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ศ.นพ.วิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิ

ส ย า ม กั ม ม า จ ล  ก ล า ว ต อ น รั บ แ ล ะ ชี้ แ จ ง

วัตถุประสงคในการจัดประชุม 

“กราบขอบพระคุณทุกทานที่มาชวยกัน

คิดนะครับวาเราจะทําอยางไรดี ที่จะสามารถ 

empower “ครูดี” ใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นได  ครู

ดีในท่ีน้ีมีความหมายสองอยาง คือ ครูท่ีเอา

ใจใสลูกศิษยและครูท่ีมีวิธีการทําใหลูกศิษย

เรียนรูในรูปแบบใหม เราเรียกวาการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 หรือการเรียนรูแบบ Active 

learning ไมใชครูท่ีเนนสอนแบบถายทอดความรู เราเชื่อวามีครูดีๆ เชนน้ีอยูอีกไมนอยในวงการ

การศึกษาไทย เราอยากจะไป empower ครู เหลาน้ีใหทํางานไดอยางตอเน่ืองและทําไดดีย่ิงขึ้น ดวยการ

ขยายเครือขายใหเกิดขึ้น สงผลใหเกิดครูดีแบบน้ีทั่วแผนดินไทย นี่คือความฝนของเรา 

วันนี้ทางทีมมูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคีเตรียมขอมูลครูดีมาใหดูเปนตัวอยาง ซึ่งตอไปจะมีเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ และผมหวังวาตอไปจะพัฒนากลายเปนเวทีที่ครูดีไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เปาหมายในวันนี้ที่เชิญทุก

ทานมา ก็เพื่อชวนมาชวยระดมความคิดวาจะทําเวทีน้ีใหเกิดขึ้นและจัดอยางไรนั้น ผมตองขอปรึกษา....” 

 

 

 

 

วัตถุประสงค: เพื่อกลาวตอนรับและชี้แจง 

                      วัตถุประสงคในการจัดประชุม 

กระบวนการ :  ผูเขารวมประชุมน่ังลอมเปนวงกลม 

ประธานกลาวตอนรับและชี้แจงวัตถุประสงค  

เน้ือหา 

กลาวตอนรับและชี้แจงวัตถุประสงค (เวลา 09.00 - 09.05 น.)   
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ชื่อ/ตําแหนง/ 

หนวยงาน/ โครงการ 
รายละเอียด 

1) ผศ.ดร.บัญชร  แกวสอง

ผูอํานวยการฝายวิจัยเพื่อทองถ่ิน  

(สกว.) 

เปน ผอ.ฝายการวิจัยเพื่อทองถ่ินของ สกว. งานของ สกว.ทองถ่ินก็

คือหนุนใหชาวบานรวมกับครูทําวิจัยเพ่ือคนหาทางเลือก หรือ

ทางรอดของตัวเอง 

 

2) ดร.ประพนธ ผาสุกยืด 

ผูอํานวยการ สถาบันสงเสริมการ

จัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) 

ถาพูดถึงวงครู ผมก็จะใหม เพราะ 3-4 ปที่ผานมา ผมก็ไมไดไปทํา 

KM ใหกับครูนานแลว เพราะวามีมูลนิธิสยามกัมมาจลทําอยู เราก็

เลยไปทําดานอ่ืน วันนี้มาก็อาจเปนคนแปลกหนาเหมือนกัน  แตก็

ยินดีรูจักทุกทาน ต้ังใจมาฟงเพื่อที่จะดูวาจะชวยหรือจะเปน

ประโยชนอะไรไดบาง  

3) คุณสมหมาย ปาริจฉัตต 

รองประธานกรรมการ  

บริษัทมติชน จํากัด (มหาชน) 

 

มาเปนผูสังเกตการณการศึกษา 

4) ศ.นพ.วิจารณ  พานิช 

ประธานคณะกรรมการ  

มูลนิธิสยามกัมมาจล 

มีเปาหมายการทํางานในลักษณะเชื่อมโยงเครือขาย โดยมูลนิธิฯ 

เปน Catalyst ของการพัฒนาเยาวชน เปาหมายของมูลนิธิฯ คือ

การพัฒนาเยาวชน โดยการสรางโอกาสการเรียนรูใหกับ

เยาวชน ซึ่งเปาหมายสําคัญอยูท่ีการเรียนรูประสบการณ

ร ะหว า งทา ง  เกิ ด เป น คุณลั ก ษณะ เฉพ าะ  เช น  เ กิ ด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห มีความเชื่อมั่นในตนเอง มี

วัตถุประสงค : ตองการใหผูเขารวมเวทีไดรูจักกัน

ผานงานและบทบาทที่ เ ก่ียวของกับการจัดการ

การศึกษา/ปฏิรูปการศึกษา 

กระบวนการ : นั่งลอมเปนวงใหญและแนะนําตัวทีละ

คน รอบวง โดยโจทยคือ ใหทุกคนแนะนํา  

1) ชื่อ – นามสกุล  

2) หนวยงานหรือโครงการที่รับผิดชอบ  

3) บทบาทที่เก่ียวของกับจัดการการศึกษา/ 

    ปฏิรูปการศึกษา 

กิจกรรมท่ี 1 : รูจักคน รูจักงาน (09.05 – 09.25 น.)  

เน้ือหา 

กิจกรรม 
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ชื่อ/ตําแหนง/ 

หนวยงาน/ โครงการ 
รายละเอียด 

ทักษะในการทํางานเปนทีม มีความเปนจิตอาสา และอยากท่ี

จะลุกขึ้นมาทําประโยชนใหแกชุมชน สังคมตอไป ดังน้ันก็จะ

มาเชื่อมโยงกับการศึกษา  คือ  อยากใหการศึกษากับเรื่อง

คุณลักษณะ เขาไปอยูในเรื่องการพัฒนาเด็กดวยเชนกัน  

5) นายแพทยสุภกร บัวสาย. 

ผูจัดการสํานักงานสงเสริมสังคม

แหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน 

(สสค.) 

เราทํางานใหน้ําหนักกับเรื่องเด็กดอยโอกาสคอนขางเยอะ เริ่มตน

จากการเขาไปชวยสนับสนุนคุณครูดูแลเด็กดอยโอกาส ซึ่งวาไป

แลว ครูกลุมน้ีจะไมไดดูแลเรื่องการเรียนการสอนเทาน้ัน เพราะ

ความดอยโอกาสมีอยูรอบดาน ความรับผิดชอบหรือบทบาทของครู

ที่ดูแลเด็กดอยโอกาสก็จะทํางานเปนองครวมมากกวาการจัดการ

เรียนการสอนเทานั้น ในขณะเดียวกัน เราก็ทํางานวิจัยในลักษณะ 

System Research ไปดวย และพยายามนํางานวิจัยไปทดลอง

ปฏิบัติใน 2 ระดับ คือ ระดับของโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวของกับครู

โดยตรง และระดับจังหวัด ก็เปนภารกิจท่ีทํางานอยูแตไมได

จับประเด็นครูโดยตรง แตครูก็จะเปนตัวละครสําคัญท่ีทําให

ระบบมันเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีเราตองการได 

6) ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ   

โครงการเพาะพันธุปญญา (สกว.)  

ดูแลโครงการเพาะพันธุปญญา ของ สกว. ทํากับโรงเรียนทั่วประเทศ 

18 จังหวัด ขณะเดียวก็ทํากับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

อีก 5 โรง ในเขตจังหวัดนานและแพร หลักของเราคือการไป

เปลี่ยนครูใหเขาใจวิธี คิด  ในเร่ืองของ "ผลมาจากเหตุ" 

เน่ืองจากงานวิจัยของครูที่เราพบ สวนใหญเนนการสํารวจความ

คิดเห็นแตไมไดอธิบายความถึงสิ่งน้ันวามีเหตุและผลมาจกอะไร 

สงผลใหครูไมสามารถสอนคิดวิเคราะหสังเคราะหได ตัวอยางเชน 

การใหเด็กทํา PBL นั้น ตองมีมิติของการวิจัยที่มีการนําเอา

ความสําคัญของสาระวิชามาใชเพื่ออธิบายวาผลนั้นเกิดจากเหตุใด 

และในสาระวิชาไดอธิบายไวอยางไร จึงจะทําใหเด็กสามารถฝกฝน

ทั้ง PBL และ RBL ได 

7) นพ.ยงยุทธ วงศภิรมยศานต  

กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข 

ทํางานอยูกรมสุขภาพจิต และมีอีกหมวกหนึ่งคือ ชวยงาน สสส. 

สํานัก 4 ซึ่งทํางานเรื่องเด็กและเยาวชน ปน้ีก็โฟกัสเร่ืองปฐมวัย 

โรงเรียนสุขภาวะ และสนับสนุนเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา 
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ชื่อ/ตําแหนง/ 

หนวยงาน/ โครงการ 
รายละเอียด 

8) คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย  

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

สํานัก 4  (สํานักสนับสนุนสุขภาวะ

เด็ก เยาวชน และครอบครัว) 

งานท่ีดูแลเปนงานของสุขภาวะเยาวชนและครอบครัว เพราะฉะน้ัน

กลุมเปาหมายก็เปนเด็ก เยาวชน รวมทั้งครอบครัวดวย 10 ป ท่ี

ผานมา  สวนใหญท่ีลงไปทํางาน ในเร่ืองเด็ก เยาวชน ก็จะมี

สองทางท่ีทําคือ ทําผานโรงเรียนและทําผานกลุมเยาวชนใน

พ้ืนท่ี แตถาทํางานตรงในสวนการพัฒนาครู คือ โครงการ

สุดทายท่ีเพ่ิงลงนามทําความรวมมือกับคุรุสภาก็คือการ

พัฒนากระบวนการสอนในสถาบันราชภัฎ 10 แหง โดยใช

โรงเรียนท่ีเราทํางานดวยเปนฐานในการฝก เปนท่ีฝกของครู

ในเร่ืองการพัฒนาระบบ เปนโครงการระยะยาว 5 ป เพราะวา

การพัฒนาตรงระบบครูในสถาบันราชภัฎ ในการสอนครูกับ

ครู มันมีกระบวนการทํางานตอเน่ือง เขาใจวาคงจะมีโอกาส

ไดมาเลาใหฟงเปนระยะๆ โดยผูท่ีรับผิดชอบจริงๆ คือ  

ดร.ประวิต เอราวรรณ ซึ่งไมไดมาในวันนี ้

9) ดร.วรากรณ สามโกเศศ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย 

งานที่ทําหลายอยางเก่ียวพันกับเรื่องของมูลนิธิสยามกัมมาจล คือ

มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน (CCF) ซึ่งเรามีเด็กดูแลอยู 45,000 คน 

ใน 34 จังหวัด งบประมาณทั้งหมดมาจากการบริจาคในประเทศ

ไทย ปละหลายรอยลานบาท วันน้ีถูกใจเพราะคุณหมอวิจารณ

บอกวามูลนิธิสยามกัมมาจลสนใจเร่ืองของคุณลักษณะของ

เยาวชน ไมวาจะเปนการสรางใหเด็กเปนคนดี มีคุณธรรม 

เกิดทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมูลนิธิของเราก็พยายามทํา

เร่ืองน้ัน  

10) คุณเมษ  ศรีพัฒนาสกุล   

ผูจัดการโครงการสถาบันวิจัยระบบ

การเรียนรู สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

วันนี้สวมหมวกสองใบ  หมวกที่หนึ่งสวนตัวเปน CEO และผูรวม

กอต้ังกิจการเพื่อสังคม ชื่อ Asian Leadership Academy เมษจบ 

Stanford business school และ Design School ไดนําองค

ความรู เ ร่ืองการออกแบบสรางสรรคการเรียนการสอน 

กระบวนการเร่ืองความคิดสรางสรรคการคิดนอกกรอบมา

สอนนักเรียนและครู ท้ังในวงท่ีเชื่อมโยงกับโรงเรียนสุขภาวะ 

ไดปรึกษา อ.ประวิต เอราวรรณ นอกจากน้ันก็มีสอนเอง ในกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัยและโรงเรียน  หมวกอีกใบหนึ่ง เมษเปนผูจัดการ

โครงการสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา



งานประชุมระดมสมองในการจัด “เวทีภาคีพูนพลังครู” (12 กุมภาพันธ 2558) 5 

 

ชื่อ/ตําแหนง/ 

หนวยงาน/ โครงการ 
รายละเอียด 

ประเทศไทย (TDRI) ชวยอาจารยสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย ใน

การเอางานวิจัยมาขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง

นโยบายและเชิงระบบ 

11) ดร.ประภาภัทร นิยม   

ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงศึกษาฯ 

และเครือขายโรงเรียนทางเลือก 

ในขณะน้ีก็มีบทบาทในเรื่องของการปฏิรูปการเรียนรูในฐานะที่เปน

สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติในดานการศึกษา และเปนท่ีปรึกษา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปกติแลวตองดูแลสถาบัน

อาศรมศิลปซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน และเปนการศึกษา

ที่เปนนวัตกรรมการเรียนรูในรูปแบบตางๆ รวมทั้งโรงเรียนรุงอรุณ

ดวย  

12) คุณขวัญพยัคฆ   พยัคฆนันทน   

รองผูอํานวยการศูนยจิตวิทยา

การศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

มูลนิธิฯ เราเปนมูลนิธินองใหมในวงการการศึกษา เพิ่งกอต้ังได

ป ร ะ ม า ณ ห นึ่ ง ป ก ว า  อ ยู ภ า ย ใ ต สํ า นั ก ง า น ท รั พ ย สิ น ส ว น

พระมหากษัตริย วันน้ีก็มาดวยกันท้ัง 3 ศูนย ทั้งโรงเรียนคุณธรรม  

ศูนยสถานศึกษาพอเพียง และศูนยจิตวิทยาการศึกษา เนนหัวใจ

ของการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางครูกับเด็กตามพระ

ราชกระแสและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 

13) คุณปราโมทย  โชติมงคล  

ผูอํานวยการ ศูนยโรงเรียนคุณธรรม 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

วันนี้มาในสองบทบาท บทบาทที่หนึ่ง คือ ผูอํานวยการศูนยโรงเรียน

คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ อยูในรมเงาของสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย บทบาทที่สอง  คือ รับผิดชอบกองทุนการศึกษา

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท้ังสองหนวยงานนี้ทําเรื่อง

โรงเรียนคุณธรรมดวยกัน สวนของมูลนิธิไดมีการขยายผลใหมาก

ย่ิงขึ้น ปจจุบันเราทําไดถึงกวารอยโรงเรียนแลว ในวิธีการทํางานเรา

ไมไดไปทํากับใครคนใดคนหนึ่ง แตเราทําท้ังภาพรวมท่ีเกี่ยวของ 

ไมวาจะเปน ผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ครู 

ผูปกครอง เด็ก วัดและชุมชน ดวยการไปสรางแรงจูงใจ 

กระตุน ปลุกเราใหมีสวนรวมในการแกปญหา  สวนเรื่องของ

กองทุนการศึกษาเนื่องจากเปนพระราชทรัพยสวนพระองคของพระ

เจาอยูหัว มีจํานวนไมมากนัก ก็ทําเทาท่ีทําได  
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14) คุณดารณี ผลาผล  

หัวหนาสวนโครงการมูลนิธิ

สํานักงานทรัพยสิน ผูแทนผูจัดการ

มูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย 

มูลนิธิฯ ทําหลายโครงการ ทั้งดานเด็ก เยาวชน และดานอ่ืนๆ เพื่อ

สังคมทั้งหมด โครงการที่เก่ียวของกับเด็กและเยาวชนจริงๆ มีไมก่ี

โครงการ  มีโครงการเธอคือแรงบันดาลใจที่เปนโครงการเอกของ

มูลนิธิฯ และการทุนการศึกษาจากสํานักราษฎร คือ จากที่เด็กถวาย

ฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และที่เพิ่งลงนามความรวมมือ

กับ สสวท.ในการพัฒนาครูในเรื่องของครูสอนเปนภาษาอังกฤษใน

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

15) รศ.ดร.ชวลิต  ชูกําแพง 

มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา 

หนาที่หลักคือ เปนอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มีบทบาทที่ทําเก่ียวกับเรื่องปฏิรูปการศึกษาก็คือ เปน

นักวิชาการพ่ีเลี้ยงในพ้ืนท่ีในโครงการโรงเรียนสุขภาวะ ซึ่งมี

หลายโครงการดวยกัน 

16) คุณสมหญิง  สายธนู 

มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ 

ที่มูลนิธิฯ มีพันธกิจหลักเรื่องการพัฒนาการเรียนรูและเปาหมาย

อยูท่ีการพัฒนาเยาวชนใหมีทักษะแหงอนาคตใหม 

17) คุณสุนันทา พิมพศิริ 

ตัวแทน  

คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร  

ดิฉันเปนคณะทํางานของโครงการพระเมตตาสมเด็จยา มีที่ทํางาน

รวมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล คือ โครงการครูเจาฟา 

18) ดร.บรรเจอดพร สูแสนสุข  

เครือขายโรงเรียนนํารองปฏิรูป 

(สพฐ.) 

ชีวิตเปนครูตลอด ทํางานต้ังแตเปนครูคนเดียวในโรงเรียน ตอนน้ี

เปน รองผูอํานวยการสํานักนวัตกรรม สพฐ. งานท่ีพยายามทํามา

ตลอดก็คือการสรางคนใหเปนคนดี ในโครงการโรงเรียนวิถี

พุทธ นอกจากน้ันยังมี โครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน 

19) คุณศศินี  ลิ้มพงษ 

ผูจัดการโครงการ  

มูลนิธิสยามกัมมาจล 

ทําโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เราทํางานกับโรงเรียนในลักษณะ Whole School 

Approach เพ่ือท่ีจะไปสนับสนุนครูและผูบริหารใหนักเรียนนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช เพราะฉะนั้นทุกคนใน

โรงเรียนตองนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเพื่อที่จะ

เขาใจและเกิดเปนอุปนิสัยอยูอยางพอเพียง ซึ่งหมายความวาเขา

จะตองมีความรูความเขาใจและเทาทันความเปลี่ยนแปลง 
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20) คุณพีรวัศ  กีศิริ 

ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิรากแกว 

ผมก็เปนนองใหมสําหรับวงการศึกษามากๆ เปนคนที่ปกเสื้อตัวเอง

วาเปน “ครูรากแกว” แตไมไดเปนครู เพราะรากแกวมีเปาหมายวา 

“การสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไปเรียนรูนอกหองเรียนและการ

ท่ีพวกเขาจะประสบความสําเร็จไดน้ัน มูลนิธิรากแกวจะตอง

ไปคนหาใหพบครูท่ีมีใจ ครูท่ีมีคุณสมบัติ” ดังที่ อาจารยหมอ

วิจารณไดกลาวไว แตผมแถมอีกขอหนึ่งคือ มีความรูแลวตองมี

ความเมตตาดวยครับ 

21) ดร. สิริกร มณีรินทร   

ประธานอนุกรรมการปฏิรูปการ

เรียนรู  

• ในชวง 10 ป ท่ีผานมาไดมีสวนชวยงานการศึกษานอก

กระทรวงฯ มาโดยตลอด ในหมวกของคณะกรรมการ

วิทยาลัยชุมชน ซึ่ง ณ วันน้ี พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชนก็ได

ผานความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว และก็มี 20 

แหงทั่วประเทศ สวนใหญจะเปนจังหวัดชายขอบชายแดน  

• เมื่อประมาณสองปที่ผานมาไดรับมอบหมายใหเปนประธาน

คณะกรรมการโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนการศึกษา

ทางเลือกและโรงเรียนของชุมชน ซึ่งประชุมมาปครึ่งก็พยายามท่ี

จะเคลื่อน ตองเรียนวาเคลื่อนยากมากเพราะวาตรงนี้คือโรงเรียน

ที่มีนักเรียนตํ่ากวา 120 คน ซึ่งมีอยู รอยละ 50 ของโรงเรียน

ทั้งหมด 

•  อีกหมวกหนึ่ง ดิฉันมองวาคงเปนงานที่อาจจะเปนงานสุดทาย

ในชีวิตท่ีทํา แตต้ังใจที่จะชวยเปนกองหลังใหกับสภาปฏิรูป

แหงชาติและกระทรวงศึกษาธิการ นั่นคือ เปนผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ งได รับ

มอบหมายใหทําเร่ืองของการปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งเวทีใน

วันนี้จะเปนประโยชนอยางย่ิงในการเชื่อมเครือขายแลวก็สราง

ประชาคมโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู ที่จริงตองพูดถึงโรงเรียนใน

ระบบและนอกระบบดวย เราต้ังใจที่จะสราง E - platform 

รวบรวมโรงเรียนแกนนําท่ีจะเปนหัวรถจักรนําพาและขยายผล 

พูดงายๆ ก็คือรวมพลัง ขยายพลังใหกับการปฏิรูปการศึกษา

นั่นเอง 
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22) อาจารยพิทักษ โสตถยาคม  

นักวิชาการศึกษา ฝายวิจัยและ

สงเสริมการวิจัยทางการศึกษา     

อยูสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ปจจุบันทํา

บทบาทเปนขอตอ แลวก็พยายามทําตัวใหมีพลังในการท่ีจะ

ไปเชื่อมกับโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน ใหเกิดผลอยางที่

เราอยากเห็น 

23) คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส 

นักวิชาการอิสระ 

อดีตเจาหนาท่ี สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคมของ 

อาจารยประพนธ และ อาจารยหมอวิจารณ พานิช ปจจุบันเปน

นักวิชาการอิสระ นําเร่ืองการจัดการความรูมาใชกับการศึกษา 

โดยการสรางชุมชนการเรียนรูครู และทํางานใหโครงการสราง

ชุมชนการเรียนรูครูเพ่ือศิษย ของมูลนิธิสยามกัมมาจล  ที่

ไดรับทุนสนับสนุน และชวยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทํา

เรื่อง Teacher Coaching  

24) รศ.ดร. สิริพันธุ  สุวรรณมรรคา 

ศูนยพัฒนาการเรียนรูและวิชาชีพ

ครู  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

เปนผูอํานวยการศูนยพัฒนาการเรียนรูและวิชาชีพครู สนใจเก่ียวกับ

เรื่องการเรียนรูของครู Teacher as Learner; Teacher as Reader 

และ Teacher as Innovator ซึ่งมันเชื่อมโยงกับการวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียนที่ทํา ชวงระยะท่ีผานมาไดมีโอกาสไปชวยงานของ 

สพฐ. เกี่ยวกับเร่ือง Coaching  Mentoring  ซึ่งอันน้ีก็สืบ

เน่ืองมาจากการไดมีโอกาสทํางานทักษะชีวิต ไดทํางานเก่ียวกับ

เรื่องการเรียนรูของครู และชุมชนแหงการเรียนรูของอาชีพครู ซึ่งเปน

สิ่งที่สําคัญที่สุด 

25) คุณสันติพงษ ชางเผือก 

บรรณาธิการรายการเสียง

ประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย 

ThaiPBS 

ทาง Thai PBS กําลังมีแนวทางในการจับงานปฏิรูปการศึกษา

ใหชัดเจนขึ้น หลังจากเดือนท่ีผานมาทํามาแลว 5 ตอน รูสึก

ยังมีอะไรท่ีตองทําตอเน่ืองอยางจริงจัง แลวเปนอดีตอาจารย

มหาวิทยาลัย อยูในโครงการเร่ิมตนเร่ืองการจัดการเรียนรูบน

ฐานสมอง วันน้ีขอมาฟงเพ่ือกลับไปวางแผนงานในการ

ทํางานสื่อสารสาธารณะใหมีความเขมขนมากขึ้น 

26) คุณวิชิตพล ผลโภค 

โครงการ Teach for Thailand 

มูลนิธิ Teach For Thailand เราคัดสรรบุคลากรท่ีมีศักยภาพไป

เปนครูกอน 2 ปในโรงเรียนดอยโอกาส ปแรกเริ่มที่ กทม.กอน

ครับ 32 คน สอนในโรงเรียนขยายโอกาสชั้นมัธยมตนใน 3 วิชาหลัก 

คือ วิทย คณิต และภาษาอังกฤษ ปท่ีสองเราหาครูเพิ่มอีก 75 คน 
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27) คุณปยาภรณ  มัณฑะจิตร 

ผูจัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล 

ภารกิจวันนี้ก็เปนผูอํานวยการเรียนรูในวงแบบนี้เพื่อใหเราไดมี

โอกาสพูดคุยกัน 

 

 
 

 

 

 

คุณปยาภรณ  มัณฑะจิตร  

 

ดิฉันอยากชวนพวกทานมาพูดกันใหชัด

วา จินตนาการใหมของการปฏิรูปการศึกษาท่ี

ทุกคนพูดวาอยากเห็น จะมีภาพท่ีเหมือน

หรือต างกันอยา งไร  เราอยากเห็นการ

เปลี่ยนแปลงท่ีครูและเด็กอยางไร ขอใหทุก

ทานเปลี่ยนจากการพูดคุยในกลุมใหญ เปนกลุม

ยอย 5 กลุม กลุมละ 6 ทาน และขอใชชวงเวลาน้ี

ระดมความคิด เพื่อท่ีจะพูดคุยกันใหชัด ในกลุม

ของทานเห็นอยางไรสําหรับเรื่องจินตนาการใหม

ของการศึกษา  

  

วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเขารวมเวทีเสนอมุมมองที่

อยากเห็นตอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของครูและเด็ก 

 

กระบวนการ : แบงกลุมเปน 5 กลุมยอย แลวให

ผูเขารวมเวทีระดมความคิดเห็นในกลุมตอเรื่อง ความ

เปลี่ยนแปลงของครูและเด็กที่อยากเห็น (ใชกระดาษ Post 

it สีเหลือง แทนครู และ สีเขียว แทนนักเรียน) 

กิจกรรมท่ี 2: รวมสรางจินตนาการใหมการศึกษาไทย (เวลา 09.25 – 10.20 น.)  

เน้ือหา 
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1) ศ.นพ.วิจารณ พานิช  4) คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส  

2) รศ.ดร. สิริพันธุ  สุวรรณมรรคา 5)คุณเบญจวรรณ วงศคํา                                                          

3) ดร.ประภาภัทร นิยม  6) คุณพีรวัศ กีศิริ  
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ครู เด็ก 

• ครูไมจําเปนตองอยูท่ีโรงเรียน (มีระบบการศึกษาอีก

ระบบหนึ่งขึ้นมา ครูใกลชิดเด็ก) 
• อยากเห็นครูทุกคนเหมือน “ครูประจําชั้น” ที่ไมได

ถายทอดแตวิชา 
• ครูท่ีอยูกับเด็ก 
• ลดการตางๆ จากกระทรวง 
• สามารถสรางแรงบันดาลใจใหเด็ก 
• กัลยาณมิตร *ของศิษย *ของชุมชน 
• ครูผูสรางจิตสํานึกแหงผูรู-ต่ืน-เบิกบานผาน

ความสัมพันธฉันทกัลยาณมิตร 
• ครู ผูนําทางจิตวิญญาณ ครูผูสรางโอกาสการเรียนรู

ใหผูเรียน 
• มีคุณธรรม 
• เปลี่ยนแปลงระบบการประเมิน แบบระบบเดียวทั้ง

ประเทศ 
• ผูมี *ความสุข กาย ใจ *ความรู *ความสามารถ *

ความดี ความงาม 

• ครูท่ีสอนแบบชวนกระตุนความคิด 

• Teachers as Learners, Leaders, Innovators 

• ครู ผูออกแบบกระบวนการเรียนรูจากเรื่องจริง/ทํา

จริง 

• ผูดึงออก *ศักยภาพ *ทุนของคน  

• ผูใสสิ่งที่ถูกตองดีงาม 

• ไมสอนแบบถายทอดความรู เนนต้ังคําถามเพื่อ

Coach & Facilitator 

• มีทักษะหองเรียนแบบ Action Learning ใหเด็กทํา 

Action + Reflection 

• เรียนรูไมใชรับรู 

• มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู + เปาหมายในการ

เรียนรู 

• - เด็กเล็กท่ีมีธรรมชาติการเรียนรูเปนปกติ มีทักษะ

การเรียนรูทุกมิติทั้งกาย - ใจ - อารมรณ - สังคม 

• เรียนเปนทีม 

• ไดพัฒนา 21ST Century Skills ครบครัน 

• อยากเห็นนักเรียน เรียนไปดวย ทํางานไปดวย 

     พรอมๆ กัน 

• อยากเห็นนักเรียนที่มีความกลาหาญในทุกสิ่ง

โดยเฉพาะความคิดริเริ่ม 

• ทักษะชีวิตในเด็ก 

เด็กรูจักตนเองและเขาใจผูอ่ืน 

ทักษะการเรียนรูคิดวิเคราะห 

• ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู 

• พัฒนาการ 4 จุด เนน (Literacy, Numeracy, 

Reasoning, 5L: :  L1 ต้ังประเด็นคําถาม  

(Learning to Question)  L2 สืบคนความรู 

(Learning to Search)  L3 สรุปองคความรู  

(Learning to Construct)  L4 การสื่อสาร 

(Learning to communication)  และ L5 การ

บริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to 

Serve)  , skill) 

• ความรู ทักษะ ความสุขกาย-ใจ ดูแลตน-ครอบครัว-

สังคม 

• เด็กที่เรียนอยางมีความสุข 

• รู-เขาใจ *คุณคาของตน *คุณคาผูอ่ืน 

• มีคานิยม *12ประการ *ปรัชญาแนวคิดของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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ครู เด็ก 

• การสรางครูตองสรางต้ังแตตนทาง ระบบการผลิต

ครูจากมหาวิทยาลัยควรเปลี่ยน? 

• ครูผูใฝรู 

• ครูมั่นใจในการเรียนรูของตนเอง 

• ครูรวมกันสรางชุมชนการเรียนรูพัฒนาตนเอง + เด็ก 

• เอาใจใสศิษยทุกคน 

เอาใจใสผลลัทธการเรียนรูของศิษยมากกวา

ผลประโยชนของตนเอง 

• เยาวชนผูกลาเรียนรูมีความกลาหาญทางจริยธรรม

เปนผูเรียนรูดวยตนเอง 

• เกิด Transformative Learning…ทักษะภาวะผูนํา 

เปน Change Agent เกิด Mastery Learning = 

เรียนรูจริงในทุกคน 
 

 

ผูนําเสนอ:  รศ.ดร.สิริพันธุ สุวรรณมรรคา  

 

สรุปประเด็นจากการนําเสนอ:  

• นักเรียนของเราในอนาคตตองเปนเยาวชนท่ีกลาเรียนรู กลาหาญทางจริยธรรม เปนผูเรียนรูไดดวย

ตนเอง เกิดการเรียนรูดวยการเปลี่ยนแปลงตนเองไดอยางถูกตองและสรางสรรค ตัวของเขาเปนสิ่ง

สําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท่ีถูกตองและสรางสรรค เปนผูเรียนรูที่ชัดเจน นักเรียนตองมี

คานิยมและนิสัยท่ีถูกตอง คานิยมชุดไหนก็ได และท่ีสําคัญตองมีคานิยมของปรัชญาแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ที่จะดําเนินชีวิตของตนเองไดถูกทํานองคลองธรรม นักเรียนตองได คุณครูตองเปน 

ครอบครัวตองมี และอีกมิติหนึ่งท่ีสําคัญ นักเรียนตองรูคุณคาของตัวเอง รูสิ่งดีๆ ในโลกนี้ ประเทศน้ีมี

อะไรบาง จําเปนตองรูวิธีนําสิ่งดีๆ ในตัวเองและในโลกมาเก้ือกูลกันอยางย่ังยืน ตองมีทักษะการเรียนรู 

ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานก็ทําใหเขาสามารถดําเนินชีวิตไดเชนนี้  

• ในแงของครู คําวากัลยาณมิตรนี่มีความสําคัญ ครูตองเปนกัลยาณมิตรของตนเอง ของศิษย ของ

ครอบครัว และของชุมชน การคัดเลือกคนที่จะเปนครูตองเปนคนตองสรางจิตสํานึกแหง  ผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน 

ตองนําเด็กไดสรางโอกาสการเรียนรู เปนผูสรางการเรียนรูมีคุณธรรม ออกกระบวนการเรียนรูจาก

เร่ืองจริง และทําไดจริง ที่จะสนับสนุนนักเรียนของครูสามารถท่ีจะเรียนรู 
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1) ดร.บรรเจอดพร สูแสนสุข  4) ดร. สิริกร มณีรินทร   

2) ดร.ประพนธ ผาสุกยืด  5) คุณศศินี ลิ้มพงษ 

3) รศ.ดร.ชวลิต ชูกําแพง    
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ครู เด็ก 

• “มีจิตวิญญาณ” ของความเปนครู 

• มีจิตวิญญาณครูแทจริง มีความรู ทําหนาที่ครู  

เปนพอแมท่ีสองของเด็ก เปนเพื่อน  

• มีสติ/สมาธิ 

• ฟงนักเรียน ต้ังใจ เขาใจ 

• ใสใจในการสรางนิสัยท่ีดี 

• จิตวิญญาณความเปนครู 

• เขาใจเด็ก 

• พรอมเรียนรู 

• มุงมั่น ต้ังใจ 

• เอ้ืออาทร 

• ทาทีแนวราบ 

• สูไมถอย 

• รัก ชวยเหลือเด็กท่ีดอยวา 

• ครูมีผูนําดีที่รร.และเขตพื้นที่..(มีผูบริหารดีทุกระดับ) 

• ไดรับการปลดเปลื้องจากปญหาเชิงการบริหาร

จัดการของสวนกลาง/การเมือง 

• นักออกแบบ 

• สามารถ + มีทักษะในการ coach เด็ก 

• มีความรูใหมๆ (ทันสมัย) 

• สามารถจัดการชีวิตเพื่อเปนแบบอยางโดยการนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

• ชอบลองสอนวิธีใหมๆ 

• ใฝหาความรู + เครื่องมือใหมๆ มาใช 

• เกิดปญญาภายใน เขาใจแกนแทของชีวิต มีสติ/

สมาธิ 

• เด็กเขาใจแกนแทของชีวิตวาไมใชมีแตวัตถุเทานั้น 

• นําปศพ..มาใชในการดําเนินชีวิต “คิดเปน” “คิดดี” 

• ไมติดมือถือหรือเกมส 

• อยากไปร.ร. 

• มีความสุข 

• เด็กมีความสุข ไดรับการพัฒนาจนคนพบศักยภาพ

ของตนเอง 

• รูจัก + เห็นคุณคาของตนเอง 

• อยากรูอยากเห็นกลาคิดกลาเถียง 

• ใฝรู 

• พยายามไมยอทอ 

• เห็นคุณคาของสังคม(คนรอบขาง) 

• เขากับคนได 

• รักเพื่อน รักครู 

• สุภาพ ออนนอม 

• เด็กออน ไดรับการดูแลคนไปรอด 

• เด็กไดมีโอกาสเทาเทียมกันทั้งในเมือง -ชนบท 
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ผูนําเสนอ: อาจารยบรรเจอดพร สูแสนสุข 

 

สรุปประเด็นจากการนําเสนอ:  

• เราจัดกลุมออกเปน 3 กลุม ความสําคัญคือจิตวิญญาณ ครูที่เราอยากได คือ ครูท่ีไมใชอารมณและเขาใจ

เด็ก เรียกวาพรอม มุงมั่นตั้งใจไมถอย มีจิตวิญญาณความเปนครู มีสติ มีสมาธิ นี่คือครูที่อยากไดนิสัย

ของครู ครูจะดีไดแบบน้ี ครูตองมีตัวชวย ตองผูบริหารและการสนับสนุนในหลากหลายมุม สวนในเรื่องของการ

สอน ในเรื่องบทบาทของความเปนครู ครูควรจะเปนนักออกแบบ จัดการชีวิตไดอยางพอเพียง ตัวอยางท่ี

ดี และชอบลองของใหม ใฝหาความรู นี่คือความเปนครูที่เราอยากได ทั้งดานในและดานนอกของบทบาท 

• สําหรับเด็ก เราสรุปกันวา เด็กนาจะเปนที่ มีสติ มีสมาธิ เด็กท่ีมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน

ชีวิต เขาใจแกนแทของชีวิตวามีอะไรมากกวาวัตถุ ในสวนนิสัยของเด็ก อยากเห็นเด็กมีความสุข รูคุณคาของ

ตนเอง อยากไปโรงเรียน นิสัยทางดานการเรียน ตองใฝรู ใฝเรียน อยากรูอยากเห็น พยายาม ไมทอถอย มี

ปญญาภายในนั่นเอง สวนในเรื่องของสังคม อยากใหเห็นเด็กท่ีรักเพื่อน รักครู เขากับคนได สุภาพ ออนนอม 

เห็นคุณคาของตนเอง ของสังคม อยากจะใหคนท่ัวๆ ไปไดเห็นคุณคา ชวยเหลือเด็กออนยังมีในสังคม เรามา

สรุปกันวาเราอยากไดเด็กแบบนี้ตลอดเลย เราอยากไดเด็กท่ีนิสัย แลวทําไมเราไมสอนนิสัยเด็ก 
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2) คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย           5) อาจารยพิทักษ โสตถยาคม 

3) คุณดารณี ผลาผล    
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ครู เด็ก 

• มีคุณธรรม 

• มีจิตวิญญาณความเปนครู 

• มีอุดมการณ /มีไฟ 

• ครูรักวิชาชีพตนเองอยางแทจริง  

• มีความรูดี มีความรูในเรื่องที่สอน 

• พัฒนาตัวเอง หาความรูใหมอยูเสมอ 

• เขาใจเด็กเปนรายคน  

• เอาตัวเด็กเปนหลัก 

• รูจักวางแผนการสอน 

• Invest ในตัวเด็กชุมชน และครอบครัวของนักเรียน 

• Inspiring จุดประกายกระตุนใหเด็กอยากเรียนรู 

• สอนโดยใหเด็กต้ังโจทยเองและสืบคน สรุป และนํา

ขอคนพบไปสูสังคม  

• ครูเปนเพียงผูต้ังคําถาม 

• เห็นคุณคาของการเรียนรู 

• มีแรงบันดาลใจในการเรียนรูพัฒนนาตน 

• เด็กอยากเปนนักวิทยาศาสตร 

• รูจักวางแผนชีวิต 

• มี Character เชน กลาหาญ เปนคนดี เสียสละ 

อดทน ตอสูอุปสรรค 

• เด็กเปนผูหาคําตอบดวยตัวเอง  

• Skills (ทักษะ) 

• ความรู (Knowledge) 

• มี Basic Skills Basic Knowledge 

• คิดเปน 

• มีความรูคูทักษะการเรียนรูที่แข็งแกรง เอาตัว

รอดได / ทํางานเปนทีม 

 

 

ผูนําเสนอ: คุณวิชิตพล ผลโภค  

 

สรุปประเด็นจากการนําเสนอ:  

• เราอยากใหเด็กเห็นคุณคาของการเรียนรู เด็กตองมีทักษะเอาตัวรอดได ทํางานอยางเปนทีม และท่ี

สําคัญมากเด็กท่ีมี Character เชน ความอดทน ความกลาหาญ คิดดี กลาเสียสละ การท่ีเด็กจะเปน

อยางน้ีไดตองมีครูท่ีมีคุณธรรม ครูที่ Invest กับตัวเด็ก ชุมชน ครูตองมีความรูท่ีมากพอดวยท่ีจะไปสอน

หรือสรางความรูใหกับเด็ก 
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กลุมท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) ผศ.ดร.บัญชร แกวสอง                                    4) นายแพทยสุภกร บัวสาย 

2) ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ           5) คุณปราโมทย โชติมงคล 

3)  สันติพงษ ชางเผือก  
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ครู   เด็ก 

• ครูตองจุดประกายสรางแรงบันดาลใจใหเด็ก 

• ครูตองสรางฉันทะในการเรียนรูของเด็ก 

• ครูตองสรางบรรยากาศในการเรียนรู (เด็กตองไม

กลัวครู) 

• ครูตองรักเด็กทําใหเด็กรักครู 

• ครูตองมีจิตวิญญาณความเปนครู 

• ระบบการศึกษา 

• ครูตองสอนใหเด็กคิดเปน 

• ครูดีกอน ครูเกง 

• ครูมีระบบคิด “ผลเกดจากเหตุ” 

• ครูรูจักกระบวนการหลังเรียนแบบActive Learning  

• หลากหลาย Model ทางการจัดการศึกษา 

• ผอ.ไมคอรัปชั่น Corrupt 

• ครูเรียนรูเปน แสวงหาแหลงเรียนรูเรื่อยๆ 

• ครู มีโอกาสไดพบเรื่องราวใหมๆ ใหสรางแรงบันดาล

ใจเปนครูท่ีมีความสุข 

• ผลผลิตจากการศึกษาตองเอ้ือกับการพัฒนาสังคม 

• ครูรักเด็ก 

• ครูจัดบรรยากาศปลอดภัยใหเด็กในการเรียน 

• ครูมีอิสระในการคิด 

• ครูประยุกตชีวิตกับการเรียนการสอน 

• ครูใหญทําหนาที่รูวาจะตองการผลอะไร สงเสริมครู

อยางไร 

• ครูกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง 

• ครูมีพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เล็ก→ใหญๆ 

• ครูมีจิตวิญญาณครู 

• โรงเรียนมีสภาพที่เอ้ือตอการพัฒนาของครู 

• ระบบคัดเลือกบรรจุ สงเสริมครูไม Corruption 

• เด็กดี  เด็กเกง 

• นักเรียนรูจักเหตุผล 

• เด็กเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง 

• เด็กมีปญญา คุณธรรม จริยธรรม รักถ่ินฐาน เคารพ

ตน เคารพงาน เคารพธรรม 

• เด็กชอบมาโรงเรียน ต่ืนเตนท่ีจะไดเรียน เรื่องที่

นาสนใจ 

• เด็กรูจักการวางแผนชีวิต เลือกเรียนสิ่งที่มี

ความหมายกับชีวิต 

• เด็กๆ เห็นความเชื่อมโยงระหวางชีวิตตัวเอง กับคน

อ่ืน โลกที่กวางขวาง 

• เพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง 

• เด็กมีโอกาสเรียนไมวาจะยากดีมีจน 

• เด็กๆ มีความสุขกับการเรียนรูทั้งในหองเรียนและ

นอกหองเรียน 

• เด็กไมกลัว กลาที่จะแลกเปลี่ยนกับครู 

• เด็กมีโอกาสในการเขาถึงการเรียนรูที่มีคุณภาพและ

สอดคลองกับบริบท 

• เด็กรักครู 

• เด็กกลาคิดตางกลาแสดงออก 

• มีฉันทะในการเรียน 
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ผูนําเสนอ: คุณสันติพงษ ชางเผือก  

 

สรุปประเด็นจากการนําเสนอ:  

• ประเด็นแรก เราพูดถึงเรื่องหลักคิดในการเปลี่ยนแปลงการศึกษา เราอยากเห็นภาพความเทาเทียม การเขาถึง

และการเรียนรูการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยากเห็นปญญากับคุณธรรมควบคูกันไป  คราวน้ีการ

เปลี่ยนแปลงท่ีตัวเด็กไมไดมุงสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีตัวเด็กแตสรางการเปลี่ยนแปลงที่ควบคูกับสังคม 

• สิ่งสําคัญ ดูเรื่องความสัมพันธระหวางเด็กกับครูเปนหลัก เด็กจะเปลี่ยนแปลงไดตองสัมพันธกับครู 

ความสัมพันธแบบน้ีเนนไปท่ีจัดกระบวนการเรียนรู กระบวนการเรียนรูท่ีทําใหเขามีศักยภาพ

มากกวาจะเปนท่ีตัวเน้ือหา วิธีการที่ทําใหครูมีความสัมพันธและเปลี่ยนความสัมพันธกับเด็กได สําคัญอยาง

ย่ิงกับระบบที่ครอบครูอยู ตองมีการเปลี่ยนแปลงต้ังแตระบบนําเขาครู จนถึงกระบวนการในการประเมินทุก

อยาง สุดทายบรรยากาศของสังคม ที่จะโอบคลุมใหสิ่งตางๆ ที่คุยกันตรงนี้สามารถเกิดขึ้นได 

• หัวใจสําคัญ “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” 

• เรื่องแรกถาครูรักเด็กเหมือนลูกจริงๆ ครูก็จะหาวิธีใหเด็กเรียนรู ขยายผลไปไดวิธีไหนก็ได ความรักเปนคุณธรรม

พื้นฐานท่ีถาเขาใจกันไดงายแลว เรื่องที่สอง ครูไมตองเกง แตครูรูจักสอนใหเด็กคิด ครูรูจักกระตุนใหเด็ก

เรียนรูเปน 
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กลุมท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) ดร.เจือจันทร จงสถิตอยู 4) คุณสมหญิง สายธนู                                              

2) คุณขวัญพยัคฆ พยัคฆนันทน           5) คุณสมหมาย ปาริจฉัตต 

3) คุณสุนันทา พิมพศิริ   6) คุณเมษ ศรีพัฒนาสกุล 
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ครู   เด็ก 

• ครูมีความสามารถในสาระเปนฐาน แตตองมี

กระบวนการสื่อสาร จัดกระบวนการเรียนรู แกเด็ก

นักเรียนอยางดี 

• เปลี่ยนวิธีการสอนหนังสือ  

• เลิกสอนแบบมอบความรู 

• เปนจัดการเรียนรูใหนักเรียนลงมือทํา  

- Active Learning  

- PBL 

• โรงเรียน / ระบบ / ครู รูจักเด็ก 

• (ประเมิน) ไมใชวัดที่ความรูที่ไดจากการทองจํา  

เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษใหม  พัฒนา

ความสามารถท่ีมีไมเหมือนกัน / ไมเทากัน 

• สรางบรรยากาศการเรียนรู 

• Designer + Innovator 

• ผูอํานวยการ/ ครู เขาใจปรัชญาการศึกษาสําหรับ

ศตวรรษที่ 21 

1) กระบวนการหาคําตอบ สําคัญกวา คําตอบ 

2) กระบวนการเรียนรู สําคัญกวา ความรู 

3) ครูเทาเทียมกับนักเรียน ณ กระบวนการเรียนรู 

• ครู / นักเรียน  

• เปลี่ยนการประชุมมาเปนทํา PLC คุยกันเรื่อง 

• - นักเรียนไดประโยชน / ไดเรียนรูอะไร 

• - พัฒนาปรับปรุง PBL , AL 

• ครู – หาแนวรวมทํางานกับชุมชน 

• มีความมั่นคง ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 

• มีความสุขในการทํางาน 

• มีจิตวิญญาณความเปนครู 

• ปรับเปลี่ยนตัวเองใหทันยุคทันสมัย ศึกษาเรียนรู

ตลอดเวลา 

• เด็ก พัฒนาทักษะ 3 อยาง ไดแก 1.การเรียนรู 2.

ทักษะชีวิต 3.IT Skills 

• เด็ก Life - Long learner 

• นักเรียนมีคุณลักษณะที่สําคัญคือ 

• สามารถเรียนรูตลอดเวลา 

• ทักษะในการประกอบอาชีพ 

• มีวินัย ซื่อตรงมั่นคง (integrity) 

• ทักษะชีวิตที่ดี 

• เด็ก อานหนังสือเยอะ 

• ทํา AAR กับพอแม 

• นักเรียน 

• มีความสุขในการดํารงชีวิตรวมถึงการศึกษาเลาเรียน 

• มีสุขภาพอนามัยเขมแข็ง ทั้งทางใจและทางกาย 

• มีวินัย ความรับผิดชอบ 

• มีความเปนตัวของตัวเอง 

• มีจินตนาการ มีความคิดสรางสรรค 

• มีจิตใจเปดกวาง มีความอดทนตอความเห็นตาง 

• รักการอาน , การบันทึก 

• ตองการใหเด็กมีวินัย, คุณธรรม มากกวาปจจุบัน 

• เด็กกลาคิด กลาถาม 

• มีความสัมพันธที่ดีระหวาง เพื่อน - ครู - ผูปกครอง 

• สามัคคี 
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ครู   เด็ก 

• ใหความเทาเทียมกันในความรักที่มีตอเด็กโดยไม

เลือกฐานะ 

• ทํางานเปนระบบ 

• ใสความรัก ความเมตตาใหนักเรียนมากขึ้น 

• ครูมีหลักการ คุณธรรม และซื่อตรงในวิชาชีพของครู 

- สามารถสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู มี

ความไววางใจ ซึ่งกันและกัน 

- ครูพรอมสอน เด็กพรอมเรียน 

- ครูรักเด็ก เด็กรักครู 

- ครูสอนคิด รูจักต้ังคําถามที่ดี 

- ไมทํารายเด็ก 

- ไมทิ้งหองเรียน 

- ทํางานกับผูปกครอง 

- ทํางานกับชุมชน 

- ตองการใหครูเสียสละมากกวาเดิม สละเวลาสนใจ

เด็กมากขึ้น 

 

ผูนําเสนอ: คุณสมหญิง สายธนู  

สรุปประเด็นจากการนําเสนอ:  

• อยากเห็นครูและนักเรียนมีความสุขรวมกันในเรื่องของการเรียนรู  

• อยากเห็นนักเรียนมีทักษะสําหรับศตวรรษใหม 3 ทักษะ ไดแก ทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต และทักษะดานไอที  

• อยากเห็นเด็กมีการพัฒนาสมองสวนหนาที่ไดจากการอานหนังสือ  

• อยากเห็นเด็กมีพัฒนาการเรื่อง Critical thinking   เรื่อง Learning skill เปนการจัดการเรียนรูที่เด็กไดทํา 

Active Learning หรือ  PBL 

• คุณครูรูจักเด็กเพื่อพัฒนาเด็ก เนื่องจากเด็กแตละคนความสามารถไมเหมือนกันและไมเทากัน เรียกวา “รูจัก

เพื่อพัฒนา” คุณครูจะเห็นการเปลี่ยนแปลง  

• ตอนนี้คุณครูทํางานหนัก คอนขางเห็นใจ อยากเห็นคุณครูทํางานรวมกับผูปกครอง และทํางานรวมกับชุมชน  
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คุณปยาภรณ มัณฑะจิตร ผูจัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล: 
  

ขออนุญาตสรุปสิ่งที่เรานําเสนอกัน ก็จะเห็นภาพแบบนี้คะ ดานแผนสีเหลืองจะเปนเรื่องของครู แผนสี

เขียวจะเปนเรื่องของเด็ก เรื่องของเด็ก เราเห็นภาพรวมกันวา ทานละเรื่องของความรูไปเลยนะคะ เพราะเรื่องของ

ความรูครูอาจารยสอนอยูแลว  ดังนั้นก็ใหมีอยูเหมือนเดิม ดังน้ันสิ่งที่พวกเราอยากเห็นเด็กมีเพิ่มเติมเขามาจะมี

สองดาน เพราะอาจละเลยกันในวงการศึกษา เลยตองดึงขึ้นมาใหชัด ซึ่งน่ันก็คือเรื่องของทักษะ  เราอยากเห็นเด็ก

มีทักษะอะไร ภาพใหญเลยก็คืออยากเห็นเด็กมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไดแก ทักษะในการทํางาน ทักษะใน

การเรียนรู ทักษะในการใชไอที ทักษะในการจัดการชีวิต ทักษะในการทํางานรวมกันกับเพื่อน และทักษะดาน

สังคม สามารถเผชิญกับสถานการณท่ีคาดไมถึงแลวเอาตัวรอดได หวงวาเด็กเราสมัยใหมจะเอาตัวไมรอด สุดทาย

เด็กสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง บางคนก็บอกวาเด็กตองรูวิธีฝนใจตนเองแลวก็มีวินัยดวย  

พอพูดเรื่องทักษะแลวก็มีคนพูดถึงเรื่องนิสัยเยอะมากวาเด็กรุนใหม ตองเขาใจแกนแทของชีวิต พูดงายๆ 

ก็คือตองมีและรูจักคุณคาภายใน ตองเขาใจแกนแทของชีวิต เห็นคุณคาของตนเอง เห็นคุณคาของการเรียนรู มี

เปาหมายชีวิต มีสติ มีปญญาภายใน มีสมาธิ มีคุณธรรม มีความเมตตากรุณา นี่คือสิ่งที่มองถึงเรื่องของคุณคา

ภายใน แลวก็เติมอีกวาตองมีคุณคาทางจิตใจ เด็กตองรักครู เด็กตองมีความสุข แลวก็มีความสุขกับการ

เรียนรู ตองมีอุปนิสัยหลักท่ีสนับสนุนเร่ืองของการเรียนรูและการเปนคนที่สมบูรณ คือ กลาเรียนรู อยากไป

โรงเรียน มีคานิยมและนิสัยที่ถูกตอง รูวิธีในการนําสิ่งท่ีดีไปเก้ือกูลกัน มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน

หลักในการดําเนินชีวิต มีความสุภาพนอบนอมเขากับผูอ่ืนได มีความอดทนไมทอถอย กลาหาญ เสียสละ รู

วิธีฝนใจตนเองและมีวินัย นี่คือสิ่งที่พวกเราไดระดมสมองกันวาอยากเห็นเด็กเปนแบบนี้ พูดงายๆ คือขยาย

ความวาเด็กมีนิสัยดีออกมาเปนหลายปจจัย ดิฉันคิดวาสิ่งเหลาน้ีเปนตัวอธิบายความไดดี ทําใหพวกเรา

ไดคําจํากัดความท่ีพอเห็นภาพ จับตองไดวานิสัยดีเปนอยางไร และมีทักษะที่วาเปนอยางไร จิตใจที่วาเปน

อยางไร  

เมื่ออยากเห็นเด็กเปนอยางน้ัน ครูตองเปลี่ยนแนนอน ซึ่งสามารถสรุปไดจากท่ีพวกทานไดนําเสนอมา 

ดังน้ี  ครูจะตองมีจิตวิญญาณของความเปนครู คือ มีคุณธรรม นอกจากครูแลว ครอบครัวและสังคมตองเปน

แบบอยางของคุณธรรมความดี มีอุดมการณ มีไฟ ครูตองมีจิตวิญญาณแลวตองเขาใจบทบาทของครูตองเปน

วัตถุประสงค: สรุปจินตนาการใหมของ “ครู” และ  

                     “เด็ก” 

กระบวนการ : จัดเปนกลุมใหญและสรุปประเด็นโดย

ผูอํานวยการการเรียนรู พรอมทั้งใหผูเขารวมเสนอความ

คิดเห็นเพิ่มเติม 

กิจกรรมท่ี 3: สรุปจินตนาการใหมการศึกษาไทย (เวลา 10.30 - 10.40 น.)   

เน้ือหา 
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อยางไร ในสวนของทักษะมีสองสวนใหญๆ ก็คือ ครูตองมีทักษะในการสอน แลวทักษะของครูรุนใหมที่พวกเรา

มองกันก็คือวาครูตองเปนนักออกแบบการเรียนรู เลิกสอนกันเสียที ตองใหเด็กเรียนรูจากการลงมือทํา 

แลวก็สามารถท่ีจะสรุปความรูได มีความรูเพียงพอในการสอน ครูที่จะออกแบบการเรียนรูไดครูจะตองมี

ความรู และครูตองเขาใจกระบวนการพัฒนาของเด็ก ตองมีความเขาใจการศึกษาและจัดกระบวนการ

เรียนรู ออกแบบกระบวนการเรียนรูจากของจริง เนนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็กมากกวาเนื้อหา อันน้ีหัวใจ 

สอนเด็กใหตั้งโจทย สืบคน สรุป และนําเสนอได  

อีกสวนหน่ึงที่ครูตองมีคือครูตองมีความสัมพันธท่ีดีกับเด็ก ก็คือเขาใจเด็กแลวก็รักเด็ก มีความสุขกับ

การเห็นเด็กเรียนรู เปนกัลยาณมิตร มีทาทีแนวราบกับเด็ก ไมใชอํานาจ สรางบรรยากาศในการเรียนรูได 

เพราะฉะนั้นบทบาทของครูก็ตองเปล่ียนมาเปนบทบาทของโคช สามารถท่ีจะมีทักษะในการโคช ก็คือกระตุน

ใหเด็กคิด ฟงเด็กใหมาก ครูเขาใจกระบวนการหาความรูและฝกเด็กใหสามารถทํากระบวนการได อาจจะใช

กระบวนการวิจัยหรืออ่ืนๆ ดวย เปน Active Learning ครูหันมาทํางานรวมกันกับผูปกครองในชุมชน ทํางานกับผู

ท่ีเกี่ยวของอื่นๆ กับการพัฒนาการเด็ก เปนประเด็นที่นาสนใจเรื่องนิสัยก็คือ ถาเราอยากเห็นเด็กมีนิสัย

อยางไร ครูก็ตองมีนิสัยท่ีดีแบบน้ันดวย นิสัยที่ดี ก็คือ ครูเองก็ตองมีนิสัยใฝหาความรู พรอมเรียนรู ไมใช

อารมณ จัดการกับตัวเองได เปนแบบอยางท่ีดี และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร

จัดการตนเองและการงาน นี่คือสิ่งที่พวกเราระดมสมองกันวาปลายทางของการปฏิรูปการศึกษา  

เราอยากเห็นเด็กเปลี่ยนไปเปนแบบน้ี ไมทราบวาท่ีประชุมมีอะไรที่อยากจะเติมไหมคะ ขอสั้นๆ เชิญคะ  

 

• อ.ปราโมทย โชติมงคล ผูอํานวยการ ศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

“เห็นดวยทั้งหมดครับ ดีทุกอยาง ที่จริงจากประสบการณท่ีเราพูดก็ไมใชเร่ืองใหม มีมาตั้งนานแลว เสีย

อยูอยางเดียวทําไมไมไดไปทํา มันเปนนามธรรม ไมเปนรูปธรรม ผมเชิญชวนพวกเรา ถามีโอกาสใน

กรุงเทพฯ ไปเห็นสิ่งท่ีทํา จะดีแคไหนก็ไปดู ที่โรงเรียนวัดรางบัว ท่ีเขียนๆ มานี่เขาพิสูจนมาแลว ท่ีกรุงเทพฯ 

ตางจังหวัดก็หลายท่ี ท่ีบางมูลนาก ผมไดมีสวนรวมไปทํากับหมอเกษม หนังสือที่ทานไดรับในถุงมีอยูเลมหน่ึงคือ

โรงเรียนคุณธรรม เลมที่สองคือคุณครูท่ีรัก ที่ทานบอกมานี้อยูในน้ีหมดแลวจับตองได”  

 

• นายแพทยสุภกร บัวสาย ผูจัดการสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.)  

 

“ก็ดีหมดนะครับที่เราขึ้นปายไว แตท่ีผมฟงแลวผมก็นึกถึงตัวเอง ก็ถามพี่บัญชรวา ตัวเราสองคนไดอยางนั้น

ไหม ผมก็รับสารภาพ พี่บัญชรก็รับสารภาพวาเราก็ไปไมถึงนะครับ เพราะฉะน้ันถาจะคาดหวังวาจะมีคุณครูที่

เพียบพรอมแบบนี้ ผมก็ไมรูวาในแผนดินนี้ เราจะมีสักก่ีคน หรีอเราจะสรางไดไหม ประเด็นคือ ถามันเยอะอยางน้ี 

มันจะเพียบพรอมไดยาก ตกลงแลวตัวคียจริงๆ มันคือเรื่องอะไร ผมฟงดูแลวมันมีอยูแค 3 ประเด็นสําหรับครู
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ครับ ประเด็นแรก คือสิ่งที่ อาจารยปราโมทยพูดเรื่อยๆ คือ มันตองมาดวยความรักเด็กกอนใชไหมครับ ตัวนี้มัน

ทําใหเด็กกับครูคุยกันได ถาไมมีตัวนี้เปนตัวเริ่มตน ที่เหลือตอใหครูเปนครูดีอยางไร เด็กก็เขาไมถึง ประเด็นท่ี

สองคือเราอยากใหเด็กที่เกงกับเด็กท่ีดีใชไหมครับ เด็กดี ผมคิดวาถารวบรวมทั้งหมดนี่คือ ครูตองทําตัวเปน

ตัวอยาง ใหเปนคนดี มันจะดีมาก ดีนอย มันคงไมเพียบพรอมทุกอยาง แตอยางนอยเด็กสามารถยกมือไหวครูได

เต็มใจวาครูคนนี้ของเราเปนครูดี ในสายตาเด็ก ครูเปนคนดีและเปนตัวอยางใหเขาดีตาม ประเด็นท่ีสามเร่ือง

เกง อันเดียวเลยคือครูมีทักษะในการพัฒนาตนเอง มีทักษะในการเรียนรู ถายังสอนไมเกง ก็จะรูวาไปหา

ความรูไดที่ไหน ถาทําอยางนี้ไดก็จะสอนเด็กได วาถายังไมรูเรื่องโนนเรื่องนี้ ทําโนนทํานี่ไมเปน แลวจะมีทักษะใน

การไปแสวงหาความรูใสตัวอยางไร เพราะฉะนั้นวาไปแลว เรื่องเกงคือตัวครูเองเรียนรูเปน ถาบอกวาเรียนรูเปน 

เร่ืองปลีกยอยมันจะตามมาเอง แตวาเริ่มตนเลยคือชองวางระหวางครูกับเด็ก มันจะเกิดขึ้นถาครูไมรักเด็ก อันนี้

เปนอันดับหน่ึงเลยนะครับ 

 

• คุณปยาภรณ มัณฑะจิตร  

 

“สรุปคือรักเด็ก ใฝเรียนรู เปนแบบอยางท่ีดี”   

 

• ผศ.ดร.บัญชร แกวสอง ผูอํานวยการฝายวิจัยทองถ่ิน 

 

“ขอคิดนอกกรอบนิดหนึ่ง ผมไมแนใจ เวลาเราพูดเรื่องปฏิรูปการศึกษา เรามองกันแคตัวเด็กกับตัวครู เวลา

มองไปที่ผลผลิตของการศึกษา อยากใหมองวาผลผลิตของการศึกษาใหม มันไมใชแคตัวเด็ก มันนาจะมีผลผลิต

อ่ืน เปนองคประกอบในกระบวนดวย เพราะจากประสบการณเราเห็นวา เราถือโอกาสจัดการเรียนการสอนดีๆ ไป

สรางเด็กไดดวย และสรางการเปลี่ยนแปลงในสังคมไปดวย อยากชวนคิดเพิ่มเติม ไมเห็นวาการศึกษา คือการ

สรางเด็กอยากเดียว แตใชกระบวนการเดียวกันสรางท้ังเด็กท้ังครูไปดวย และตองเปนกระบวนการท่ี

สรางสังคมไปพรอมๆ กัน ไมใชหวังวาเด็กจบมาแลวไปสรางสังคมตอ นั่นก็คือหวังอิมแพ็คตอจากเด็กใชไหม 

แตอันนี้คิดวา out put เปนกระบวนการคูขนาน กระบวนการที่มาทํากับครูนี่แหละ ที่ครูทํากับเด็กน่ีแหละ 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเด็กและตัวสังคมไปพรอมๆ กัน คือถามองตรงน้ี เราจะไมเอานํ้าหนักทุกๆ อยาง

มาไวที่ครูทั้งหมด ซึ่งมันไมคอยเปนจริงนะ เพราะหาครูท่ีเหมือนที่คุณหมอวานาจะหายากมากในตอนน้ี ถาวาง

น้ําหนักไวที่ครูทั้งหมดคงไมใช ตองวางไวหลายๆ มุม เหมือนท่ีมีการทําระบบสนับสนุนไว มันตองมี เหมือนที่คุย

กันวา ตอใหครูดีอยางไรก็ตาม ในบางพื้นท่ีมันทําไมได ถานโยบายมันหวย มันก็เดินตอไปไมไดนะ ครู

ตองเดินตามนโยบาย มันยังมีอีกหลายตัวนะ เพียงแตวาเราจะชวยครูใหเดินไดอยางสะดวก มันตองมีตัว

อะไรเขามาชวย” 
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• คุณปยาภรณ  มัณฑะจิตร ผูจัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล 

 

“ดิฉันขอทําความเขาใจอยางน้ีนะคะ ตรงน้ีก็เปนไอเดียทําใหเห็นภาพเลยวา ถามีกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีดี 

นอกจากผลผลิตที่ไดจะเปนเด็กแลว สังคมก็จะไดประโยชนดวย แลวก็เปนกระบวนการคูขนานไปกับการ

เปลี่ยนแปลงสังคมดวย และทานทั้งหลายยังพูดถึงเรื่องระบบสนับสนุนครูวาตองมีระบบสนับสนุนท่ีดี และเอ้ือกับ

การจัดกระบวนการเรียนรูแบบน้ี นี่คือสิ่งที่ทานไดชี้ประเด็นใหเห็น ทุกทานมีคําถามกับดิฉันเยอะนะคะวา ครูดีๆ 

16 คนท่ีอยูบนนิทรรศการ ทําไมไมเชิญมา ดิฉันขอตอบทุกทานวา เวทีวันน้ีเปนเวทีท่ีชวนกันมาทํา Mapping 

กันกอนวาใครเปนใคร ทําอะไร แลวก็เวทีขางหนา ถาเราตกลงกันวาเราจะทํา ตัวอยางครูเหลาน้ีจะมี

เพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ จากการทํางานของทานเอง แต ณ ตอนน้ีเพื่อใหการทํา Mapping ท่ีสมบูรณ ตอนน้ี

หลายทานก็เห็นรวมกันแลววาปลายทางของการปฏิรูปอยากเห็นครูเปลี่ยน อยากเห็นเด็กเปลี่ยน 

รายละเอียดของการเปลี่ยน เปลี่ยนอยางไร”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วัต ถุประสงค : เพื่ อ ดู ว าบทบ าท /หน วยง า น 

โครงการ ของผูเขารวมแตละทานมีสวนเก่ียวของกับ

ประเด็นในการเปลี่ยนแปลงครูและเด็ก 

 

กระบวนการ : ยังคงอยูในกลุมใหญ แตละคนได Post it  

สีชมพู เพื่อเขียนชื่อหนวยงานและโครงการ ไปติดกับ

ประเด็นบนฟลิปชารตที่ตนเองหรือโครงการมีบทบาท

เก่ียวของ  

 

กิจกรรมท่ี 4 : บทบาทของแตละทานมีสวนรวมในการสรางความเปลี่ยนแปลงในประเด็นใด  
                   (เวลา 10.40 – 11.00 น.)  

 

 

เน้ือหา 
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ครู 

ประเด็น รายละเอียด โครงการ/ หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ 

จิตวิญญาณ 

ครูตองมีจิตวิญญาณของความเปนคร ู

หมายถึง ครูตองทําหนาที่มากกวาครูที่

สอนหนังสือเพียงอยาง เ ดียว เปน

ตัวอยางที่ดีใหกับเด็ก มีคุณธรรม และ

มีอุดมการณในการทํางาน 

• โครงการครูเจาฟา ในโครงการพระ

เมตตาสมเด็จยา (คุณสุนันทา พิมพศิริ) 

• ดร.บรรเจอดพร  สูแสนสุข 

• โครงการโรงเรียนสุขภาวะ - IRES 

(รศ.ดร.ชวลิต ชูกําแพง) 

ทักษะ 

ครูตองรักเด็ก มีความเขาใจในตัวเด็ก 

สามารถสรางความ สัมพันธที่ดีกับเด็ก

ไ ด  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ แ บ บ

แนวราบ เปรียบ เสมือนเพื่อนท่ีสามารถ

รับฟงไดทุกเรื่อง อีกท้ังครูตองสามารถ

สรางบรรยากาศในการเรียนรู  ใหเกิด

ความสุขทั้งตัวเด็กและครูไปพรอมๆ กัน  

นอกจากน้ันยังตองเปนกลัยาณมิตรกับ

ครอบครัวของเด็ก และชุมชนอีกดวย 

ครูยังตองเปนนักออกแบบการเรียนรูที่ดี 

นั่นหมายถึง  ครูตองสามารถเขาใจ

กระ บวนการพัฒ น า เ ด็ก  เ ข า ใจ ถึ ง

การศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู 

สามารถออกแบบการเรียนรูไดเอง มี

ความรูที่มากพอในการสอน แตตองสอน

ดวยวิธีใหม คือ การออกแบบการเรียนรู

จากโจทยจริ ง  ทําหนาที่ เปนผูสร าง

โอกาสในการเรียนรู ใหเด็กไดลงมือทํา 

ฝกใหเด็กต้ังโจทย สืบคน สรุป สื่อสารได 

เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองมากกวารูเนื้อหา  

นอกจากสิ่ ง ท่ี ไดกลาวมา ครู ยังตอง

ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง จากครู

ใหกลายเปน “โคช” ตองรับฟงเด็กและ

• โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มูลนิธิสยามกัมมาจล (คุณศศินี ลิ้ม

พงษ)  

• โครงการเสริมพลังอํานาจ โรงเรียนสุข

ภาวะ สสส. (อ.เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย) 

• โครงการสรางชุมชนการเรียนรูครูเพื่อ

ศิษย (คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส) 

• โครงการเพาะพันธุปญญา (ดร.สุธีระ 

ประเสริฐสรรพ) 

• โครงการวิจัยระบบหนุนนําตอเนื่อง – 

Teacher Coaching (ดร.เจือจันทร จง

สถิตอยู) 

• โครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน -

มสส. (คุณสมหญิง สายธนู) 

• โครงการรากแกว เพิ่มพูนทักษะการ

เรียนรูของครู – มูลนิธิรากแกว (คุณ

พีรวัศ ก่ีศิริ) 

•  โครงการโรงเรียนสุขภาวะ – IRES 

(รศ.ดร.ชวลิต ชูกําแพง) 

• ศูนยจิตวิทยาการศึกษา – มูลนิธิยุวสถิ

รคุณ (คุณขวัญพยัคฆ พยัคฆนันท) 

• โครงการ Teach for Thailand  

ตารางแสดงประเด็นท่ีหนวยงาน/ โครงการสนับสนุนครู 
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ครู 

ประเด็น รายละเอียด โครงการ/ หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ 

กระตุนใหเด็กคิดเปน และฝกใหเด็กหา

ความรูไดดวยตนเอง  

ทายสุด นอกจากเด็ก ที่ครูตองเก่ียวของ

มีความสัมพันธดวยแลวนั้น ครู ยังตอง

ลุกมาทํางานกับบุคคลอ่ืน ที่เก่ียวของกับ

เด็กดวยเชนกัน ไมวาจะเปน ผูปกครอง 

เพื่อนครูดวยกัน หรือแมกระทั่งชุมชน

และหนวยงานที่เ ก่ียวของ เพื่อใหเกิด

ความรวมมือและการพัฒนาการทํางาน

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น     

(คุณวิชิตพล ผลโภค) 

• โครงการ Redesign Education – 

Asian Leadership  Academy  

(คุณเมษ ศรีพัฒนาสกุล) 

• โครงการวิจัยทองถ่ิน ประเด็นการศึกษา

เด็กและครู  

(ผศ.ดร.บัญชร แกวสอง) 

“งานวิจัยชุดการศึกษา” ครู/เด็ก งานวิจัย

การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคท่ัว

ประเทศ – ฝายวิจัยทองถ่ิน สกว. 

(เบญจวรรณ วงศคํา) 

ลักษณะนิสัย 

ครูตองไมใชอารมณ ตองมีทักษะในการ

พัฒนาตนเอง พรอมเรียนรูตลอดเวลา 

ใฝหาความรูใหมๆ สามารถจัดการ

ตนเองเพื่อให เปนตัวอยางแก เ ด็กได 

รวมถึงตองมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการจัดการ 

• โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มูลนิธิสยามกัมมาจล  

(คุณศศินี ลิ้มพงษ)  

• โครงการวิถีพุทธ  

(ดร.บรรเจอดพร  สูแสนสุข) 

• โครงการสรางชุมชนการเรียนรูครูเพื่อ

ศิษย (คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส) 

• ศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิ

รคุณ (คุณปราโมทย โชติมงคล) 
 

 

  

ตารางแสดงประเด็นท่ีหนวยงาน/ โครงการสนับสนุนครู 
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เด็ก 

ประเด็น รายละเอียด โครงการ/ หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ 

ทักษะ 

สิ่งสําคัญของเด็กรุนใหม คือ ตองเปนผูมี่

ทีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ประกอบไป

ดวย มีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห 

(สามารถพัฒนาสมองสวนหนาได ) 

ทักษะในการเรียนรู เรียนรูไดดวยตัวเอง 

ทักษะในการทํางาน ทักษะในการ

ทํางานเปนทีม ทักษะดานไอที ทักษะ

ทางสังคม สามารถเอาตัวรอดไดใน

สถานการณตางๆ  

• มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน - CCF  

(ดร.วรากร สามโกเศศ) 

• โครงการโรงเรียนสุขภาวะ – IRES 

(รศ.ดร.ชวลิต ชูกําแพง) 

• โครงการรากแกว – มูลนิธิรากแกว  

(คุณพีรวัศ ก่ีศิริ) 

• โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ – CPBF 

คุณดารณี ผลาผล 

•  โครงการ Redesign Education –Asian 

Leadership  Academy (คุณเมษ ศรี

พัฒนาสกุล) 

• โครงการวิจัยชุดอานหนังสือใหเด็กฟง – 

สกว.ฝายวิจัยทองถ่ิน (คุณเบญจวรรณ 

วงศคํา) 

• โครงการเพาะพันธุปญญา (ดร.สุธีระ 

ประเสริฐสรรพ) 

• โครงการวิจัยระบบหนุนนําตอเนื่อง – 

Teacher Coaching  

     (ดร.เจือจันทร จงสถิตอยู) 

• โครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน – สํานัก

พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 

(อ.พิทักษ โสตถยาคม) 

• โครงการครูเจาฟา ในโครงการพระเมตตา

สมเด็จยา (คุณสุนันทา พิมพศิริ) 

• โครงการ Teach for Thailand  

    (คุณวิชิตพล ผลโภค) 

• โครงการวิจัยทองถ่ิน สรางกระบวนการ

เรียนรูกับเด็ก (ผศ.ดร.บัญชร แกวสอง) 
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เด็ก 

ประเด็น รายละเอียด โครงการ/ หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ 

ลักษณะนิสัย 

เด็กตองตระหนักและรูจักคุณคาของ

ตนเอง สามารถวางเปาหมายชีวิต เขาใจ

แกนแทของชีวิต มีสติ สมาธิ มีคุณธรรม 

มีปญญาที่ เ กิดจากภายใน มีความ

เมตตากรุณา รวมถึงการเห็นคุณคาของ

การเรียนรู  เกิดเปนความสุขในการเรียน 

เด็กรักครู สงผลใหเด็กกลาที่จะเรียนรู 

อยากไปโรงเรียน มีวินัยในตนเอง รูจักวิธี

ฝนใจ อดทน ไมทอถอย  

นอกจากเด็กควรจะมีคานิยมและนิสัยที่

ถูกตอง มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการใชชีวิต และรูวิธีในการนํา

สิ่งที่ดีไปใชเก้ือกูลกัน 

• โครงการครูเจาฟา ในโครงการพระเมตตา

สมเด็จยา (คุณสุนันทา พิมพศิริ) 

• โครงการ Teach for Thailand  

    (คุณวิชิตพล ผลโภค) 

• โครงการโรงเรียวิถีพุทธ/ โครงการ

คุณธรรมเยาวชนไทย ทําดีถวายในหลวง/ 

สพฐ.ปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน (ดร.บรรเจ

อดพร สูแสนสุข) 

• โครงการรากแกว – มูลนิธิรากแกว  

    (คุณพีรวัศ ก่ีศิริ) 

• โครงการโรงเรียนสุขภาวะ – IRES 

    (รศ.ดร.ชวลิต ชูกําแพง) 

• มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน - CCF 

    (ดร.วรากร สามโกเศศ) 

• ศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

(คุณปราโมทย โชติมงคล) 
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 ระบบสนับสนุน 

ประเด็น รายละเอียด โครงการ/ หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ 

ระบบสนับสนุน 

ระบบตองเอ้ือกับเด็กสวนใหญท่ีมีโอกาส

นอย 

• วิจัยระบบ (นพ.สุภกร บัวสาย) 

• จังหวัดปฏิรูปตนเอง (นพ.สุภกร บัวสาย) 

• ชุมชนพัฒนาแหลงการเรียนรูในโรงเรียน

ดวยระบบ (PL) Mentoring + หองเรียน

คุณภาพ + Lesson study  

    (รศ.ดร.สิริพันธุ สุวรรณมรรคา) 

• สื่อสรางสรรคกําลังใจและการเรียนรูสูการ

เปลี่ยนแปลงผูเรียนของครู  

    (รศ.ดร.สิริพันธุ สุวรรณมรรคา) 

• ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  

   (ดร.ประภาภัทร นิยม) 

• ประเมินเพื่อพัฒนาโรงเรียน SCHOOL 

ACCREDITATION/ พัฒนานักเรียน

ตนแบบ –มสส. 

• TDRI (เมษ ศรีพัฒนาสกุล) 

• โครงการ Redesign Education –Asian 

Leadership  Academy (คุณเมษ ศรี

พัฒนาสกุล) 

• ThaiPBS – (สันติพงษ ชางเผือก) 

• โครงการระบบการผลิตครู  

     (อ.เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย) 

• โครงการ Teach for Thailand  

     (คุณวิชิตพล ผลโภค) 

• โครงการโรงเรียนสุขภาวะ – IRES 

    (รศ.ดร.ชวลิต ชูกําแพง) 

• โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ – CPBF 

คุณดารณี ผลาผล 
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 ระบบสนับสนุน 

ประเด็น รายละเอียด โครงการ/ หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ 

• โครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน – สํานัก

พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 

(อ.พิทักษ โสตถยาคม) 
 

 

• คุณปยาภรณ มัณฑะจิตร ผูจัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล 

 

สรุปประเด็น 

“ถาทานลองพิจารณาในฟากของครู มีคนทําเรื่องของระบบสนับสนุนมากทีเดียว  มีหลายองคกรทําเรื่อง

สนับสนุน “ถาครูจะเปลี่ยน ระบบสนับสนุนหลายโรงเรียนตองปรับ ถาไมปรับครูก็เปลี่ยนไมได” ใน

ขณะเดียวกันก็มีจํานวนมากท่ีทํางานกับครู โดยเนนลงไปท่ีเร่ืองของทักษะ และบางสวนไปท่ีเร่ืองจิต

วิญญาณของครู นี่คือสิ่งที่ทานแสดงตัวตนทานเอง วางานของทานเขาไปอยูในพื้นที่แบบน้ี สิ่งท่ีทําไมมาก

เทาไรก็คือไปทําในเร่ืองของนิสัยท่ีบอกวาใฝรูใฝเรียน 

 

ถากับเด็กเราก็เห็นวามีคนพูดถึงเรื่องการเขาไปสนับสนุนเรื่องของทักษะเด็ก อยูจํานวนหนึ่ง และคุณคา

ภายในอยูจํานวนหนึ่ง เรื่องของทักษะศตวรรษที่ 21 ก็มีคนที่เขาไปสนับสนุนคอนขางมาก รวมถึงเรื่องของ

ความคิดภายในของเด็กก็มีพอสมควร แต อันที่เรียกวาอาจจะมีนอย ก็คือเร่ืองของ Character เร่ืองของ

อุปนิสัยท่ีอาจารยบรรเจอดพร พูดบอยๆ วานิสัยดี เพราะวาเราอาจจะตองใหคําจํากัดความ ใหชัดขึ้นวา

คําวา “ดี” มันดีอยางไร แลวเติมเขามาเรื่องความสุขของเด็กตรงนี้อาจจะยังไมคอยมี  

ตรงน้ีเราเห็นเลยวาเมื่อ mapping ออกมาแลว ตรงไหนที่เราทุมเท สรรพกําลังลงมาและมีจุดที่ซอนกัน 

ซอนกัน แตในบางเรื่องก็ยังมีคนทํางานนอย คําถามก็คือในพื้นท่ี ท่ีเราทํางานรวมกันมากๆ   ซึ่งเปน        

contribution ของแตละโครงการ แตละองคกร ทานเห็นหรือไมวา เพื่อนเราก็จับอยูในพื้นที่และขอบเขตของ

งานที่ใกลเคียงกับทานในเรื่องของการพัฒนาครู ทักษะครู จิตปญญาครูเห็นชัดเลย เน่ืองจากเราตองพัฒนา

เด็กก็จริง แตเราตองเปลี่ยน change agent กอน เพราะฉะนั้น ดิฉันจะขอพูดเฉพาะครูกอนวาเราทํางาน

พัฒนาครูเหมือนกัน แตอาจจะคนละเครื่องมือ แลวเราจะประสานความรวมมือกันไดหรือไม ในขณะที่ที่คิดวา

บางเรื่องที่มีความสําคัญและยังทํางานนอย เราจะรวมกันพัฒนาตออยางไร” 
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คุณปยาภรณ มัณฑะจิตร ผูจัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล 
 

ในชวงเวลาชวงนี้ เปน session ที่สําคัญชวงสั้นๆ 

อยากใหทุกทานลองเขียนความเห็นของทาน เพื่อที่จะมองวา

ทานเห็นภาพนี้แลว ทานคิดวา เราจะมาทํางานแบบเรารวมกัน

ไหม และถาทานเห็นเรื่องของการรวมนั้นทานเห็นวาจะรวม

อะไรกันไดบาง ขอความเห็นของทานคะ ใสลงไปใน post it 

ทานอยากทํางานรวมกับคนในหองน้ีหรือไม อยางไร 

อยากจะทํางานรวมกันในแนวไหน อยากเห็นกลไกท่ีจะ

มาสนับสนุนท่ีเรารวม ขอใหทุกทานเขียนหน่ึงแผน หน่ึง

ความเห็น แตถาทานใดยังไมมีความคิดท่ีจะรวมก็ยังไมตอง

เขียนได 

  

วัตถุประสงค: เพื่อดูวาผูเขารวมแตละทานจะมี

สวนรวมในการขับเคลื่อนตามประเด็นที่นําเสนอได

อยางไร 

 

กระบวนการ : จัดเปนกลุมใหญ แตละคนได Post it  สี

ฟา เพื่อเขียนวิธีการในการในการขับเคลื่อนประเด็นของ

การเปลี่ยนแปลงครูและเด็กอยางมีสวนรวม 

 

กิจกรรมท่ี 5 : ทานจะมีสวนรวมในการสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นอยางไร (เวลา 11.00 - 11.25   น.)  
 

เน้ือหา 
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- สรุปประเด็นและความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน –  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น วิธีการ 

1) สรางและรวบรวมความรูใน

การพัฒนาครู 
• ทําใหเกิดความรัก / ความสุข / ความดี ความเกง ความรู 

• ทําอยางไร ประสานพลังเครือขายใหมีพลังย่ิงขึ้น สรางพื้นท่ีเรียนรูรวมและ

หนุนใหเกิดการลงมือทํา 

• เริ่มทํากับครู / นักเรียนและลามไปที่พอแมผูปกครองและชุมชน 

• พัฒนาครู ที่โรงเรียน ในหองเรียน 

• นําความสําเร็จคลี่ออกมาแลวนํารูปธรรมความสําเร็จมาสื่อสารตอ  

• *ทําในสิ่งที่ทําแลวคิดวาไดผลดีท่ีสุดตอไป เชื่อมโยงกับเครือขายอ่ืนท่ียังคง

ดํารงความเปนอิสระตอไป เปลี่ยนตัวเองกอนแลวจึงเปลี่ยนคนอ่ืนตอไป 

• รวมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางครู / เด็ก จากฐานราก (ชุมชนทองถ่ิน) 

• รวมเปน Change Agent เปนสวนหนึ่งของแกนนําเรื่องรวบรวมองคความรู 

    เรื่องครูดี โรงเรียนดี นักเรียนดี 
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ประเด็น วิธีการ 

2) จัดทําฐานขอมูลและ

แลกเปลี่ยนกัน 
• แชรขอมูล ใครทําอะไร ที่ไหน  

• งานตาง Level สามารถ "สงตอ" กันได 

• ควรทํางานรวมกัน วิธีการทํา คือ นําความรู (ทําไดอยางไร ?) ของแตละ

สวนมาถอดบทเรียนรวมกันเพื่อการเห็น "ความรู"  "วิธีการ" ของแตละสวน

รวมกันกอน 

3) สรางพ้ืนท่ีพบปะและ

แลกเปลี่ยนกันเปนระยะ 
• จัดงานสัมมนา / ประชุมบางหัวขอที่หลายฝายไดทําในเรื่องเดียวกันเพื่อหา

หนทาง "รวมมือย่ิงขึ้น / กระตุนใหสังคมรับรู " / Explore เพิ่มขึ้น 

• พบปะมาเลาเรื่อง / ความกาวหนาท่ีแตละคนทํา เพื่อเปน KM เปนระยะๆ 

แบงตามหัวขอบนบอรดใหญ เพื่อสราง Synergy 

• แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการทํางานระหวางกัน 

4) สรางเครือขาย • รวมกันเปนพลังในการเสนอความคิดตอ สปช. สนช. ศธ. หากการปฏิรูปไม

เปนไปตามคาดหวังในปแหงการปฏิรูปน้ี 

• สรางรวมมือกันในสรางพลังครู ใหชวยเหลือ พัฒนากันเอง 

• การจัดการเครือขายระดับต้ังแตนโยบาย ระดับกระทรวง/ระดับโรงเรียน / 

สถานศึกษา /ครู / นักเรียน  

5) ระบบสนับสนุน • เขาไปชวยในโครงการ หนวยงานใดก็ได ที่ตองการใชเครื่องมือ KM ไป

พัฒนาครูและเด็ก 

• ใครก็ไดเขาไปแตะเรื่อง "ระบบสนับสนุน" ที เพราะถา KPI ยังเปนแบบน้ี 

ปจจุบันนี้ ไมมีทางเปลี่ยนแปลง "ครู" ได 

• สนับสนุนครูจับกลุมท่ีสนใจเรื่องเดียวกัน ใหเขาพัฒนาตนเอง , กันเอง 

6) สรางกลไกระดับพ้ืนท่ี • รวมกับกลไกระดับจังหวัด / พื้นท่ี ใหเอาวิธีการไปใช (ถาชอบ) เปนการ

เตรียมเรื่องกระจายอํานาจ 

7) ระบบผลิตครู • รวมในการพัฒนาครูเรื่อง PBL ที่บูรณาการสาระวิชาผานการเปลี่ยน PBL -

-> RBL ที่ราชภัฎ 

• วิธีและกระบวนการพัฒนาครูอยางเหมาะสม 

• ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตครู 

8) สื่อสารสังคม • รวมเปดเวทีสาธารณะ สรางสํานึกสังคมรวมกัน 

• สื่อสาร เพื่อสรางกําลังใจครูดี ใหครูเรียนรูจากครูดีในพื้นท่ีใกลกัน 



งานประชุมระดมสมองในการจัด “เวทีภาคีพูนพลังครู” (12 กุมภาพันธ 2558) 39 

 

• ดร.ประพนธ ผาสุกยืด ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรู เพื่อสังคม (สคส.) 

 

“ผมพูดตาม post it ท่ีบอกวากอนหนานี้เลิกทําไปแลวกับครูเพราะวาทําไปแลวไมไดผล ไปสอนนิสัยให

เรียนรู ใหกระบวนการ KM แตพอครูกลับไปโรงเรียน ครูก็ไมมีเวลาทํา ผอ.บอกใหทําโนนทํานี่ เพราะจะมีการ

ตรวจโรงเรียน อะไรแบบนี้ ผมก็เลยบอกวาเลิกทําไปแลว รวมกับใครก็เลยไมมี ก็เขียนไววา ใครก็ไดเขาไป

แตะเร่ืองสนับสนุนที เพราะถา KPI ยังเปนแบบน้ี ไมสามารถเปลี่ยนแปลงครูไดเลย” 

 

• ดร.สริิกร มณีรินทร ประธานอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู  

 

“คิดวาวันน้ีเรามาพูดปญหา มาพูดคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของครูและเด็กมาเยอะมากหลายเวที วันนี้

ดิฉันอยากจะเปน How to อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรม ตองเรียนวาวันน้ีมีความรูสึกกังวลมาก 

ถึงแมจะเห็นแสงสวางปลายอุโมงค เห็นคนอยาง อาจารยประภาภัทร นิยม ที่เขาไปเปนสปช. แตเน่ืองจาก

เวลาในการปฏิรูป นาทีทองแบบนี้เปนเวลาสั้น พูดกันเสมอวาปหน่ึงๆ ตัวดิฉันที่ไดรับโอกาสเขาไปเปนสวนหนึ่ง

ของคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา ดิฉันเห็นสิ่งหน่ึง คือวาวันน้ี บานเมืองเรามีวิกฤติในลักษณะ

ตางคนตางทํา เฉพาะสพฐ. เองมีคณะกรรมการปฏิรูปอยูท่ีสพฐ. ทานกมลก็ตั้งผอ.เขต เปนกําลังใน

การปฏิรูปของทาน กองกําลังหน่ึงซึ่งเปนคนละกองกับปฏิรูปการเรียนรู ดิฉันขอตั้งคําถามวาอะไรกัน

น่ี. อยากจะเชิญชวนทุกทานท่ีอยูท่ีน่ีรวมเปนพลังในการเปลี่ยนแปลงท่ีเรียกกันวา Change Agent  

เราชวยกันรวบรวมครูดี  นักเรียนดี  เปนเครือขาย โดยกรอบหนา ท่ีของดิฉันเปนประธาน

คณะอนุกรรมการเรียนรู วิสัยทัศนหน่ึงท่ีดิฉันคิดวาสําคัญมาก คือ “รวบรวมองคความรู” ท่ีเกี่ยวกับ

ปฏิรูปการศึกษา “เรียนรู” อยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูการ “ขยายผล” เพราะมิฉะนั้น พอเปลี่ยนรัฐบาลน้ี

ก็หมดไป เรื่องที่สอง รวมกันเปนพลังเสนอความคิดตอ สปช. สนช.และกระทรวงศึกษาธิการ การปฏิรูปที่เราฝน

เอาไวตรงกันหมด และที่เราฝนไวที่นี้เราเนนที่อินเนอรของครู เด็ก ถาการปฏิรูปไมไดเปนไปตามคาดหวังในป

การปฏิรูปครั้งน้ี เราตองลุกขึ้นพูด วาไมใชแลวนะ! ”  

 

• ดร.วรากรณ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

“ผมคิดวาเรามาเปนการพบปะครั้งแรกของเรา ท่ีผมจะเสนอคือเรานาจะพบปะกันอีก มีใบงานท่ีแต

ละคนทํากาวหนาไปแคไหนแลว เร่ืองท่ีสอง เฟสตอไป อาจจะจัดประชุมกลุมแยกมากขึ้น เพื่อใหลง

รายละเอียด เพราะแตละคนก็ทํางานกันหลายอยาง”  
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• ผศ.ดร.บัญชร แกวสอง ผูอํานวยการฝายวิจัยทองถ่ิน 
 

“มองสองประเด็น เรื่องแรก นาจะมีการรวมกัน สรางและคนหาความรู ผมไมเชื่อวาการปฏิรูปมันลอย

อยู ของจริงมีอยูท่ีเสร็จแลวและกําลังดําเนินการ ถารวมกันสรางในพื้นที่ตางๆ ในแงวิจัย คนหาความรูมาได 

รวมสนับสนุนการวิจัย ที่สรางเด็กและครูจากฐานราก เรื่องที่สอง พอเห็นมีของจริงตองนํามาสื่อสาร เพราะ

ไปสื่อสารนโยบายอยางเดียว ผมไมคอยเชื่อนโยบายสื่อสารจากขางลางใหต่ืนตัวและนโยบายก็เอาดวย” 

 

• คุณสมหมาย ปาริจฉัตต รองประธานกรรมการ บริษัทมติชน จํากัด (มหาชน) 

 

“ผมเสนอวาอยางนอยพื้นฐานนาจะมีการแชรขอมูล เชน ลักษณะโครงการคืออะไร คือสวนของการ

ทําความรู สวนของเทรนนิ่ง การเผยแพรประชาสัมพันธ พื้นที่อยูที่ตรงไหน และตอไปอยางไร มีการเชื่อม

ขอมูลท่ีจะใหรูวาใครทําอะไร ตองการอะไร การจะนําไปสูการปฏิรูปในหน่ึงป ท่ีเราอยากไดท้ังหมด

จะเร่ิมอยางไร ถึงจะลุกลามตอไป ฟงๆ ดูแลว ตอบเร็วๆ อยางที่ อาจารยปราโมทยไปเริ่มที่โฮสคูล นาจะใช 

เพราะไมอยางน้ันพอเปลี่ยนผูบริหารโรงเรียนก็จะมีปญหา ตําแหนงที่สูญพันธุไปแลวในประเทศไทยคือ 

ตําแหนงครูใหญ”  

 

• ดร.สุธีระ ประเสิรฐสรรพ โครงการเพาะพันธปญญา สกว. 

 

“คิดวาจะรวมกับกลไกระดับจังหวัด ที่รวมกอตัวขึ้น เพื่อเอาไปใชในพื้นที่ตัวเอง เชนจะมีสภาการศึกษา

จังหวัด หรือรวมกับกรรมการสถานศึกษาท่ีอยากจะรูเรื่องนี้ เขาชอบนะ ผมก็จะยินดีไปนําเสนอ นาจะ

สอดคลองกับการเตรียมการเรื่องการกระจายอํานาจ เพราะวาเขาสามารถดูแลไดเอง ถาเกิดเขาชอบ” 

 

• ดร.เจือจันทร จงสถิตอยู โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูดวยระบบสนับสนุนอยางตอเนื่อง (Teacher 

coaching)  

 

“จุดมุงหมายภาคีนี้คือเวทีพูนพลังครู ดิฉันก็คิดวาถาจะอยากเขาไปมีสวนรวม คือทุกคนพัฒนาครู จะ

เขาไปรวมการพัฒนาครูอยางเหมาะสมน่ี บริบทของพ้ืนท่ีควรจะเปนอยางไร และก็นําไปสูเปาหมายวา

ผลักดันใหหนวยงานหลัก โดยเฉพาะสพฐ. ซึ่งมีงบประมาณในการพัฒนาครู 1) เปลี่ยนวิธีพัฒนาครู 2)ตอง

รวมมือเปนพลังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตครูใหได ในคณะครุศาสตร และศึกษาศาสตร 

เพราะวาเปนตนทางที่ทําใหการพัฒนาครูบิดเบือนไปเยอะ...จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตครู และ 3)

ครูท่ีมีอยูแลวพัฒนาเขาใหเต็มศักยภาพ ขอเติมนิดเดียวที่ทุกคนสรุป จากท่ีดิฉันไดลงพื้นท่ี ทุกคนไปเนน
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เรื่องทักษะการสอน ทักษะการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยท่ีดี สิ่งท่ีเราพบคือสืบเนื่องจากระบบผลิตครู วิชา

พ้ืนฐานท่ีครูไปสอนไมมีเทาท่ีควร อันน้ีคิดวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญตองเปนพ้ืนฐานดวยและสวน 

ทักษะการสอนน่ีครูตองมี  

 

• คุณสมหมาย ปาริจฉัตต รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 

 

“ผมคิดวาเราพูดเชื่อมโยงกันหมด และตอบถูกทุกขอ ขอตอบทีละประเด็นใหเห็นภาพรวมมากขึ้น 

ประการแรก ทําอะไร ทําใหเกิดความรัก ความสุข ความดี ความรู ความเกง ประการที่สอง ทําอยางไร 

ประสานพลังเครือขายใหมีมากขึ้น ใหเกิดการเรียนรูจากการลงมือทํา ประการท่ีสาม ทํากับใคร เราทํากับครู 

กับนักเรียน ตอไป พอแม ผูปกครอง ชุมชน ประการที่สี่ ทําท่ีไหน ที่หองเรียน พื้นที่ น่ีคือการเชื่อมโยง

ฐานขอมูลท้ังหมดใหเกิดรายละเอียดท่ีเกิดความชัดเจน ใหเกิดความเขาใจ ใหมีการติดตามผลดวย 

จริงหรือเปลา ตอบถูกหรือเปลา และการสื่อสารสาธารณะเห็นดวยอยางย่ิง สิ่งท่ีตองการมากท่ีสุดคือการ

เปนรูปธรรม เราพูดนามธรรมสัก 80 เปอรเซ็นต ทํารูปธรรมสิ่งท่ีเราทํามาใหไดรับรูและคลี่ออกมาเอาไป

ทําได และมีส่ิงสนับสนุนดวยก็จะเกิดชัดเจน ฉะนั้น ทําในสิ่งท่ีเราทํามาแลวคิดวาไดผลดีท่ีสุดตอไป และ

เชื่อมโยงกับเครือขายที่ยังคงเปนอิสระของตนเองตอไปดวย ไมครอบงําซึ่งกันและกัน เปลี่ยนองคกรตัวเองกอน

และเปลี่ยนคนอ่ืนตอมาครับ” 

 

• คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย ผอ.สสส. สํานัก 4 สํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว 

 

“เรามาอยูตรงนี้เปนเครือขายที่ทําเรื่องครูและเด็ก แตพิจารณาดูแลวมีระดับนโยบาย มีระดับสนับสนุน 

ระดับโรงเรียน ระดับครู จริงๆ ถาไดเจอกันครั้งหนา ที่ อาจารยวรากรณเสนอ จัดกลุมพวกน้ีเสีย จะไดรูวา

พลังเราอยูตรงไหนบาง ไมใชเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ไปกระจุกรวมกันเลยไมรูวาพัฒนาหรือไปทาง

ไหน” 
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• ศ.นพ.วิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล 
 

ต้ังแตเชาเรามาทํา mapping กัน เริ่มตนวาเราอยากเห็นครูและนักเรียนเปนอยางไร แตละทานทําอะไรอยู

ตรงไหน แลวทํา mapping ออกมาอยางที่เราเห็น เมื่อมามองภาพใหญ ภาพที่ไดสักครูน้ี มันเปนภาพของเวทีน้ีเลย 

เวทีภาคี ทุกทานก็แนะนําแลว พูดคุยกัน ไดเวทีภาคี แตที่เราจะพูดตอไปนี้ เปนเวทีพูนพลังครู เปนเวที 

empower ครู สุดทายเราคิดมาหน่ึงเวที แตเราไดสองเวที อีกเวทีคือ เวทีของภาคี แตที่เราต้ังใจใชเวลาครึ่งวัน 

คือ “เวทีพูนพลังครู”  อยากใหคุณปยาภรณ ผูจัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ลองบอกรางความคิดมาวาสยามกัม

มาจล จะคิดทําอะไร กับเวทพีูนพลังครู  
 

• คุณปยาภรณ มัณฑะจิตร ผูจัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล 
 

จากภาพจะเห็นวาเรามีการทํางานกับครูและระบบมากทีเดียว แตละโครงการใชเครื่องมือพัฒนาครูท่ี

ตางกัน สยามกัมมาจลก็เลยตกผลึกความคิดวาถาเราจะมีเวทีกลางๆ แลวทําเปนเวทีเรียนรูของครู โดย

แตละองคกรชวยสงครู Good Practice เขามา อยางที่ไดมหีลายทานถามวาทําไมครู Good Practice 16  ทาน 

ที่เรานําเสนอตรงนิทรรศการไมไดมา  ถาหากเกิดเวทีก็จะมีครูมาเลาเร่ือง How to ท่ีสรางความสําเร็จของแต

ละทาน ซึ่งก็จะกระจายอยูในความเกงหลายทักษะมาก แลวก็ไปทําใหเด็กเกิดทักษะการเรียนรูหลายๆ เรื่อง หรือ

บางก็ไปทําใหเด็กเกิดอุปนิสัย หรือนิสัยที่ดีดานตางๆ  How to เหลานั้นไมไดอยูที่เรา แต How to เหลานั้นอยูที่ครู 

แลวก็อยูที่ครูจํานวนมาก การปฎิรูปการศึกษาหรือระบบที่ทานอยากจะเปลี่ยน สุดทายแลวคนท่ีจะเปนนักมวย

ตัวจริงท่ีจะทํางานกับเด็กคือ “ครู” เพราะฉะน้ันเราจึงเสนอตัววา ถาทานท้ังหลายเห็นวาทานทําโครงการ

หลายโครงการท่ีหนุนครูทําอะไรดีๆ แลวเกิด Good Practice ไมวาจะเปนครูสอนดี ครูคุณธรรม ครู

เศรษฐกิจพอเพียง ครู Critical Thinking ครูวิจัย ครูอะไรตางๆ แตละครูน้ันเขาใชเคร่ืองมือพัฒนาเด็ก

ตางกัน แตปลายทางเขาจะไดเด็กอยางท่ีทานวามากนอยแตกตางกัน ไมมีเคร่ืองมือไหนท่ีดีท่ีสุด แตวา

สามารถยืมดึงมาใชกันได เพราะถาเปนแบบน้ี เวทีกลางๆ แบบน้ีจะสามารถท่ีจะไปหนุนครูจากแตละ

เครือขายมาทํา KM รวมกันไดหรือไม เพ่ือท่ีจะไปเสริมงาน และการขับเคลื่อนงานของทานเองดวย อีก

ท้ังยังเกิดประโยชนกับบานกับเมืองดวย อันน้ีก็เปนแนวคิดท่ีจะชวนภาคีมารวมกัน มาเปนเจาของ

รวมกัน โดยท่ีสยามกัมมาจลอาสาท่ีจะรวมกันเปนกองเลขาฯ ที่ทานเห็นวาจะเอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรู

วัตถุประสงค:  เพื่อรวมมือกันสรางเวทีภาคีพูนพลังครู กระบวนการ: พูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุมใหญ 

 

กิจกรรมท่ี 6 : ชวนคิดชวนคุย “เวทีภาคีพูนพลังคร”ู .... เวทีเรียนรูและเครือขายเคลื่อนงาน: เราจะทํางาน

รวมกัน 

                                

เน้ือหา 
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แบบน้ีได เพราะฉะนั้นอยางที่อาจารยหมอวิจารณพูดก็คือ วงแรกก็คือวงครู วงท่ีสองก็คือแมขายทั้งหลายที่ยัง

จะตองมาเจอกัน ซึ่งดิฉันก็เสนอใหภาคีหลักๆ ท่ีเราเขามาเปน Steering Committee เพ่ือท่ีทานจะไดให

ความเห็นเร่ืองการจัด KM ของครูในประเด็นตางๆ ในขณะเดียวกันทานก็จะไดนําของจริงท่ีครูได

สะทอนไปคิดตอในเร่ืองการขับเคล่ือนเชิงนโยบายในโครงการ องคกรของทาน ตรงนี้หากทานเห็นดวยก็

รวมกันทําสองวงดังวา แลวจัดใหมีวงแบบนี้เปนระยะๆ  ในขณะที่วงเรียนรูของครูสามารถมาเรียนรูในพื้นที่แบบนี้

ได และพรอมทั้งไปเรียนรูในพื้นท่ีของโรงเรียนได แลวบางโรงเรียนก็เกิดอยูแลวในเรื่องของ Whole School 

Approach เราก็ไปทํา KM ที่โรงเรียนเลยแลวเอาเพื่อนในโครงการอ่ืนไปทํา KM ในพื้นท่ีก็จะเปนการ Empower 

ใหเขาขยายผลได การเรียนรูท่ีพูดถึงเปนการเรียนรูแบบ Face to Face แลวก็เสริมพลังครู ดังที่ทานบอกวาอยาก

เห็น Spirit ครู อยูที่ตรงน้ีดวย ในขณะเดียวกัน ณ เวลานี้ที่เราทํา KM กันอยูในยุคที่ IT กาวหนาขนาดนี้ คงจะไมได

คาดหวังแค Empower ครูจากเครือขายตางๆ ที่จะเขามารวมเรียนรูเทานั้น แตนาจะเอาความรูน้ีขยายผลและเกิด

การเรียนรูออนไลนในไซเบอรสเปซดวย ซึ่งสยามกัมมาจลเราก็เตรียมพ้ืนท่ีเก็บคลังความรูท่ีไดนําเสนอเปน

นิทรรศการในเว็บไซต และในเว็บแบบน้ีก็จะมีพื้นที่ใหเกิดการเรียนรูรวมกัน พื้นที่ที่จะใสคลิปวิดีโอ มาวันนี้ถาจะ

บอกวาครูสอนดี ตองพิสูจนใหไดวาดีจริง ไมมีอะไรจะอธิบายไดดีไปกวาคลิปในหองเรียน พื้นที่ไซเบอรสเปซจึง

เปน Platform เรียนรูที่กวางขวางขึ้นไปอีก ดิฉันทดลองใสขอมูลครูทั้ง 16 คน วันนี้เราไมไดปรับเว็บอะไรเลย ทาน

สามารถที่จะลองดาวนโหลดขอมูลทุกสิ่งอยาง รวมทั้งรูปดวยไปใสในเว็บทานไดทันทีเด๋ียวน้ี และถาจะรวมมือกัน

เราสามารถที่จะพัฒนาไซเบอรสเปซแบบนี้เปนไซเบอรสเปซรวมรวมกันไดในอนาคต 
 

• ศ.นพ.วิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล 
 

สรุปวาอยางนี้นะครับ วาที่คิดไวก็คือตองการสรางพ้ืนท่ีการเรียนรูของครูขึ้นมาอีกพ้ืนท่ีหน่ึง ที่จริงมัน

มีพื้นที่อยูกอนแลวนะครับ คุณหมอสุภกรทําเยอะมาก แลวก็อาจมีวงอ่ืนอีกนะครับ สวนที่คุณเปาคิดไวก็จะเปนอีก

พื้นท่ีหน่ึงนะครับ ที่เปนทั้งพื้นที่จริงและพื้นท่ีเสมือน พื้นที่เสมือนก็คือวา 24 ชั่วโมง 7 วัน  365 วันเลย ก็คือ Any 

Time Any Where ที่เรียนรูได เปนความรูแบบ Practical Knowledge ปฏิบัติจริง ใสเขามาไวในเว็บไซต แลวก็

ทั้งพื้นที่จริงมาแชรกัน แลวพื้นที่เสมือน เปน Inclusive ไมใช Exclusive หมายความวาใครๆ เขาได แตวาคนที่เขา

มาแชรเรื่องนี้ก็คือ Best Practice นี่ ไมใช Perfect Practice นะ ก็คือดี ดีในระดับที่เรียกวานาจะใหคนอ่ืนไดเรียนรู

ไดก็จะเปนการเชื้อเชิญมา คือไมใชคนน้ีบอกวาดี หรือมีคนบอกวาดี แลวเชิญเลย ไมใช แตมันตองละเอียดแบบที่

เขาทําตัวอยางมาใหดูนี้ คือดีมีคนบอก คุณสมหญิงบอกวาคนนี้ดี คนจะจัดเวทีน้ีตองไปดูกอน ไปคุยกอน คือมี

ความละเอียด ของจริง แตไมใช perfect นะ perfect ไมมี หวังวากระบวนการน้ีก็จะเกิดทําใหครูท้ังประเทศ

เลยมีโอกาสไดเรียนรู ถาเขาตั้งใจดี ก็มีโอกาสไดเรียนรู น่ีคือสิ่งท่ีจะทํา ตอนน้ีก็คือขอความเห็นแลว

ครับวาควรท่ีจะทําหรือไมทําอะไรอยางไร โยงกันอยางไร 
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• คุณสมหมาย ปาริจฉัตต  รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 

 

“ผมเขาใจเจตนารมยที่ตองการจะเอาครูที่มีทักษะที่สําเร็จแลวไดผลมาพูด มาพูดสิ่งท่ีดีๆ นี่ผมเขาใจ แต

เวทีทุกคร้ังจะมีปญหาสิ่งท่ีไมดีเกิดขึ้น ครูจะมาบน มาระบายกับสิ่งท่ีเขาเผชิญ ตรงน้ีการจัดการกับ

ปญหา ขอจํากัดของเขา เราจะจัดอยูใน KM ดวยหรือไม เขาจัดการปญหาขอจํากัดท่ีครูเผชิญอยางไร 

ประเด็นตรงน้ีเราตองรับรูดวยวาหนวยงานท่ีเกี่ยวของในเชิงอํานาจ ในเชิงระบบโครงสราง เขาไดทํา

อะไรไปหรือไมอยางไรแลว เรื่องการบริหารงานบุคคลก็ดี เรื่องครูปลอมการศึกษาก็ดี ตรงน้ีถาเราไมรู เราก็คุย

กันแตเรื่องดีๆ ไมสามารถจัดการปญหาท่ีไมดีของเขาได เราจะจัดการชวยอยางไร แลวเขามีวิธีการจัดการกับ

ปญหาอยางไร เรื่อง สตง. อยางน้ี ทําใหไมสามารถใชงบประมาณพัฒนาครูได” 
 

• ศ.นพ.วิจารณ พานิช   ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล 

 

เราจะเชิญอาจารยบรรเจอดพร อาจารยพิทักษ มารวมดวย จริงๆ แลวเราจะรวบรวมไวนะแลวก็จะมี

ชองทางที่จะเสนอเขาไปตาม Authority นะ เรามีอาจารยประภาภัทร เรามีทานท่ีปรึกษารัฐมนตรี ที่ปรึกษารอง

นายกฯ อาจารยปราโมทย ผมวาเรามีชองทาง 

 



งานประชุมระดมสมองในการจัด “เวทีภาคีพูนพลังครู” (12 กุมภาพันธ 2558) 45 

 

• นายแพทยสุภกร บัวสาย ผูจัดการสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
 

พี่สมหมายพูดประเด็นนี้ ทีแรกผมคิดวาผมคิดวาจะนิ่งไวกอน พอพูดประเด็นน้ีผมก็เลยขอตามน้ําไปเลย

ครับ คือแมแตประเทศท่ีประสบความสําเร็จพอสมควรในการปฏิรูป เร็วๆ นี้ ผมไปอานเขารีวิวประสบการณของ

ฮองกง ท่ีเขาปฏิรูปมาต้ังแตป 1997  ประมาณนั้น แลวเขาทําอะไรสําเร็จหลายอยางพอสมควร แตวาเขามีอันหนึ่ง

ที่เขาประเมินวาปญหาใหญของการปฏิรูปซึ่งทําใหกาวไปไมไดเร็วเทาที่ควร เขาเรียกวามันเกิดปรากฏการณที่

เรียกวา Bottle Neck ก็คือหมายความวา ความคิดดีๆ ในการปฏิรูปทั้งหลายมันไปลงที่ครูหมด พอมันลงไปท่ีครู

หมด แมวามันจะเปนความคิดท่ีดี ครูก็ไมมีแรงที่จะทํา นั่นหมายความวาเปนประเทศที่มีความคิดคอนขาง 

Progressive แลวก็ทําอะไรเห็นหนาเห็นพลังพอสมควร  แลวทีนี้ของเรามันจะคลายๆ ตอนนี้ สภาพอยางที่พี่

สมหมายวามันมีปจจัยที่ทอนกําลังครูเยอะ เรากําลังพูดถึงปจจัยท่ีอาจารยจะไปเติมกําลังใหครูใชไหมครับ แตวา

ปจจัยที่ทอนกําลังครูขณะนี้มันมีมาก ขนาดที่วาถอนปจจัยท่ีมันทอนกําลังครู แคน้ีมันก็ชวยครูไดเยอะแลวนะครับ 

นั่นคือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นท่ีสองก็คือประเด็นที่ทาน อ.สิริกร พยายามพูดก็คือเรื่องการพัฒนาครู คือตอนนี้เรา

พยายามทําในลักษณะที่เรียกวาพยายามที่จะเอาความรูในการจัดการเรียนการสอนเขามา เปนความรูทางเทคนิค

ของครู ทํานองนั้น เปน Community ของการปฏิรูปครูที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู แตประเด็นก็คือวาเรามองขามช็อต

ไปนิดไดไหมวาถาครูท้ังประเทศ 6 แสนคน มันจะมีวิธีการเปลี่ยนครู 6 แสนคนไดอยางไร ถาเรามอง

ตรงน้ีไมออก สิ่งท่ีเราทําตรงน้ีมันก็ไมมีอะไรเสียหายหรอกครับ แตมันจะไปถึงครูมากนอยแคไหน มันก็

จะถึงเฉพาะครูท่ีชอบเว็บไซตเรานะครับ เปนบัวท่ีพรอมจะบานอยูแลว แตวาขางลางอีกเยอะแยะมันไป

ไมถึงเขา ดังน้ันวาไปแลวถามองเปนยุทธศาสตรสักนิดหน่ึงวา 6 แสนคนจะไปถึงเขาอยางไร สิ่งเรา

เตรียมขณะน้ีทําใหมันตอติดซะ สยามกัมมาจลทําไดไมตลอดทางหรอก แตอยางนอยทําใหมันเห็น

เสนทางวายุทธศาสตรท่ีจะนําไปถึงครู 6 แสนคนคืออยางไรแน อาจารยก็จะมีจิ๊กซอวท่ีคนรับชวงตอรับไป

ทํางานตอได 
 

• ศ.นพ.วิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล 
 

ที่เราคิดไว เราคิดไวเปนแบบ Think Big เมื่อก้ีทานชวยกัน Think Big แลว แตวาเวลาเราจะมาทําเครือขาย

นี้มันจะใชยุทธศาสตรแบบ Act Small แตไมรอนะ ทําทันที แลวก็เห็นเลยนะกอนหนาผม กอนชวงที่ผมขึ้นมานี่ ทุก

ทานเลยนะ คุณสิริกรอยางน้ีนะ มองภาพใหญ ทุกคนตองการมองภาพใหญ ซึ่งก็ดีนะ คุณสมหมายก็มองภาพ

ใหญ หมอสุภกรก็มองภาพใหญ แตท่ีเราคุยกันน้ีเราคุยเร่ืองเล็กนะ เปนเวทีพูนพลังครู มองท่ีครูเปนคนๆ 

หรือมองท่ีโรงเรียนอะไรอยางน้ีนะครับ แตขณะเดียวกันก็เปนเครือขาย เปน PLC ดวย แตวาทานก็แนะ

วาพอไดประเด็นแลวตองมองใหเห็นเปนภาพใหญดวย เพ่ือไปเปลี่ยนภาพใหญใหได หมอสุภกรก็บอกวา

ตองมีกลไกท่ีจะใหถึงครูทั้ง 6 แสนคนดวย ก็ชวยกันคิดนะครับวาจะทําอยางไร แตอยาลืมวาที่สยามกัมมาจล

อาสามาน่ีไมมีปญญาทํานะครับ ไมเกงนะครับ ตอนหมอสุภกรพูด ผมก็คิดในใจ ก็ สสค.สิ  ผมนึกในใจนะครับ 
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• คุณปราโมทย โชติมงคล ผูอํานวยการศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

ผมคิดวาทั้งหมดน้ีดีหมด จะมองภาพใหญ วันนี้เราเปนองคกรการกุศลภาคเอกชนที่มีความต้ังใจดีๆ ทั้งนั้น 

ครูดีๆ ยืนอยูนี่ ศ.นพ.วิจารณวิจารณ ทานสิริกร มีเยอะ คําถามก็คือวาถามองภาพใหญเหมือนหมอสุภกร 

รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เขาไดยินเราแลวเขาจะคิดเหมือนเราไหม เขาจะทําไหม ผมคิดงายๆ โงๆ 

กอน ถาผมไปบอกกับเขต แลวเขตเขามีอะไรบาง ขณะน้ีเริ่มนะ เขาก็จะทํา แตวาเขาทําแคไหนเราไมรู ประการท่ี

สอง เห็นดวยกับอาจารยวิจารณทําเล็กๆ  พระเจาอยูหัวมีพระราชกระแสเขามาผานทางคณะองคมนตรี ทาน

พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค บอกใหไปทํา อยาไปยุงกับราชการ อยาไปยุงกับ สพฐ. อยาไปยุงกับ

กระทรวง เขาจะทําไมทําไมรูหละ อยาไปยุงกับเขา ชางเขาเถอะ เราไปทําในสิ่งที่เขาไมทํา ในสิ่งที่เขาไมคิดจะทํา 

แลวเราก็ไปทําของเราอยางน้ี เล็กๆ และทําใหเห็นเปนตัวอยาง ถาเขาเห็นดี เขาก็มาเอาไป ถาเขาไมเอาไปจะทํา

ยังไงหละ บานเมืองก็มีแคนี้แหละ เราก็ทํา ผมเห็นดวยทุกอยางเลยวาจะมีเวทีน้ีอีก แตฝากไววาอาจารยวิจารณรู

วาปฏิรูปการศึกษามาต้ัง 40 - 50 ปนี้ คิดดี พูดดี เขียนดี แตมันไมไดทํา ทําเลย ผมเห็นดวย ของผมบอกวาทั้งหมด

ที่ดีๆ ที่กรุงเทพฯ พวกเรา ผมอยากเชิญไปเห็นกับตัวท่ีโรงเรียนวัดรางบัว หรือไปเห็นที่เราทําแหงแรกที่บางมูลนาค 

ไปเห็นกับตาตัวเองสักครั้งหน่ึง  ไปเห็นกอนแลวคอยไปคิด ทําทั้งโรงเรียน ตรงน้ีมันตอบโจทยไดเกือบหมดเลย ทํา

ไปปุบดีไมดีไมรู  แตโรงเรียนที่ทําคะแนน O - Net มันดีขึ้นทั้งโรงเรียน เด็กจบแลวเขาธรรมศาสตร จุฬาฯ มหิดล ซึ่ง

เมื่อกอนเขาไมไดเลย ดีไมดีไมรูก็ไปวัดผลตรงนั้น เพราะฉะน้ันฝากตรงน้ีวาคิดแลวลงมือทํา ถาไมลงมือทํา 

ไมมีวันไปบอกกับใครได 
 

• ดร.บรรเจอดพร สูแสนสุข เครือขายโรงเรียนนํารองปฏิรูป (สพฐ.) 
 

ในฐานะที่อยูกับครูมาเยอะ อยากตอบคุณหมอสุภกรกอนเลย คุณหมอสุภกรอาจไปเจอแลวหมดกําลังใจ

กับครู แตดิฉันยังเชื่อวายังมีครูท่ีดี ดิฉันสามารถหาไดรอยคนแนนอน  หาไดในเวลาไมนาน คือเราทํางานในหลาย

โครงการ เราเห็นวาคุณครูที่มีความมุงมั่นต้ังใจอยางนั้น แตมันมากระทบอยางท่ีอาจารยประพนธวาจริงๆ คือ KPI 

ที่บอกวาครูจะตอง คือครูก็ยังมีกิเลศ มีลูกที่ตองเลี้ยง ตองกิน ตองซื้อรถ ผอนรถ ผอนบาน ตามประสา KPI ที่มัน

จะทําใหคุณครูไดเงินเดือนเพิ่ม เลื่อนขั้น มันไปทางนั้น ครูก็ถูกกระทบชิ่งไปชิ่งมา กลับมาอยากเปนคนดีก็สอนเด็ก

ดี เด๋ียวก็ตองกลับไปทําผลงาน เพราะฉะนั้นสองอยางที่นาทําไปพรอมๆ กันอยางที่ทุกทานวาก็คือ ลดอะไรท่ีมัน

ทําใหผลกระทบกับจิตใจครู KPI ก็ควรเปลี่ยนไปในทางท่ีควรจะเปน แตดิฉันเชื่อวาพลังของการสื่อสาร 

ดิฉันเชื่อวาถาจัดวงอยางท่ีคุณหมอวาแตวาเราไมไดจัดวงโดยคนสวนกลางเทาน้ัน ใหเขาไดกําลังใจจาก

กันและกันในพ้ืนท่ีของเขา ไมตองมากรุงเทพฯ ถาเขาอยูอมกอย เขาตองไดกําลังใจจากคนอมกอยดวยกัน 

ไมตองถึงไปเชียงใหมดวยซ้ํา พลังแบบน้ีจะทําใหคุณครูท่ีถูกเหว่ียงไปเหว่ียงมาระหวางอาจารยชํานาญการพิเศษ

กับการเปนครูดี แกก็จะถูกเหว่ียงไปเหว่ียงมา แกก็จะกลับมาที่สํานึกของความเปนครู สุดทายมันก็มาสําคัญท่ีจิต

วิญญาณครูนะคะ ดิฉันคิดวาถาเขามีจิตวิญญาณที่เขมแข็งจริง เขาก็จะถูกกระทบจากกิเลสที่อยากไดชํานาญการ
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พิเศษอยูบาง แตไมเปนไรคะ เด๋ียวเพื่อนครูก็จะมาใหกําลังใจ มาแลกเปลี่ยน มาคุยกัน สวนกระบวนการลด

โครงการ ชัวรเลยคะ ทําได ชวยเลยคะ ทําใหคุณครูเขาไดคิด สวนตอไปๆ ในวันท่ีเขามีพลังขึ้นมาแลว ดิฉันก็เชื่อวา

เขาจะพัฒนาขึ้นมาในสวนของการเรียนรู การสอนใหเด็กคิด การลงไปเลือกกระบวนการสอนท่ีดีขึ้นกวาที่เปนอยู 

แตความเปนครูตองขอกอน  
 

• ดร.สิริกร มณีรินทร   ประธานอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู  

 

กอนอ่ืนดิฉันตองขอขอบคุณ ศ.นพ.วิจารณและขอขอบคุณมูลนิธิสยามกัมมาจลที่เสนอตัวจะเปนเวทีกลาง 

ในความเห็นของดิฉันนะคะ คิดวาตองทําท้ังสองระดับคูขนานกันไป ระดับแรกก็คือท่ีจะทําเวที มีการ

ทํางานในเชิงเครือขายกัลยาณมิตร อยางที่อาจารยสิริพันธุไดกลาวไว ดิฉันชอบคํานี้มาก "กัลยาณมิตร" สําคัญ

อยางที่หลายๆ ทานไดอธิบายไปแลวแตตองมีการขยายผลอยางเปนระบบ อาจารยบรรเจอดพรพูดถึงหาไดรอยคน 

77 จังหวัด มันไมพอหรอก อยางนี้เวลาขยายผลอยามองแคครูเทานั้น แตตองมองผูบริหาร ถาไมมีผูนํา ครูก็จะ

ออนแรงนะคะ ประเด็นนี้เราก็คงจับมือกาวกันไปเพื่อเปนกําลังใจซึ่งกันและกัน และมองในการขยายผลเพราะเรา

มีเปาอยูบนกระดานอยูแลว ทําอยางไรที่เปานี้จะขยายไปไดเต็มแผนดิน ตองมองไปในเชิงระบบ ปนี้ สามป หาป

ขางหนาอยาทอถอย ประการท่ีสอง ดิฉันคิดวาตองขับเคลื่อนเชิงกลไก มิเชนน้ัน สิ่งท่ีเราทําหากมูลนิธิ

สยามกัมมาจล หากไมมีคนแบบอาจารยหมอวิจารณ และคุณเปาเปนกําลังสําคัญ หากหมดตรงน้ีแลวก็

หมดไป ตองแกไขเชิงระบบ  ดูในวงนี้มีคนจากกระทรวงศึกษาธิการมาสองคน แลวเขาอยูในระดับที่วาเขาไม

สามารถที่จะรุกเขาไปหาทานเลขาฯ แลวบอกวากฎ กคศ.ตองเปลี่ยนนะคะ แผนปน้ีโครงการปฏิรูปการเรียนรู

สูผูเรียน อยูในงบป 59 - 61 มันตองตอเน่ืองคะ เพราะฉะน้ันดิฉันมองวาไมวาอยางไรจะตองเปนการ

แกไขเชิงระบบ ดิฉันก็จะไมรอแลวนะคะ เมื่อก้ีอาจารยประภาภัทรก็บอกวามีบางทานทําอยู  เราเริ่มแก 

พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ เพราะวามีหลายมาตราสงผลถึงการปฏิรูปการเรียนรู อยางเชนมาตราท่ีเก่ียวกับ

หลักสูตรในหมวดท่ีสี่ ยกตัวอยางเชนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ทานที่ทํากับโรงเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษามีบทบาทนะคะ มันไมไดมีบทบาทจริง เราก็ตอง Empower คณะกรรมการ ในกระแสของการกระจาย

อํานาจไปยังโรงเรียน ดิฉันเคยเปนศิษยเกาของโรงเรียนที่ดิฉันทุมใจทําใหเต็มที่ในปเดียว 8 เดือน เราระดมทุน 10 

ลาน เพื่อซอมหองแล็บ ทําหองสมุด ทั้งระบบให แต ผอ.ไมสนใจ การ Empower ผอ. ถาได ผอ.ที่ไมใชมันก็ลม 

กระจายอํานาจไปเหมือนลิงไดแกว ตองชวยกันทําเชิงระบบ ตองแก พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติอยางแนนอนใน

ประเด็นน้ี แลว พ.ร.บ.ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และกฎกระทรวงบางฉบับ เพราะไมอยางน้ัน มัน

แกปญหาไมไดอยางถาวร ดิฉันขอยํ้านะคะ ทํา 2 Layer 2 Level คูขนานกันไปตามบทบาทของแตละทาน 

แลวอยาทอจับมือไปดวยกัน 
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• ศ.นพ.วิจารณ พานิช  ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล 
 

  อันน้ีก็จะเสริมของอาจารยบรรเจอดพรพูดนะครับวา ใหไปยุใหตางจังหวัดเขาทําวงของเขาดวย เมื่อ

ผูใหญพูดหลายคนแลว ขอใหผูอาวุโสนอยที่สุดไดพูดกอนนะครับ เชิญครับ 

 

• คุณวิชิตพล ผลโภค ผูจัดการโครงการ Teach for Thailand 
 

จากมุมของ Teach for Thailand จากที่เห็นตรงนี้ เราก็ทําอะไรหลายๆ อยางคลายๆ กัน อยางตอนนี้ 

Teach for Thailand ก็ทําอยูคนเดียวเยอะ แตเราก็รวมมือกับคณะครุศาสตรจุฬา กับ อ.สิริพันธุ กับศูนยของ อ.

พฤกษ แลวก็ไดรับการสนับสนุนจาก SCB แตเราก็อยากหาเครือขาย หาพันธมิตรท่ีจะมาชวยใหงานของเรา

เดินเร็วขึ้น เดินสะดวก และเดินงายขึ้น (ศ.นพ.วิจารณ : นอกจากเงินแลวโครงการยังตองการการสนับสนุน

อะไรอีกไหม) ตองการองคความรูมากขึ้น ตอนน้ีท่ีเราเขาไปท่ีโรงเรียน กทม. เราเจอปญหาหลายๆ อยาง 

เราทําเองท้ังหมดมันก็ไมได มันตองมีผูใหญท่ีมาชวยขับเคลื่อน มาชวยกรุยทางใหเราไปงายขึ้น รวมถึงปน้ี

เราจะเริ่มเขาไปโรงเรียนสพฐ.ดวยครับ เปนการนํารอง ก็จะเจอปญหาอีกรูปแบบหน่ึงที่นอกเหนือจาก กทม.ที่เรา

ไปเจอ (การทํางานกับโรงเรียน กทม.มาประมาณหนึ่งป จะสามารถแนะนําครูมาคิดเวทีแลกเปลี่ยนไดสักก่ีคน) ผม

คิดวา 15 คน (ศ.นพ.วิจารณ : ใชไดนะ ทั้งหมดก่ีโรงเรียน ) 32 คนจาก 14 โรงเรียน 

 

• คุณเมษ  ศรีพัฒนาสกุล ผูจัดการโครงการสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) 
 

ในมุมของเมษ เมษมีองคความรูเรื่องเก่ียวกับกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมท่ีเมษนําไปใชกับวงการ

ธุรกิจเยอะ ที่กําลังพยายามทําอยูตรงนี้คือนําความรูนี้มาแกปญหาเก่ียวกับเรื่องการปฏิรูปการศึกษา มุมหน่ึงท่ี

คิดวาแชรไดและคิดวาเปนประโยชนก็คือกระบวนการและเคร่ืองมือท่ีจะทําใหครูเปนนักออกแบบมาก

ขึ้น ในมุมท่ีกําลังอยากจะทําคืออยากขอความชวยเหลือวามุมตรงน้ีจะไป Map กับวงตรงไหนไดบางเพ่ือ

จะไปเสริมกระบวนการเรียนรูของครูใหคิดเปนเชิงของนวัตกรแลวก็ออกแบบการเรียนรูใหเด็ก โดยมี

เด็กเปนศูนยกลาง เมษคิดวาไปเสริมไดในมุมตรงนี้ (ศ.นพ.วิจารณ : ท่ีไปศรีสะเกษมาคิดวาจะมีครูที่จะมาแชร

ที่นี่ ก่ีคน) ที่บานประทายและบานนาขนวน วันนั้นเจอประมาณ 30 กวาคนไดคะ (ศ.นพ.วิจารณ : เรามี 

Resources อยูนะครับ เห็นไดชัดเจ นาจะเปนเครือขายถามไปถามมา)   

 

• คุณสมหมาย  ปาริจฉัตต รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 
 

  ในทางบวก ในทางดี ครูดีๆ ทักษะดีๆ คงมีเยอะแยะนะ ผมเห็นดวยอยางย่ิงท่ีจะเปดเวที แตผมอยาก

กลับมาเร่ืองระบบสนับสนุนน่ีเพื่อตอบคําถามวาทําไมสิ่งดีๆ มันไมขยายออกไป มันเปนเพราะอะไร โครงการดีๆ 
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แบบเพาะพันธุปญญา แบบยุวสถิรคุณ ครูสอนคิด ทําไมมันไมขยายผลไปเพราะอะไร มาเร่ืองเกี่ยวของกับ

ระบบสนับสนุน กับงบประมาณ เอาตัวอยางชัดๆ อยางโครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน เปนโครงการท่ีดี 

โครงการที่นาสนใจกําลังทําขณะนี้ ผมไมรูวาเริ่มตนมา มีการต้ังงบประมาณเปนเรื่องเปนราวจริงๆ หรือไมอยางไร 

แตก็ไดมาแลวหละ มาใชเทาไหร ระเบียบผมก็ไมทราบนะ ทานสิรกรซึ่งบอกวาตองทําใหเกิดความตอเน่ืองในปงบ 

ต้ังงบป 59-61 ก็เห็นดวยอีกหละ แตขณะเดียวกันสิ่งท่ี สสค.ทํามาแลวน่ี แลวงบประมาณน้ีตองยกเลิกไป

ไหม ตองตอเน่ืองไหม หรือตองลดไซสไหม แบบน้ีจะทําอยางไร สิ่งท่ี สสค.ทํามามันตอบโจทยทักษะ

ดีๆ มากนอยแคไหนตองยกเลิกไหม อันนี้คือระบบสนับสนุน โครงการเพาะพันธุปญญาแบบที่ อาจารยสุธีระ

ทํา 80 โรงเรียนจะขยายผลไปโรงเรียนอ่ืนๆ เยอะแยะมากมายตองทําอยางไรกับมัน ประเด็นตรงนี้จะตองแกตรงนี้ 

อันน้ีคือขอเท็จจริง ที่ตองคลี่ออกมา เพราะไมอยางนั้นทําไดขางเดียว มันไมจบหละ ทานสิริกรพยายามบอกวา

ตอใหได 59-61 แตมันทําไมได คุณหมอก็บอกวาผมไมไหวแลว จะเลิกแลว จะกลับบานแลว ตรงน้ีจะทํา

อยางไรครับ ชวยคิดตรงน้ีดวยครับ  
 

• ศ.นพ.วิจารณ พานิช  ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล 
 

อาจารยประภาภัทรมานั่งซุมอยูขางหลังนานแลว แลวทานเปนหัวแรงสําคัญในการขับเคลื่อนตัวระบบ ที่

เราพูดนี่ คนตองการเรื่องระบบมาก แตวงที่เราเชิญมาเราเล็กนะ เราคิดใหญแตทําเล็ก ทีนี้อาจารยประภาภัทรก็มา

ฟงแลว ทานจะหยิบอะไรไปใชบางครับในการขับเคลื่อนระบบใหญของประเทศ  
 

• อาจารยประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงศึกษาฯ และเครือขายโรงเรียนทางเลือก 
 

ที่จริงพยายามมองหาอยูแลวคะ อาจารยหมอ เพราะวาเวลาเราคิดเชิงระบบ ที่จริงเรียนรูมาจากคุณหมอ

สุภกรวาที่คุณหมอประดิษฐพูดใหทีมคณะกรรมาธิการการศึกษาฟงทั้งทีมก็ไดเห็นทะลุเพดานบางอยางไป เพราะ

เวลาเรามองจากภาพตางๆ ท่ีเปนจิ๊กซอวที่ยังไมตอภาพ เราก็จะหงุดหงิดพอสมควร วาเอะ สิ่งนั้นก็ดี สิ่งนี้ก็ดี นั่นก็

ได น่ีก็ใช โนนก็ถูก แตทําไมมันไมประกอบรางสักที ทีนี้ถาเรามองเชิงระบบมันก็คอยยังชั่วหนอย มันก็เร่ิม

มองเห็นวาทุนเร่ิมตนของเราไมไดเร่ิมท่ีศูนย เราก็มีทุนอยูเยอะ โดยเฉพาะเร่ืองครูก็มีไมนอยทีเดียว ก็

ทําใหใจชื้นขึ้น ย่ิงทํากันเยอะ ไมไดซ้ําซอน ไมไดวาอันนั้นขึ้น อันน้ีตองเลิก (ศ.นพ.วิจารณ : ตกลงมาเห็นตรงนี้แลว

ใจชื้นขึ้นนะ ไมไดทอถอยหรืออะไร) ใจชื้นขึ้น ไมไดโดดเด่ียว ไมไดเดียวดาย ถาหากเราพูดการสรางสรรคเชิง

ระบบขึ้นก็คงมีตัวเลน เขาเรียกวาตองมีตัวเลน ตัวจริง เสียงจริง ท่ีทําอยูแลวดวย ไมไดเร่ิมจากศูนย มี

ความชํานาญพอสมควรแลวดวย ก็มีความเปนไปไดที่จะไปประกอบราง แตวาในเชิงระบบที่เรามองในเวทีของการ

ปฏิรูปทั้งหมดนี้นะคะ เราก็มีความคาดหวัง มีความหวัง ถึงแมวาคุณหมอสุภกรจะบอกวาเรื่องของการศึกษา 

ปญหามันมีความซับซอนย่ิงกวาสาธารณสุขอีก ถาเทียบกันแลว อาการที่มันเจ็บปวย บางทีมันก็ไมถึงตายใหเห็น

กับตาเหมือนอยางสาธารณสุข มันตายผอนสงชาๆ (ศ.นพ.วิจารณ : มันเห็นแตอาการ แตไมเห็นโรค) ใช มันเห็น

แตอาการแตไมเห็นโรค คุณหมอบอกเลาใหดิฉันฟงวาแมแตโรคในทางสาธารณสุข มันก็ตองเปลี่ยนมุมมอง
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เพราะวาโรคมันพัฒนาขึ้นในยุคปจจุบันมันมีสาเหตุปจจัยที่เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นถาเราไปสูกับอาการ ไปสูกับ

โรคตรงๆ มันก็ไมชนะ มันตองสาวไปถึงสาเหตุปจจัยที่แทจริงดวย เพราะฉะน้ันก็ย่ิงทําใหตองมองในเชิงระบบ

มากขึ้น และทําใหเห็นวา เมื่อวานเขาใหแกรางรัฐธรรมนูญในหมวดท่ีวาดวยเร่ืองการศึกษาสามหมวด

ดวยกัน หมวดสิทธิของบุคคล หมวดนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และหมวดการปฏิรูปครู พอรางไปเกือบ

เสร็จแลว ทางเจาหนาท่ีท่ีประจํารัฐสภาเขาบอกวาการปฏิรูปคราวน้ีมันคว่ําบาตรเลย ก็อยากจะเรียก

อยางน้ัน คือคว่ําบาตรเลย คือมันเลนเกมกันใหมเลย เพราะฉะน้ันทุกสิ่งทุกอยางท่ีทานทําไวน้ีมันไดใช

แน ก็ขอเรียนวามันเลนเกมใหมจริงๆ เพราะวามันเคยเปนอํานาจท่ีมันรวมศูนย และเปนเหตุปจจัยของ

โรคท้ังหลาย เชน อํานาจการบริหารการเงินการคลัง หรืออํานาจการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาก็จะมีความ

เปนตัวของตัวเองมากขึ้น แตวาการศึกษาคราวน้ีมันก็ไมใชการเปลี่ยนทีเดียวเห็นผลชัดเจนขึ้นเปนเรื่องที่ดีเกิดขึ้น

เรียบรอยสมบูรณทันที มันคงตองผานความขรุขระ ความไมสะดวก อุปสรรค และการตอตาน เพราะการไปดึงเอา

อํานาจออกมามันไมใชเรื่องธรรมดา มันไมใชเรื่องงาย เพราะฉะน้ันก็ขอใหทุกทานจงมั่นคงเอาไวแลวมาชวยดิฉัน 

เราตองมาชวยซึ่งกันและกัน ตองพยายามมารวมพลัง เหมือนอยางที่ดิฉันพยายามมองหาวาถาหากเรา

กระจายลงไปจริงๆ ยังพ้ืนท่ี ดึงเอาออกจากกระทรวงลงไปยังพ้ืนท่ี เรามองหาใครไดบางท่ีจะรองรับ

และจะทํางานเร่ืองน้ีอยางจริงจังและจริงใจ และทําใหเกิดผล เรามองหาผูเลนใหมทันทีเลยคะ ซึ่งอันน้ี

ตองมีคําตอบจากพวกทาน ดิฉันทําเองไมไดหรอก แมแตเรื่องการบริหารการเงินการคลังใหม ก็ตองมี Actor ใหม

ข้ึนมาเหมือนกัน ดิฉันก็จีบนองเมษไวเหมือนกัน เมษเธอจบเศรษฐศาสตรแลวสนใจเรื่องการศึกษาดวย รีบพา

ตัวเองไปเรียนเรื่องนี้โดยดวนแลวมาชวยกันทํา หรือแมแตในเรื่องของสมัชชาเครือขายการศึกษา ดิฉันก็พยายาม

แสวงหาและชวยกันกับอาจารยวิวัฒน ศัลยกําธร วาเราลองชวยกันดูซิวามันมีความเปนไปไดทั้งในรูปแบบ ทั้งเปน

ทางการและไมเปนทางการ ใครอยูท่ีไหน ทําอะไร ตอนนี้ก็ยังประติดประตออยู ยังไมสนิท ยังไมคอยไดคําตอบที่

ชัดเจนทั้งหมด ทุกอยางตองมี Actor ใหมขึ้นมาท้ังหมดเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทานทํามาท้ังหมดนี่ใชแลว แตตอง

พยายามเขามาสูการคิดเชิงระบบและมาสานพลังกันก็นาจะเปนไปได เวทีน้ีก็ขอใหจัดแลวก็ขั้นตอไปขางหนา

ก็มีความกาวหนาจากตรงจุดน้ีไปก็กาวหนาไปถึงจุดท่ีวาเราเร่ิมมีโจทยแลววาถามีกติกาใหมมันเกิดขึ้น 

เราแตละคนเขาไปสูตรงน้ัน เราจะเลนเปน Actor ตัวไหน ตรงน้ันก็นาจะเปนไปได 
 

• ศ.นพ.วิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล 
 

อาจารยเจือจันทรขอใหชวยเตรียมไวนะครับ เพราะวาคนมองภาพใหญ เพราะวาไปนั่งเปนที่ปรึกษารอง

นายกฯ ทานที่มารวมวงกันอยูนี้คงเห็นนะครับวาเวลาไมถึงสามชั่วโมงนี่เราเริ่มเห็นแลววาที่เราคุยๆ กันอยูนี่มันเริ่ม

เปนภาพจิ๊กซอวแลวก็เวลาทํายังไงก็แลวแตมันก็ทําไดเปนสวนๆ แตเราตองเห็นภาพใหญรวมกันแลวก็จะตองมีกล

ไกลและตัวบุคคลดวยที่จะมารอยจิ๊กซอวใหเขาระบบใหญ ก็ตองคิดเชิงระบบดวย อาจารยประภาภัทรก็มาชวย

ชี้ใหเห็นชัดเจนในเรื่องการพยายามรอยภาพใหญแลวเขาไปเปลี่ยนในเชิงระบบ การท่ีคุณเปาเชิญมาคุย จริงๆ 

แลวเชิญมาคุยนิดเดียว แตจะเห็นนิดเดียวไดชัดตองเห็นภาพใหญกอน ทานคงเห็นนะครับวา 20 นาทีแรกคือภาพ
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ใหญแลวก็มาตอท่ีวาใครทําอะไรท่ีไหนเปนภาพใหญ แลวที่เรากําลังคุยก็เปนแอ็คชั่น เปนสวนที่มีนิดเดียว แตเราก็

ตระหนักตลอดเวลาวาเราเปนสวนหนึ่งของภาพใหญตรงไหน และ การท่ีเรามีเครือขายเยอะ ก็มีคนที่อยูในฐานะท่ี

จะมารอยจิ๊กซอวได อาจารยเจือจันทรก็อยูในฐานะน้ันดวยนะครับ มาฟงอยางนี้แลวรูสึกอยางไร เห็นลูทาง

อยางไร  
 

• ดร.เจือจันทร  จงสถิตอยู  โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูดวยระบบสนับสนุนอยางตอเนื่อง  

(Teacher coaching) สกว. 
 

ขอมองภาพเล็กกอนนะคะ การท่ีลงไปทําโครงการ เราลงไปไมโคร ลงไปชวยพัฒนาครู โดยการชวน

มหาวิทยาลัยไปเปนพลังเครือขาย โครงการ Teacher Coaching ซึ่งตรงนี้เมื่อก้ีคุณหมอสุภกรพูดถึงเรื่องบัวใตน้ํา 

ดิฉันก็ไดรูธรรมชาติอันหนึ่งจากชนบทนะคะวาจริงๆ เวลาน้ําทวม ดูเหมือนบัวตายนะคะ มันจะไปอยูใตน้ําหมด

เลย แตพอเสร็จแลว พอเขาทําความสะอาดสิ่งสกปรกตางๆ ออกไปแลว ดิฉันก็ไปถามเขาวาตองเอามาปลูกใหม 

เขาบอกวาไมตองเอามาปลูกใหม เพราะเมื่อเขาทําความสะอาดเสร็จแลว มันจะคอยๆ ขึ้นมา ซึ่งตอนนี้มันกําลัง

ข้ึน อันนี้ก็เปรียบเหมือนวาเราอยาไปคิดวาครูใตนํ้าจะพัฒนาไมได เขาพัฒนาไดนะคะ แตวามันตองมีสิ่ง

เกื้อหนุน อยางท่ีหลายทานวานะคะคือตองมีการไปทําความสะอาดในบางเร่ือง อันน้ีเปนสิ่งท่ีคิดวา

นาจะทําไดนะคะ โครงการตางๆ ตรงน้ีนอกจากจะใหปุย ทําความสะอาดแลว ดิฉันยังคิดวาจะเปนสิ่งท่ี

จะทําใหครูไดบานขึ้นมาได ก็คิดวาจะเปนความหวังที่ดี ทีนี้เราจะมาพูดเฉพาะกันในเรื่องระบบการศึกษา ดิฉัน

ก็อยูในระบบการศึกษามานาน แลวก็อยูในการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่แลว เราก็เห็นขอผิดพลาดเยอะ เพราะฉะนั้น

ไมวาจะเรื่องการกระจายอํานาจ หรือเรื่องอะไรทั้งหลาย พ.ร.บ. 42 นี่ สวนใหญแลวคือการกระจายอํานาจ แตมัน

ไมไปเพราะการติดยึด เราอยากใหกระทรวงเล็กมันก็ไมเล็ก มันกลับใหญขึ้นอีก ย่ิงนับวันมันย่ิงใหญข้ึนเพราะ

อยากจะเกิดกรมนี้ สํานักนี้อะไรขึ้นมา ตรงนี้ก็โอเค เปนหนาที่ สปช.ไปดูวาทํายังไงกับโครงสราง ทีน้ีในอีกภาคหนึ่ง

ดิฉันก็ไปอยูในอนุกรรมาธิการการศึกษาของ สนช.ซึ่งตอนนี้เขากําลังทําความสะอาดหลายๆ เรื่องอยู ก็คิดวาจะ

เชื่อมโยงกับ สปช. ได เพราะมีอาจารยอมรวิชชนั่งอยูดวยกันทั้งสองฝง คือ พยายามดูอะไรท่ีแกเร็วท่ีสุดและจะ

เปดรอบเร็วท่ีสุด อันน้ีก็พยายามทําอยู เชนเร่ืองครู เร่ืองปญหา มีอยูตัวหน่ึงท่ีตองปลดล็อก ก็คิดวา

ตองเสนอมายังกระทรวงท่ีทําไดกอนปฏิรูปหรือรัฐธรรมนูญออกดวยซ้ําไป อะไรท่ีทําไดตรงน้ีนาจะปลด

ไปนะคะ  

 

ดิฉันคิดวาอันนี้ก็จะเปนพลังรวมกันที่จะทํา ระหวาง สนช. สปช. และหนวยที่จะปฏิบัติ ก็โชคดีท่ีอาจารย

ประภาภัทรอยูทั้ง สปช. และที่ปรึกษารัฐมนตรีก็จะมีความเชื่อมโยงไดที่จะไปชวยแกไข อาจารยกําลังทําโครงการ

ที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องการกระจายอํานาจ การปฏิรูปสูผูเรียน คุณหมอไปทําสิบจังหวัดตางๆ เหลานี้นะคะ ดิฉันก็ทา

ทายคุณหมอ บอกวาถาคุณหมอทําตรงน้ีไมสําเร็จ เลิกพูดเรื่องการกระจายอํานาจนะ เพราะวามันเปนการทาทาย 

เพราะฉะนั้นคุณหมอตองไปทุมเทความพยายามอยางมากเลยที่จะทําใหพิสูจนใหเห็นวามันทําได เพราะฉะนั้น
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การกระจายอํานาจตอน 42 น่ีท่ีมันลมเหลวเพราะวา หน่ึง.เราไมมีการเตรียมความพรอม ไมไดสราง

ความเขาใจท่ีถูกตอง มันก็เลยเกิดบิดเบือน ซึ่งอันน้ีท่ีจริงก็คืออํานาจของการเมือง การเมืองไมใชการเมือง

ของนักการเมืองแตเปนการเมืองภายในองคกรที่ยังตองการคงอํานาจไวนะคะ อันนี้ดิฉันคิดวาอาจารยกําลังทํา

เรื่องของการกระจายอํานาจสูผูเรียน เขาก็เชิญดิฉันไปพูด ดิฉันก็ถายทอดนะคะที่เรากําลังทํา เรื่อง Teacher 

Coaching มันมีบทเรียนอะไรที่ตองปรับปรุง ไมใชทําแลวดีหมด ไมใชทําแลวเพอรเฟกซ แตมีอะไรที่ควรระวัง อันนี้

ก็ไปถายทอดกัน แตดิฉันเห็นอีกวาท้ังสองทานทําอยางแข็งขัน แตยังไมมีเอ่ียวหรือใหกับสํานักอ่ืนใน สพฐ. เองเขา

มาบูรณาการความคิดท่ีจะทํางานรวมกันดวย ดิฉันก็คิด มองดูนะคะวา อยางเราทํา Teacher Coaching พอชื่อ

ติดเทานั้นเอง ขอโทษนะคะ ไมอยากพูดอะไรเปนการตําหนิ สพฐ.ก็บอกวาก็ดีนะที่ฉันก็มี ทําทันทีเลย 3 เดือน ใช

เงิน 200 ลาน อันน้ีตองเลิกคิดเลยนะคะ อันน้ีก็วาไปนะคะ ดังนั้นที่อาจารยประภาภัทรแลวก็ทํากับสํานัก

นวัตกรรม ดิฉันก็คิดวาเปนทางท่ีถูกเหมือนอยางท่ีเราทําในลักษณะการนํารอง การนํารองการพัฒนาครู แลวก็

กระจายอํานาจไปดวย มันก็จะไดทั้งสองอยาง ไดทั้งตัวครูแลวก็ไดทั้งตัวระบบดวยนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้สพฐ. 

อะไรท่ีคิดวาจะปลดล็อกไดก็ปลดล็อกไปกอน อยางเชนเมื่อก้ีที่อาจารยบรรเจอดพรพูดวาโครงการประกวดเลิกได

ไหม ได สั่งคําเดียวก็เลิก  

 

คราวนี้มาอีกระบบหนึ่งที่มันใหญคือเราจะพูดแตมิติการศึกษา เราพูดแตระบบการศึกษา เมื่อก้ีอาจารย

พูดมาวามันมีระบบหน่ึงที่เคียงขางไปดวย ทีนี้ในการพัฒนา ตอนน้ีดิฉันก็ชวยดูเรื่องการพัฒนาคนตลอดท้ังชวง

ชีวิตอยู พอต้ังแตเด็กแรกเกิด มันก็มาเก่ียวกับกระทรวงสาธารณสุข มาเก่ียวกับกระทรวง พม. และเก่ียวกันอีก

หลายๆ อยาง มันก็ตองคิด ตองบูรณาการเหมือนกันนะคะ ไมใชวาเช็กเตอรการศึกษาแลวตองทําแตการศึกษา

อยางเดียว เพราะจะเขามาชวยเสริมอยางไร เพราะอยางนั้นเวลาเราพูดถึงการศึกษามันคงไมใชเปนเซ็กเตอรที่มัน

ลอย มันอยูในซิสเต็มทั้งหมดของระบบ เราคงตองวามันตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางไรดวย แลวพอมา

เขาอนุบาลเด็กเล็ก กลายเปนวาองคกรทองถ่ินท่ีเขามารับผิดชอบสวนใหญ อันนี้อาจารยเพ็ญพรรณก็ชวยอยู 

ดังน้ันกระทรวงศึกษานี้ ดิฉันคิดวา ไมใชมองเฉพาะเรื่องการศึกษาในสวนที่สังกัดหนวยงานตัวเองดวย 

เพราะฉะนั้นการกระจายอํานาจ ไมใชกระจายจากกระทรวงศึกษาลงไปหนวยงานขางลางเพียงอยางเดียว แตตอง

คิดถึงเชิงพื้นที่ที่สามารถบูรณาการได อันนี้ภาพย่ิงใหญ กวางขึ้นไปอีก เพราะอยางนี้ถึงจะสําเร็จ เพราะวาบูรณา

การมันตองมีหลายสวนเขาไปจนกระท่ังเขามาเรียนประถม มัธยมอะไรขึ้นมา พอระดับสูงขึ้นมาก็มาเชื่อมโยงอีก

กับเรื่องการประกอบอาชีพ ก็ไมใชการเรียนเพื่อเรียนตอไปอีกเรื่อยๆ มันก็จะมีการเชื่อมโยงที่คิดวาถาเรามอง เรา

จินตนาการ มันนาจะเห็นความสําเร็จในสวนน้ีดวยนะคะ ในสวนของกระทรวงศึกษา ในฟงกชั่นหลักก็ดูเด็กใน

ระบบเยอะ และก็มีนอกระบบบาง โดย กศน.เพราะฉะนั้นนาจะตองเชื่อมโยงใหเกิด Approach  

 

เพราะฉะน้ันสิ่งท่ีดิฉันคาดหวังเพราะวาวันน้ีเปนเวทีภาคีพูนพลังครู บทเรียนของแตละทานน่ี

นาจะมีท้ัง Success Story และท่ีมีท้ังเจอปญหาอุปสรรค ดังน้ันถาถอดออกมาได แลวมันทําใหในกาว



งานประชุมระดมสมองในการจัด “เวทีภาคีพูนพลังครู” (12 กุมภาพันธ 2558) 53 

 

ตอไป มันจะชวยใหการพัฒนาครูและเด็กดีขึ้น ก็นาจะทําดวย เพราะฉะน้ันไมใชวาครูไปเปลี่ยนการ

เรียนการสอนอยางไร แตมันตองไดดวยวาครูไดเปลี่ยนตัวเองไดอยางไรดวย ดิฉันก็คิดวาตรงน้ีก็เปน

หัวใจนะ ทําไมครูถึงเกิดแรงบันดาลใจทําไมถึงจะเปลี่ยน อันนี้คิดวาอาจารยสุธีระก็จะมีประสบการณเยอะ 

อยางนี้ก็นาจะถอดมาไดดวย แลวอันน้ีก็เปนบทเรียนใหกับครูคนอ่ืน อยางที่วามันมีการทําความสะอาดบัวใตน้ํา 

ทําเสร็จแลวเขาก็ออ อยางนี้ไมเห็นยากเลย เขาก็ทําได แตตอนนี้สวนใหญ เราก็ปลอยครูสวนใหญใหเควงๆ ลอยๆ 

ไป ดิฉันก็คิดวาอยางท่ีอาจารยบรรเจอดพรวา ครูดีนั้นมี แตมันไมมีการเก้ือหนุนคะ 
 

• นายแพทยสุภกร บัวสาย ผูจัดการสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
  
  ขอคุย 2 ประเด็น ประเด็นแรก  คือสิ่งท่ีสยามกัมมาจลทําก็เปนสิ่งท่ีดีแลวนะครับ ประเด็นคือเราทํา

ตามกําลังของเราถูกแลวครับ  แตวาท่ีผมเรียนเมื่อสักครูคือมองขามช็อตไปนิดหน่ึงวาสวนท่ีเราทําอยู

มันเปนจิ๊กซอวในสวนไหนของภาพใหญ เพราะวาถาเราไมเห็นภาพใหญ เราทําของเราดีขนาดไหนก็

ตามก็อาจไมสําเร็จ เราบอกวาออกจากเราใหไปทางทิศตะวันตก มนัไมใช ใชไหมครับ หรือถาไมมีสถานีตอไปเรา

ก็จะเสียโอกาสไป น่ีคือประเด็นของผมคือทําเทาท่ีกําลังมีอยู แตวานาจะมองภาพใหญนิดหน่ึง ผม

ยกตัวอยางกลับมาท่ีอาจารยสิริกรที่ตอนเชายกตัวอยางโรงเรียนเล็กซึ่งมีต้ัง 15,000 แหง ผมยกตัวอยางวาถาเรา

ทําเรื่องโรงเรียนเล็ก อยางมากเราก็จะไปทําการพยุงคุณภาพโรงเรียนเล็ก แตสมมติวาเรามองภาพใหญวา

อะไรกําลังเกิดขึ้นกับเด็กท่ีอยูโรงเรียนเล็ก ปญหาใหญก็คือพอออกจากโรงเรียนแลว เด็กสวนหน่ึงก็จะ

หลุดไปเพราะเขาไมมีโรงเรียนท่ีจะไปตอ หากเปนอยางน้ีแลวเราไปโฟกัสแตท่ีโรงเรียนเล็ก มันก็ไดแค

พยุงโรงเรียนเล็กเทาน้ันเองแตมันไมไดแกปญหาวาเด็กออกจากโรงเรียนเล็กแลวมันจะไปไหนตอ 

ยกตัวอยางนะครับ เพราะฉะน้ันสมมติถาเราคิดวาใหมันเปนเสนทางที่ตอเนื่อง การทํางานกับโรงเรียนเล็ก มันก็จะ

ทํางานกับโรงเรียนเล็กเทานั้นมันอาจจะไมใชสิ่งที่ฉลาดนัก อาจจะตองคิดถึงสิ่งท่ีบางประเทศเขาเรียกวา รถไฟ

เสนทางยาว Full Train Track คือจากโรงเรียนเล็กแลวไปตอโรงเรียนไหนแลวเราก็ทําใหมันเปนพวง อยางน้ีการ

ทํางานกับโรงเรียนเล็กมันก็จะมีความหมาย ไมใชไปแคพยุงใหโรงเรียนเล็กมันอยู แตมันสามารถที่จะทําใหเด็กไม

หลุดออกไปดวย เพราะจุดท่ีจะรั่วที่สุดก็คือตรงป. 6 ขึ้น ม.1 ขึ้น ม. 3 ขึ้น ม. 4อยางนี้นะครับ เพราะวาถาเราไปจับ

เฉพาะโรงเรียนเล็กมันก็ไมไดไปชวยอะไรเด็กเทาที่ควร อันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนวานาจะทําใหเห็นทางยาวนิดหน่ึงแลว

สิ่งที่เราทํามันนาจะไปสอดคลองกับจิ๊กซอวที่มันอยูขางๆ เรา 
 

• ศ.นพ.วิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล 

 

ดีมากเลยนะครับ อันนี้ก็เปนคําแนะนําที่โดยสั้นที่สุดเลยก็คือวา เวลาทําแลวมันเปน Fragment ทําใหมัน

เชื่อมโยงกับสวนอ่ืนๆ และภาพใหญ ผมขออนุญาตสรุปนะครับวา เวลาในชวงประมาณไมถึงชั่วโมงน่ีนะ

ครับวาเวทีน้ีจะมีสองวง ก็คือ วงภาคีท่ีเสริมหนุนนะครับ แลวก็วงพูนพลังครู วงพูนพลังครูก็จะมีหลาย

แบบ ไมใชมีแคท่ีกรุงเทพฯ เทาน้ัน อาจจะไปยุใหภาคสวนตางๆ ในพ้ืนท่ีเขาก็จัดการ และก็เขาไป
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จัดการในสวนเวทีเสมือนบนอินเทอรเน็ตดวย อันน้ีก็จะเปนวิธีการ และโดยคําแนะนําของอาจารยเจือ

จันทรที่บอกวาเรื่องการเรียนรูมันไมไดมีเฉพาะกระทรวงศึกษานะ สําหรับการศึกษามันสําหรับ 65 ลานคนนะ มัน

ไมใชแคเฉพาะนักเรียน คําวาครูในท่ีนี้พอพวกเราทําเวทีพูนพลังครูไประยะหน่ึงชักเกิดความชํานาญ เราอาจนิยาม

คําวาครูใหมันกวางออกไป ใหมันโยงไปสูครูท่ีไปทําการเรียนรู ไปหนุนการเรียนรูของคนที่อยูนอกระบบโรงเรียน

อะไรอยางนี้นะครับ ก็อาจจะทําได ก็ทําใหเห็นวามันโยงอยางนี้ไปไดเรื่อยนะครับ โดยที่เราก็จะมามีเวทีแบบนี้มา

คุยกันเปนระยะๆ ปญหามันมีอยางเดียวหละคือไอเดียมันเยอะ คนทํามีนอย ก็ตองขอความเห็นใจคุณเปานะครับ 

คุณเปาก็ไดจังหวะเลยวาจะชวย Wrap Up วาจะทําอะไรตอ 
 

• คุณปยาภรณ มัณฑะจิตร ผูจัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล 
 

สยามกัมมาจลเราวางบทบาทตัวเองเปนองคกรสนับสนุน เปนตัวเสริม เพราะฉะนั้น บทบาทหนาท่ี

ของตัวเสริม คือ เปนตัวเรงใหตัวจริงเขาทํางานไดดีขึ้น ท่ีบอกวาเสริมพลังครูแลวเราก็ไดไอเดียวา เสริมท่ีดี

ตองไปเสริมในพ้ืนท่ี เสริมแลวก็ตองสื่อสารในพ้ืนท่ีและสื่อสารกับคนหมูมากดวย กลไกท่ีมูลนิธิ

สยามกัมมาจลมีอยูบางแลว จึงขอเสนอตัววาเราทําแบบน้ี (วงเรียนรูของครู) และทําแบบท่ีอาจารย

หมอวิจารณวาเราทําละเอียด มีคนชี้เปาแลวตามไปดู เราก็จะขอเสนอตัวท่ีจะไปทํา คําถามก็คือวาทาน

จะใชเราใหเปนประโยชนไดอยางไร ท้ังในสวนท่ีทานคิดวาทานอยากขยายงานของตัวเอง และขณะนี้สิ่งท่ี

เกิดขึ้นก็คือวาทานเองไดเสนออยูแลววา “อยากเห็นวงของพวกเราคุยกัน” ดิฉันจึงขอเสนอวาถาเราจะมา

รวมกันเปน Steering ของเวทีการถอดบทเรียนครูแลวก็วางๆ เราก็มาเจอกันแบบนี้เพื่อใหทานไดใหความเห็นและ

มีโอกาสใชประโยชนจากการถอดบทเรียนของครู ในขณะที่อันดับที่สองก็คือ “ขอใหทานลองมองวาถาทานจะชี้

ตัวครู แลวเชิญชวนครูในเครือขายของทานเขามาเรียนรูรวมกันในวง สยามกัมมาจลอาสาท่ีจะตั้งวง

แบบน้ีให” มีคนตามไปจับภาพแบบน้ี ขึ้นอยูกับทาน ทานก็มาใชประโยชน มาเก็บเก่ียวจากวงครูอีกทีหน่ึง 

คาใชจายคาดูแลครูก็อยากเห็นทานรวมเปนเจาภาพท่ีจะสนับสนุนครูเขามา “การจัดวงแบบน้ีเราก็จัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกแบบน้ีให รวมท้ังการไปจับภาพแลวโกยลงไปท่ีเว็บ” พูดงายๆ คือเราจะเสนอตัวใน

การจัดการ แตเรารวมกันเปนเจาของเวทีแบบน้ีรวมกัน และหากทานมีความเห็นอะไร ทานก็มารวมกันเปน 

Steering เพื่อใหวงเรียนรูเกิดประโยชนรวมกัน 
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• ทําเล็กท่ีครูแตใหเชื่อมโยงกับภาพใหญในงานปฏิรูปการศึกษาสวนอ่ืน เชน นําไปสูการเปลี่ยนวิธีพัฒนาครู  

การปรับวิธีบริหารจัดการและการสนับสนุนครู 

• การถอดบทเรียนแตละครั้งใหจัดเปนประเด็นใดประเด็นหน่ึงเพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนใหลงลึกได 

• ทํา 2 วง  คือ 

1. วงภาคีสนับสนุน 

2. วงพูนพลังครู 

• วิธีการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรูใหจัดท้ังในกรุงเทพฯ และในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยอาจไปยุใหพื้นที่เขาจัดการ 

และเขาไปสนับสนุนไปสรางเวทีเสมือนบนอินเทอรเน็ต 

• เมื่อจัดเวทีพูนพลังครูไปไดระยะหนึ่งอาจนิยามคําวา “ครู” ใหกวางขึ้น โยงไปสูครูที่ไปทําการเรียนรูนอก

ระบบโรงเรียน 

• ถอดบทเรียนท่ีดีแลว  ตองสื่อสาร สรางการเรียนรูในวงกวางคูขนานกันไป 

•  

 

• ทําอยางไรครูจึงเกิดแรงบันดาลใจ 

• เปลี่ยนครูไดอยางไร 

• อุปสรรคจากการทํางานและครูกาวขามไดอยางไร 

• อุปสรรคในการทํางานสนับสนุนครูและการกาวขามปญหานี้อยางไร 

• ระบบท่ีไมเอ้ือใหครูพัฒนาคืออะไร  ทั้งในระดับโรงเรียนและระบบใหญ 

• ทักษะของโคช และครูในศตวรรษที่ 21 

• การสรางการดึงสํานึกและจิตวิญญาณครูกลับมา 

• การสรางเครือขายเรียนรูของครู 

• ครูรักเด็ก – ครูฝกนิสัยเด็ก นิสัยที่ดี  เชน มีคานิยมท่ีถูกตอง กลาหาญ เสียสละ สุภาพออนนอม เขากับคน

อ่ืนได อดทน ไมทอถอย มีวินัย รูจักฝนใจตนเอง ใฝเรียนรู มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดําเนินชีวิต นําสิ่งที่ดีไปใชเก้ือกูลกันได  ฝกอยางไร? 

• การวัดผลท้ังทักษะและนิสัยวัดอยางไร 

 

  

สรุปความเห็นแนวทางการจัดเวทีภาคีพูนพลังครู 

 

ตัวอยางประเด็นท่ีควรถอดบทเรียน 
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ทําเนียบผูเขารวมงานประชุมระดมสมองในการจัด “เวทีภาคีพูนพลังครู” 

วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมกรกมล 1-2 โรงแรม เดอะ สุโกศล 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง / หนวยงาน อีเมล 

1 

 
ศ.นพ.วิจารณ พานิช  

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล pvicharn@gmail.com 

2 

 
ดร.เจือจันทร จงสถิตอยู 

โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูดวยระบบสนับสนุน

อยางตอเนื่อง (Teacher coaching) สกว. 
chuachan.cc@gmail.com  

3 

 
ดร.ประภาภัทร นิยม 

ที่ปรึกษา รมต.ศึกษาและเครือขายโรงเรียนทางเลือก prapapat.niyom@gmail.com 

mailto:pvicharn@gmail.com
mailto:chuachan.cc@gmail.com
mailto:prapapat.niyom@gmail.com
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง / หนวยงาน อีเมล 

4 

 
ดร.บรรเจิดพร สูแสนสุข 

เครือขายโรงเรียนนํารองปฏิรูป (สพฐ.) Bancherd_rat@yahoo.com 

5 

 
คุณปราโมทย  โชติมงคล 

ผูอํานวยการศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ  pui_pava@hotmail.co.th 

6 

 
ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ 

โครงการเพาะพันธุปญญา สกว.  suteerapsu@gmail.com 

mailto:Bancherd_rat@yahoo.com
mailto:pui_pava@hotmail.co.th
mailto:suteerapsu@gmail.com
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง / หนวยงาน อีเมล 

7 

 
ผศ. ดร.บัญชร  แกวสอง 

ผูอํานวยการฝายวิจัยเพื่อทองถ่ิน  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

info@vijai.org  

bunchorn@trf.or.th 

 

8 

 
นายแพทยสุภกร บัวสาย 

ผูจัดการสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ

คุณภาพเยาวชน (สสค.) 
supakorn@qlf.or.th 

9 

 
ดร.ประพนธ ผาสุขยืด 

ผูอํานวยการ สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อ

สังคม (สคส.) 

prapon@kmi.or.th ;  

praponp@gmail.com 

mailto:info@vijai.org
mailto:bunchorn@trf.or.th
mailto:supakorn@qlf.or.th
mailto:prapon@kmi.or.th
mailto:praponp@gmail.com
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง / หนวยงาน อีเมล 

10 

 
ดร. สิริกร มณีรินทร 

ประธานอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู  s.maneerin@hotmail.com 

11 

 
ดร.วรากรณ สามโกเศศ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย varakorn@dpu.ac.th 

12 

 
คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย 

ผูอํานวยการ สํานัก 4 สสส. 
 

mailto:s.maneerin@hotmail.com
mailto:varakorn@dpu.ac.th
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง / หนวยงาน อีเมล 

13 

 
คุณพิทักษ โสตถยาคม 

นักวิชาการศึกษา ฝายวิจัยและสงเสริมการวิจัยทาง

การศึกษา สพฐ.    
pitaklink@gmail.com 

14 

 
คุณดารณี ผลาผล 

หัวหนาสวนโครงการ มูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย 
- 

15 

 
คุณขวัญพยัคฆ พยัคฆนันทน 

รองผูอํานวยการศูนยจิตวิทยาการศึกษา  

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
kwanbyag@gmail.com 

mailto:pitaklink@gmail.com
mailto:kwanbyag@gmail.com
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง / หนวยงาน อีเมล 

16 

 
นพ.ยงยุทธ  วงศภิรมยศานต์ิ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข Yongyud1@gmail.com 

17 

 
รศ.ดร. สิริพันธุ  สุวรรณมรรคา 

ศูนยพัฒนาการเรียนรูและวิชาชีพครู   

คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

siripaarn_s@hotmail.com   

siripaarn.s@gmail.com 

18 

 
คุณสมหญิง  สายธนู 

มูลนิธิสดศรี - สฤษด์ิวงศ 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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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง / หนวยงาน อีเมล 

19 

 
รศ.ดร.ชวลิต  ชูกําแพง 

มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา  choochowwalit@hotmail.com 

20 

 
คุณสุนันทา พิมพศิริ 

โครงการพระเมตตาสมเด็จยา nuunan_phim@hotmail.com 

21 

 
คุณเบญจวรรณ วงศคํา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) jumpai@hotmail.com 

mailto:choochowwalit@hotmail.com
mailto:nuunan_phim@hotmail.com
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง / หนวยงาน อีเมล 

22 

 
คุณพีรวัศ ก่ีศิริ 

ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิรากแกว peerawas.keesiri@gmail.com 

23 

 
คุณสมหมาย ปาริจฉัตต 

รองประธานกรรมการ บริษัทมติชน จํากัด (มหาชน) p_sommai@hotmail.com 

24 

 
คุณเมษ  ศรีพัฒนาสกุล 

ผูจัดการโครงการสรางสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

may@lukkidgroup.com , 

may@asianleadershipacademy.com 

mailto:peerawas.keesiri@gmail.com
mailto:p_sommai@hotmail.com
mailto:may@lukkidgroup.com
mailto:may@asianleadershipacademy.com
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง / หนวยงาน อีเมล 

25 

 
คุณวิชิตพล ผลโภค 

โครงการ Teach for Thailand vichitapol.pholpoke@teachforthailand.org 

26 

 
คุณสันติพงษ ชางเผือก 

บรรณาธิการรายการ ThaiPBS prayfah@yahoo.com 

27 

 
คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส 

สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) aorwan@gmail.com 

mailto:vichitapol.pholpoke@teachforthailand.org
mailto:prayfah@yahoo.com
mailto:aorwan@gmail.com
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง / หนวยงาน อีเมล 

28 

 
คุณปยาภรณ มัณฑะจิตร 

ผูจัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล piyaporn@scbf.or.th 

29 

 

คุณศศินี ลิ้มพงษ 

ผูจัดการโครงการมูลนิธิสยามกัมมาจล sasinee@scbf.or.th 

 

 

 

 

 

mailto:piyaporn@scbf.or.th
mailto:sasinee@scbf.or.th
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www.scbfoundation.com
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