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การประชุมเชิงปฏิบัติการก่อการครู โมดูล 3 ครั้งที่ 1
29-31 ต.ค. 61 (71 คน) 

โดย ทีมกระบวนกรโครงการก่อการครู ภายใต้โครงการผู้นำาแห่งอนาคต  
ครูแกนนำ�ที่เข้�ร่วมกิจกรรมทั้ง 71 คน ได้เข้�ร่วมเรียนรู้เรื่อง 

“ก�รออกแบบกระบวนก�รเรียนรู้อย่�งแท้จริง (Authentic Learning Design)” 

ที่ให้คว�มสำ�คัญกับประสบก�รณ์และเแนวคิดของผู้เรียนทุกคน ก่อให้เกิดก�รเรียนรู้อย่�งแท้จริง

ร่วมกันอย่�งมีสุขภ�วะ โดยหลังจ�กร่วมรับชมและแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รส�ธิต

ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ในห้องเรียน โดย ผศ.ดร. สิทธิชัย วิชัยดิษฐ และทีมกระบวนกร 

ซึ่งได้ออกแบบบทเรียนและกระบวนก�รสอนจ�กก�รลงพื้นที่จริงที่ตล�ดศ�ล�ย�แล้วนั้น  

ครูทุกคนได้เดินท�งไปตล�ดศ�ล�ย�เพื่อค้นห�บนเรียนของตัวเองต�มส�ข�วิช�ที่ถนัดและ

ทดลองจัดก�รเรียนก�รสอน โดยเพื่อนครูและทีมกระบวนกรได้ร่วมแสดงคว�มคิดเห็น

และให้ข้อเสนอแนะกับครูผู้สอนเพื่อพัฒน�ก�รสร้�งห้องเรียนที่ทั้งครูและนักเรียน

มีคว�มเข้�ใจซึ่งกันและกัน รวมถึงเกิดก�รเรียนรู้ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข

เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

เสริมศักยภาพครูแกนนำาในเครือข่าย
ร่วมพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างการเรียนรู้
นำาไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะทางปัญญา

1
ก่อการครู โมดูล 3 ครั้งที่ 1

ติดต�มข่�วส�รโครงก�รก่อก�รครู

ได้ที่ Facebook “ก่อก�รครู”
ด�วน์โหลด Infographic

บทเรียนจ�กโมดูล 3 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

กิจกรรมก่อการครู โมดูล 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 26-28 พ.ย. 61 ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ มธ. ศูนย์รังสิตNEXT



เสริมศักยภาพครูแกนนำาในเครือข่าย
ร่วมพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างการเรียนรู้
นำาไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะทางปัญญา

“เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลย ตัวครูนี่ก็จะ

กลับไปทำาเลยนะ เพราะ Authentic 

Learning เนี่ย เด็กทุกคนสามารถดึง

ประสบการณ์เดิมออกมาเพื่อเรียนรู้

ร่วมกันได้ ช่วยให้เห็นจุดเล็ก ๆ ที่เขา

อาจมองข้ามไปได้อย่างชัดเจนขึ้น 

เด็ก ๆ จะเห็นว่�เข�ส�ม�รถสร้�ง

แนวคิดและพัฒน�สิ่งใหม่ ๆ ได้จ�ก

สิ่งที่เข�อ�จเคยมองข้�มม�ก่อน 

โดยเร�ช่วยสร้�งกระบวนก�รให้เข�

เกิดก�รเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้น”

ครูศุภรัตน์ ม่วงทอง  
โรงเรียนปิยะบุตร์ 

จังหวัดลพบุรี

“เราได้เห็นเพื่อนพี่น้องครูของเรา

เรียนรู้ร่วมกัน ทำากิจกรรมร่วมกัน 

ผ่านประสบการณ์ร่วมกัน แล้วมัน

สร้างความหมายใหม่ให้ความเป็นครู

ของเรา การที่ผู้เรียนได้สร้างองค์ความ

รู้จากประสบการณ์ของตนเอง มันคือ

คุณค่าของการเรียนรู้ กิจกรรมในครั้ง

นี้มีพลังที่สร้�งให้ตัวเร�เปลี่ยนแปลง

อย่�งม�ก คือเร�มีคว�มกล้�ม�กขึ้น 

เร�กล้�ที่จะสอนอะไรก็แล้วแต่่โดย

คำ�นึงถึงผู้เรียนอย่�งแท้จริง”

ครูธน� เอี่ยมบำ�รุงทรัพย์ 
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 

กรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็นจากครู
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ก่อการครู โมดูล 3 ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมหลักสูตรการค้นหา

ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการค้นพบ

เส้นทางแห่งเป้าประสงค์ทางจิต

วิญญาณเฉพาะตน ค้นหาทางแก้

อุปสรรคที่ขวางกั้นตนเองต่อการ

เข้าถึงเป้าประสงค์ สร้างความ

สัมพันธ์ที่เกื้อกูลและดำารงชีวิตตาม

เป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ โดยมี

วิทยากรคือ คุณ Vikram Bhatt 

“เป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ”

องค์กร Leadership that Works ประเทศอินเดีย ที่มุ่งสร้างผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผู้นำาทั้งภาครัฐ 

ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ทั่วโลกจำานวนมากได้ผ่านการเรียนรู้และเป็น

สมาชิกเครือข่ายขององค์กร หลักสูตรจะจัดขึ้นวันที่ 12–14 ธ.ค. 2561 

เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สสส. ซอยงามดูพลี กทม. มีล่ามแปลภาษา

อังกฤษ-ไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณทุเรียน ชื่นแสงจันทร์ 

อีเมล thurian.ch@gmail.comกิจกรรมก่อการครู โมดูล 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 26-28 พ.ย. 61 ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ มธ. ศูนย์รังสิต

ขอเชิญร่วมกิจกรรม

“การออกแบบการเรียนรู้นี้จะทำาให้

การเรียนมีความหมายมากขึ้น คำานึง

ถึงความแตกต่างหลากหลาย ทำาให้เรา

ไม่ไปจับเฉพาะเนื้อหาหรือแนวคิดใด

แนวคิดหนึ่งเท่านั้น ทำ�ให้เร�ได้คิดถึง

หัวใจของคนอื่น คิดถึงเรื่องของ

คว�มรู้สึก แล้วก็คิดถึงกระบวนก�ร

ที่เหม�ะกับผู้เรียนที่มีคว�มหล�ก

หล�ย นักเรียนจะส�ม�รถคิดในเชิง

บูรณ�ก�รม�กขึ้น รวมทั้งก�รเข้�ใจ

ตนเอง เข้�ใจผู้อื่น และเข้�ใจสังคม”

ครูณัฐพงศ์ อนุสนธิ์  
โรงเรียนวัดบางขวาก 

จังหวัดสุพรรณบุรี

“ครูปล่อยแสง”
27 พ.ย. นี้



การสื่อสารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง

การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

บริหารจัดการองค์ความรู้จากโครงการผู้นำาฯ
เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลายหลาย
เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาอย่างทั่วถึง

3
นำาเสนอผลการศึกษาของคณะวิจัยโครงการผู้นำาแห่งอนาคตเกี่ยวกับภาวะผู้นำาในปรัชญา

ตะวันออกจาก 4 สำานัก คือ ขงจื่อ เหล่าจื่อ จวงจื่อ ฝ่าจยา (นิตินิยม) และพระพุทธศาสนา 

เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในหลักคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำา ผ่านมุมมองของปราชญ์ตะวัน

ออก ซึ่งอาจให้คำาตอบบางอย่างสำาหรับการแก้ปัญหาของประเทศไทย

ดุจสายน้ำา ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำาจากนักคิดตะวันออก
(ฉบับย่อพร้อมภาพประกอบ)

โครงการผู้นำาแห่งอนาคตผลิตสื่อดิจิทัลจำานวน 12 
ผลงาน (15 ต.ค. - 14 พ.ย. 61) ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง

บทความ อินโฟกราฟิก และวีดิทัศน์ ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่อง

ทางออนไลน์ของโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ประเด็นสำาคัญจากเวทีกิจกรรม รวมถึงองค์ความรู้ใน

วิถีสุขภาวะทางปัญญาผ่านเหตุการณ์สำาคัญและบริบทต่าง ๆ 

ของสังคม 

ช่องทางการรับชมสื่อรูปแบบต่าง ๆ ของโครงการ:
Facebook: leadershipforthefuture2014 

เว็บไซต์: www.leadershipforfuture.com

YouTube: Leadership for The Future 2018

ส�ม�รถด�วน์โหลดหนังสือ

ของโครงก�รผู้นำ�แห่งอน�คตได้ที่เว็บไซต์
www.leadershipforfuture.com



การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

โครงการผู้นำาแห่งอนาคต : Leadership for the Future
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 999 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4 
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำาบลศาลายา อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์: 0-2441-5222, โทรสาร: 0-2441-5223
collectivelff@gmail.com

www.leadershipforfuture.com
www.facebook.com/leadershipforthefuture2014


