อยา่งนีไ้มเ่ห็นยากเลย เขาก็ท าได้ แตต่อนนีส้่วนใหญ่ เราก็ปล่อยครูส่วนใหญ่ให้เคว้งๆ ลอยๆ 
ไป ดฉินัก็คดิวา่อยา่งท่ีอาจารย์บรรเจอดพรวา่ ครูดีนัน้มี แตม่นัไมมี่การเกือ้หนนุคะ่ 
 

 นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จดัการส านกังานสง่เสริมสงัคมแหง่การเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน (สสค.) 
  
  ขอคยุ 2 ประเดน็ ประเดน็แรก  คือสิ่งที่สยามกัมมาจลท าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับ ประเด็นคือเราท า
ตามก าลังของเราถูกแล้วครับ  แต่ว่าท่ีผมเรียนเม่ือสักครู่คือมองข้ามช็อตไปนิดหน่ึงว่าส่วนท่ีเราท าอยู่
มันเป็นจิ๊กซอว์ในส่วนไหนของภาพใหญ่ เพราะว่าถ้าเราไม่เห็นภาพใหญ่ เราท าของเราดีขนาดไหนก็
ตามก็อาจไม่ส าเร็จ เราบอกวา่ออกจากเราให้ไปทางทิศตะวนัตก มนัไมใ่ช ่ใชไ่หมครับ หรือถ้าไม่มีสถานีตอ่ไปเรา
ก็จะเสียโอกาสไป น่ีคือประเด็นของผมคือท าเท่าท่ีก าลังมีอยู่ แต่ว่าน่าจะมองภาพใหญนิดหน่ึง ผม
ยกตวัอย่างกลบัมาท่ีอาจารย์สิริกรท่ีตอนเช้ายกตวัอย่างโรงเรียนเล็กซึ่งมีตัง้ 15,000 แห่ง ผมยกตวัอย่างว่าถ้าเรา
ท าเร่ืองโรงเรียนเล็ก อย่างมากเราก็จะไปท าการพยุงคุณภาพโรงเรียนเล็ก แต่สมมติว่าเรามองภาพใหญ่ว่า
อะไรก าลังเกิดขึน้กับเด็กท่ีอยู่โรงเรียนเล็ก ปัญหาใหญ่ก็คือพอออกจากโรงเรียนแล้ว เด็กส่วนหน่ึงก็จะ
หลุดไปเพราะเขาไม่มีโรงเรียนที่จะไปต่อ หากเป็นอย่างนีแ้ล้วเราไปโฟกัสแต่ที่โรงเรียนเล็ก มันก็ได้แค่
พยุงโรงเรียนเล็กเท่านัน้เองแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาว่าเด็กออกจากโรงเรียนเล็กแล้วมันจะไปไหนต่อ  
ยกตวัอยา่งนะครับ เพราะฉะนัน้สมมตถ้ิาเราคดิวา่ให้มนัเป็นเส้นทางท่ีตอ่เน่ือง การท างานกบัโรงเรียนเล็ก มนัก็จะ
ท างานกับโรงเรียนเล็กเท่านัน้มนัอาจจะไม่ใช่สิ่งท่ีฉลาดนกั อาจจะต้องคิดถึงสิ่งท่ีบางประเทศเขาเรียกว่า รถไฟ
เส้นทางยาว Full Train Track คือจากโรงเรียนเล็กแล้วไปตอ่โรงเรียนไหนแล้วเราก็ท าให้มนัเป็นพวง อย่างนีก้าร
ท างานกบัโรงเรียนเล็กมนัก็จะมีความหมาย ไม่ใช่ไปแคพ่ยงุให้โรงเรียนเล็กมนัอยู่ แตม่นัสามารถท่ีจะท าให้เด็กไม่
หลดุออกไปด้วย เพราะจดุท่ีจะร่ัวท่ีสดุก็คือตรงป. 6 ขึน้ ม.1 ขึน้ ม. 3 ขึน้ ม. 4อย่างนีน้ะครับ เพราะว่าถ้าเราไปจบั
เฉพาะโรงเรียนเล็กมนัก็ไมไ่ด้ไปชว่ยอะไรเดก็เทา่ท่ีควร อนันีคื้อสิ่งท่ีผมเรียนว่าน่าจะท าให้เห็นทางยาวนิดหนึ่งแล้ว
สิ่งท่ีเราท ามนันา่จะไปสอดคล้องกบัจิ๊กซอว์ท่ีมนัอยูข้่างๆ เรา 
 

 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมลูนิธิสยามกมัมาจล 
 

ดีมากเลยนะครับ อนันีก็้เป็นค าแนะน าท่ีโดยสัน้ท่ีสดุเลยก็คือว่า เวลาท าแล้วมนัเป็น Fragment ท าให้มนั
เช่ือมโยงกับส่วนอ่ืนๆ และภาพใหญ่ ผมขออนุญาตสรุปนะครับว่า เวลาในช่วงประมาณไม่ถึงช่ัวโมงน่ีนะ
ครับว่าเวทีนีจ้ะมีสองวง ก็คือ วงภาคีท่ีเสริมหนุนนะครับ แล้วก็วงพูนพลังครู วงพูนพลังครูก็จะมีหลาย
แบบ ไม่ใช่มีแค่ที่กรุงเทพฯ เท่านัน้ อาจจะไปยุให้ภาคส่วนต่างๆ ในพืน้ที่ เขาก็จัดการ และก็เข้าไป
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จัดการในส่วนเวทีเสมือนบนอินเทอร์เน็ตด้วย อันนีก้็จะเป็นวิธีการ และโดยค าแนะน าของอาจารย์เจือ
จนัทร์ท่ีบอกวา่เร่ืองการเรียนรู้มนัไม่ได้มีเฉพาะกระทรวงศกึษานะ ส าหรับการศกึษามนัส าหรับ 65 ล้านคนนะ มนั
ไมใ่ชแ่คเ่ฉพาะนกัเรียน ค าวา่ครูในท่ีนีพ้อพวกเราท าเวทีพนูพลงัครูไประยะหนึง่ชกัเกิดความช านาญ เราอาจนิยาม
ค าว่าครูให้มนักว้างออกไป ให้มนัโยงไปสู่ครูท่ีไปท าการเรียนรู้ ไปหนุนการเรียนรู้ของคนท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน
อะไรอย่างนีน้ะครับ ก็อาจจะท าได้ ก็ท าให้เห็นว่ามนัโยงอย่างนีไ้ปได้เร่ือยนะครับ โดยท่ีเราก็จะมามีเวทีแบบนีม้า
คยุกนัเป็นระยะๆ ปัญหามนัมีอย่างเดียวหล่ะคือไอเดียมนัเยอะ คนท ามีน้อย ก็ต้องขอความเห็นใจคณุเปานะครับ 
คณุเปาก็ได้จงัหวะเลยวา่จะชว่ย Wrap Up วา่จะท าอะไรตอ่ 
 

 คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จดัการมลูนิธิสยามกมัมาจล 
 

สยามกัมมาจลเราวางบทบาทตัวเองเป็นองค์กรสนับสนุน เป็นตัวเสริม เพราะฉะนัน้ บทบาทหน้าท่ี
ของตวัเสริม คือ เป็นตวัเร่งให้ตวัจริงเขาท างานได้ดีขึน้ ท่ีบอกว่าเสริมพลังครูแล้วเราก็ได้ไอเดียว่า เสริมท่ีดี
ต้องไปเสริมในพืน้ท่ี เสริมแล้วก็ต้องส่ือสารในพืน้ท่ีและส่ือสารกับคนหมู่มากด้วย กลไกท่ีมูลนิธิ
สยามกัมมาจลมีอยู่บ้างแล้ว จึงขอเสนอตัวว่าเราท าแบบนี ้(วงเรียนรู้ของครู) และท าแบบที่อาจารย์
หมอวิจารณ์ว่าเราท าละเอียด มีคนชีเ้ป้าแล้วตามไปดู เราก็จะขอเสนอตัวท่ีจะไปท า ค าถามก็คือว่าท่าน
จะใช้เราให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร ทัง้ในส่วนที่ท่านคิดว่าท่านอยากขยายงานของตัวเอง และขณะนีส้ิ่งท่ี
เกิดขึน้ก็คือว่าท่านเองได้เสนออยู่แล้วว่า “อยากเห็นวงของพวกเราคุยกัน” ดิฉันจึงขอเสนอว่าถ้าเราจะมา
ร่วมกนัเป็น Steering ของเวทีการถอดบทเรียนครูแล้วก็ว่างๆ เราก็มาเจอกนัแบบนีเ้พ่ือให้ท่านได้ให้ความเห็นและ
มีโอกาสใช้ประโยชน์จากการถอดบทเรียนของครู ในขณะท่ีอนัดบัท่ีสองก็คือ “ขอให้ท่านลองมองว่าถ้าท่านจะชี ้
ตัวครู แล้วเชิญชวนครูในเครือข่ายของท่านเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันในวง สยามกัมมาจลอาสาที่จะตัง้วง
แบบนีใ้ห้” มีคนตามไปจับภาพแบบนี ้ขึน้อยู่กับท่าน ท่านก็มาใช้ประโยชน์ มาเก็บเก่ียวจากวงครูอีกทีหนึ่ง 
ค่าใช้จ่ายค่าดูแลครูก็อยากเหน็ท่านร่วมเป็นเจ้าภาพท่ีจะสนับสนุนครูเข้ามา “การจัดวงแบบนีเ้ราก็จัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกแบบนีใ้ห้ รวมทัง้การไปจับภาพแล้วโกยลงไปที่เว็บ” พูดง่ายๆ คือเราจะเสนอตัวใน
การจัดการ แต่เราร่วมกันเป็นเจ้าของเวทีแบบนีร่้วมกัน และหากท่านมีความเห็นอะไร ท่านก็มาร่วมกนัเป็น 
Steering เพ่ือให้วงเรียนรู้เกิดประโยชน์ร่วมกนั 
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 ท าเล็กท่ีครูแตใ่ห้เช่ือมโยงกบัภาพใหญ่ในงานปฏิรูปการศกึษาสว่นอ่ืน เชน่ น าไปสูก่ารเปล่ียนวิธีพฒันาครู  
การปรับวิธีบริหารจดัการและการสนบัสนนุครู 

 การถอดบทเรียนแตล่ะครัง้ให้จดัเป็นประเด็นใดประเดน็หนึง่เพ่ือให้มีโอกาสแลกเปล่ียนให้ลงลกึได้ 

 ท า 2 วง  คือ 
1. วงภาคีสนบัสนนุ 
2. วงพนูพลงัครู 

 วิธีการจดัวงแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้จดัทัง้ในกรุงเทพฯ และในพืน้ท่ีปฏิบตักิาร โดยอาจไปยใุห้พืน้ท่ีเขาจดัการ 
และเข้าไปสนบัสนนุไปสร้างเวทีเสมือนบนอินเทอร์เน็ต 

 เม่ือจดัเวทีพนูพลงัครูไปได้ระยะหนึง่อาจนิยามค าวา่ “ครู” ให้กว้างขึน้ โยงไปสูค่รูท่ีไปท าการเรียนรู้นอก
ระบบโรงเรียน 

 ถอดบทเรียนท่ีดีแล้ว  ต้องส่ือสาร สร้างการเรียนรู้ในวงกว้างคูข่นานกนัไป 

  
 

 ท าอย่างไรครูจงึเกิดแรงบนัดาลใจ 

 เปล่ียนครูได้อยา่งไร 

 อปุสรรคจากการท างานและครูก้าวข้ามได้อยา่งไร 

 อปุสรรคในการท างานสนบัสนนุครูและการก้าวข้ามปัญหานีอ้ย่างไร 

 ระบบท่ีไมเ่อือ้ให้ครูพฒันาคืออะไร  ทัง้ในระดบัโรงเรียนและระบบใหญ่ 

 ทกัษะของโค้ช และครูในศตวรรษท่ี 21 

 การสร้างการดงึส านึกและจิตวิญญาณครูกลบัมา 

 การสร้างเครือขา่ยเรียนรู้ของครู 

 ครูรักเดก็ – ครูฝึกนิสยัเด็ก นิสยัท่ีดี  เชน่ มีคา่นิยมท่ีถกูต้อง กล้าหาญ เสียสละ สภุาพออ่นน้อม เข้ากบัคน
อ่ืนได้ อดทน ไมท้่อถอย มีวินยั รู้จกัฝืนใจตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต น าสิ่งท่ีดีไปใช้เกือ้กลูกนัได้  ฝึกอย่างไร? 

 การวดัผลทัง้ทกัษะและนิสยัวดัอยา่งไร 
 

  

สรุปความเหน็แนวทางการจัดเวทีภาคีพูนพลังครู 
 

ตัวอย่างประเด็นท่ีควรถอดบทเรียน 
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ท าเนียบผู้เข้าร่วมงานประชุมระดมสมองในการจัด “เวทภีาคีพูนพลังครู” 

วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชมุกรกมล 1-2 โรงแรม เดอะ สโุกศล 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน อีเมล 

1 

 
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  

ประธานคณะกรรมการมลูนิธิสยามกมัมาจล pvicharn@gmail.com  

2 

 
ดร.เจือจนัทร์ จงสถิตอยู่ 

โครงการวิจยักระบวนการพฒันาครูด้วยระบบสนบัสนนุ
อยา่งตอ่เน่ือง (Teacher coaching) สกว. 

chuachan.cc@gmail.com  

3 

 
ดร.ประภาภทัร นิยม 

ท่ีปรึกษา รมต.ศกึษาและเครือขา่ยโรงเรียนทางเลือก prapapat.niyom@gmail.com  

mailto:pvicharn@gmail.com
mailto:chuachan.cc@gmail.com
mailto:prapapat.niyom@gmail.com
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ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน อีเมล 

4 

 
ดร.บรรเจิดพร สูแ่สนสขุ 

เครือข่ายโรงเรียนน าร่องปฏิรูป (สพฐ.) Bancherd_rat@yahoo.com  

5 

 
คณุปราโมทย์  โชตมิงคล 

ผู้อ านวยการศนูย์โรงเรียนคณุธรรม มลูนิธิยวุสถิรคณุ  pui_pava@hotmail.co.th  

6 

 
ดร.สธีุระ ประเสริฐสรรพ์ 

โครงการเพาะพนัธุ์ปัญญา สกว.  suteerapsu@gmail.com  

mailto:Bancherd_rat@yahoo.com
mailto:pui_pava@hotmail.co.th
mailto:suteerapsu@gmail.com
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ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน อีเมล 

7 

 
ผศ. ดร.บญัชร  แก้วส่อง 

ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน  
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.)  

info@vijai.org  

8 

 
นายแพทย์สภุกร บวัสาย 

ผู้จดัการส านกังานสง่เสริมสงัคมแหง่การเรียนรู้และ
คณุภาพเยาวชน (สสค.) 

supakorn@qlf.or.th  

9 

 
ดร.ประพนธ์ ผาสขุยืด 

ผู้อ านวยการ สถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้เพ่ือ
สงัคม (สคส.) 

prapon@kmi.or.th ;  
praponp@gmail.com 

mailto:info@vijai.org
mailto:supakorn@qlf.or.th
mailto:prapon@kmi.or.th
mailto:praponp@gmail.com
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10 

 
ดร. สิริกร มณีรินทร์ 

ประธานอนกุรรมการปฏิรูปการเรียนรู้  s.maneerin@hotmail.com  

11 

 
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ varakorn@dpu.ac.th  

12 

 
คณุเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ 

ผู้อ านวยการ ส านกั 4 สสส. 
 

mailto:s.maneerin@hotmail.com
mailto:varakorn@dpu.ac.th
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13 

 
คณุพิทกัษ์ โสตถยาคม 

นกัวิชาการศกึษา ฝ่ายวิจยัและสง่เสริมการวิจยัทาง
การศกึษา สพฐ.    

pitaklink@gmail.com  

14 

 
คณุดารณี ผลาผล 

หวัหน้าสว่นโครงการ มลูนิธิส านกังานทรัพย์สินสว่น
พระมหากษัตริย์ 

- 

15 

 
คณุขวญัพยคัฆ์ พยคัฆนนัทน์ 

รองผู้อ านวยการศนูย์จิตวิทยาการศกึษา  
มลูนิธิยวุสถิรคณุ 

kwanbyag@gmail.com  

mailto:pitaklink@gmail.com
mailto:kwanbyag@gmail.com
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16 

 
นพ.ยงยทุธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ ์

ผู้ทรงคณุวฒุิ กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ Yongyud1@gmail.com  

17 

 
รศ.ดร. สิริพนัธุ์  สวุรรณมรรคา 

ศนูย์พฒันาการเรียนรู้และวิชาชีพครู   
คณะครุศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

siripaarn_s@hotmail.com   
siripaarn.s@gmail.com 

18 

 
คณุสมหญิง  สายธน ู

มลูนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ์ somying@thaissf.org 

mailto:Yongyud1@gmail.com
mailto:siripaarn_s@hotmail.com
mailto:siripaarn.s@gmail.com
mailto:somying@thaissf.org
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19 

 
รศ.ดร.ชวลิต  ชกู าแพง 

มลูนิธิสถาบนัวิจยัระบบการศกึษา  choochowwalit@hotmail.com  

20 

 
คณุสนุนัทา พิมพ์ศริิ 

โครงการพระเมตตาสมเดจ็ย่า nuunan_phim@hotmail.com 

21 

 
คณุเบญจวรรณ วงศ์ค า 

ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) - 

mailto:choochowwalit@hotmail.com
mailto:nuunan_phim@hotmail.com
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22 

 
คณุพีรวศั ก่ีศริิ 

ท่ีปรึกษาโครงการ มลูนิธิรากแก้ว preerawas.keesiri@gmail.com  

23 

 
คณุสมหมาย ปาริจฉตัต์ 

รองประธานกรรมการ บริษัทมตชิน จ ากดั (มหาชน) p_sommai@hotmail.com  

24 

 
คณุเมษ์  ศรีพฒันาสกลุ 

ผู้จดัการโครงการสร้างสถาบนัวิจยัระบบการเรียนรู้ 
สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 

may@lukkidgroup.com , 
may@asianleadershipacademy.com 

mailto:preerawas.keesiri@gmail.com
mailto:p_sommai@hotmail.com
mailto:may@lukkidgroup.com
mailto:may@asianleadershipacademy.com
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25 

 
คณุวิชิตพล ผลโภค 

โครงการ Teach for Thailand vichitapol.pholpoke@teachforthailand.org  

26 

 
คณุสนัตพิงษ์ ช้างเผือก 

บรรณาธิการรายการ ThaiPBS prayfah@yahoo.com  

27 

 
คณุวรรณา เลิศวิจิตรจรัส 

สถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้เพ่ือสงัคม (สคส.) aorwan@gmail.com  

mailto:vichitapol.pholpoke@teachforthailand.org
mailto:prayfah@yahoo.com
mailto:aorwan@gmail.com
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28 

 
คณุปิยาภรณ์ มณัฑะจิตร 

ผู้จดัการมลูนิธิสยามกมัมาจล piyaporn@scbf.or.th  

29 

 

คณุศศนีิ ลิม้พงษ์ 

ผู้จดัการโครงการมลูนิธิสยามกมัมาจล sasinee@scbf.or.th  
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