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การประชุมเชิงปฏิบัติการก่อการครู โมดูล 3 ครั้งที่ 2
26-28 พ.ย. 61 (143 คน) 

ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดย ทีมกระบวนกรโครงการก่อการครู ภายใต้โครงการผู้นำาแห่งอนาคต 

เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

เวทีแสดงพลังและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อขยายเครือข่ายวิชาชีพครู
ให้เกิดสังคมการเรียนรู้บนฐานสุขภาวะทางปัญญาในวงกว้าง
นำาเสนอผลงานและแบ่งปันประสบการณ์จากครูแกนนำารุ่นที่ 1
ซึ่งได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาเครื่องมือการจัดการเรียนการสอน
และได้ประยุกต์ใช้จริงกับห้องเรียนของตนเอง 

1
เวทีก่อการครู โมดูล 3 ครั้งที่ 2
“ครูปล่อยแสง”

เวที “สะท้อนมุมมองการศึกษาไทย“ 
ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์, คุณประชา 

หุตานุวัตร, รศ.ดร. อนุชาติ พวงสำาลี และ

ดร. จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยน

มุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์

การศึกษาไทยร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษา 

โดยคุณพฤหัส พหลกุลบุตร เป็นผู้ดำาเนินรายการ 

พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook

“ก่อการครู” และ “ผู้นำาแห่งอนาคต” 

นิทรรศการแสดง
ผลงานครูแกนนำารุ่นที่ 1
ครูแกนนำาที่เข้าร่วมโครงการ

ก่อการครูจัดนิทรรศการแบ่งปัน

ประสบการณ์ในการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเอง พร้อม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วม

โครงการในปีที่ผ่านมา 

เวที “Ed Talk ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ 
สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย“ ผู้แทนจาก

ครูแกนนำารุ่นที่ 1 ขึ้นเวทีแสดงทรรศนะและวิธี

เปลี่ยนแปลงห้องเรียนของตนเองให้เกิดขึ้นจริง วิธีแก้

ปัญหา การรับมือกับอุปสรรค วิธีเติมพลังใจให้ตนเอง 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟัง พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน 

Facebook “ก่อการครู” และ “ผู้นำาแห่งอนาคต” 



ติดตามข่าวสารโครงการก่อการครูและการรับสมัครครูแกนนำารุ่นที่ 2 (ภายในวันที่ 16 ม.ค. - 14 ก.พ. 62) ได้ที่ Facebook “ก่อการครู”

เวทีแสดงพลังและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อขยายเครือข่ายวิชาชีพครู
ให้เกิดสังคมการเรียนรู้บนฐานสุขภาวะทางปัญญาในวงกว้าง
นำาเสนอผลงานและแบ่งปันประสบการณ์จากครูแกนนำารุ่นที่ 1
ซึ่งได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาเครื่องมือการจัดการเรียนการสอน
และได้ประยุกต์ใช้จริงกับห้องเรียนของตนเอง 

“ประทับใจที่เห็นทั้งครูและผู้บริหารจาก

องค์กรด้านการศึกษาต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรม

เยอะ ได้เห็นพลังของครูที่มีความพยายาม

และความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงระบบ 

การศึกษา ซึ่งผมคิดว่าโครงการนี้เป็นจุด

เริ่มต้นที่ดีมากครับ ผมเชื่อว่าระบบการศึกษา

เปลี่ยนแปลงได ้ดีใจที่ครูมีพื้นที่แสดงออกใน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ รวมถึงได้ทำาให้

ผู้บริหารกลับมามองเห็นความสำาคัญของ

การเปลี่ยนแปลง เราเคยเป็นทั้งนักเรียน 

และกำาลังทำาโครงการด้านโรงเรียนคุณภาพ

อยู่ ก็ได้รับรู้ข้อมูลปัญหาในระบบการศึกษา

และเสียงสะท้อนของครู พอได้เห็น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงแบบนี้แล้ว

ผมก็ดีใจครับ”

ครูสัญญา มัครินทร์  
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

จังหวัดขอนแก่น

ครูแกนนำารุ่นที่ 1

ผู้ร่่วมออกแบบและนำาเสนอ

กระบวนการเรียนรู้

ห้อง “นี่คือฉัน นั่นคือธรรมชาติ”

“ประทับใจ workshop (ห้องนี่คือฉัน นั่น

คือธรรมชาติ) ที่สามารถเอาสิ่งที่มาจาก

ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ กระบวนกร 

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้ด ีให้โอกาส

พวกเราได้คิด ได้ใคร่ครวญเยอะ ขั้นตอน

การสรุปก็เปิดวงให้ช่วยกันสรุป อันนี้ดีมาก 

แล้ว ED Talk เมื่อเช้าก็ดีมาก ให้กำาลังใจ 

ให้เราได้เห็นแนวทางการศึกษาใหม่ ๆ 

ที่เป็นไปได้ ได้เห็นโอกาสที่จะปฏิรูป

การศึกษาจากข้างล่างจริง ๆ”

ดร. อิศรา จันทร์เทศนา
สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.)

ความคิดเห็นจากผู้ร่วมกิจกรรม
ก่อการครู โมดูล 3 ครั้งที่ 2

“ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายคนได้สะท้อนมาว่า 

เขาได้ไอเดียที่จะไปประยุกต์ใช้ใน 

การจัดการเรียนการสอนของตนเอง  

แสดงว่ากระบวนการที่เราออกแบบมาก็ส่ง 

ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนา

ชั้นเรียนพอสมควรครับ รู้สึกประทับใจ

มุมมองที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้เห็นมิติที่เกินคาด เป็นมิติที่ทีมเราเอง

ก็ออกแบบไว้ระดับหนึ่ง แต่มันไปไกล

มากกว่าที่เราตั้งใจไว้ ซึ่งเป็นมุมมองที่ดี

มาก ทางทีมของเราก็จะนำาไป 

ต่อยอดเพื่อออกแบบและพัฒนาเนื้อหา

ของกระบวนการต่าง ๆ ต่อไปครับ” 

คุณประชา หุตานุวัตร  
ประธานคณะกรรมการ

มูลนิธิชุมชนนิเวศ

ครูแกนนำารุ่นที่ 1 แบ่งปันประสบการณ์และเทคนิค Visual Thinking เพื่อช่วยให้เกิดการสื่อสาร

และทำาความเข้าใจระหว่างกันในชั้นเรียนที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนมีอิสระและสนุกกับการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น 

ครูแกนนำารุ่นที่ 1 แบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการใช้ Truth Card เพื่อช่วยลดการรังแก  

ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักกันในมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงครูได้พัฒนาการเข้าถึงนักเรียนให้ได้รับ

ความไว้วางใจ และช่วยสนับสนุนนักเรียนในด้านการเรียนได้มากขึ้นด้วย

ครูแกนนำารุ่นที่ 1 แบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการประยุกต์ใช้วิธีการประเมินที่มุ่งเน้นให้

นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง รู้ว่าสามารถที่จะพัฒนาตนเองต่อไปได้ 

โดยไม่เน้นการประเมินเป็นคะแนนหรือเกรดอย่างเดียว

ครูแกนนำารุ่นที่ 1 แบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการเชื่อมโยงธรรมชาติและสิ่งใกล้ตัวเพื่อช่วยให้

ผู้เรียนเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวตนและความแตกต่างของกันและกัน 

รวมถึงเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติรอบตัว

เวที “เติมพลังใจ“
ครูแกนนำารุ่นที่ 1 และทีมงาน

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแนวทางการพัฒนาโครงการ

ก่อการครูจากประสบการณ์ในปีที่

ผ่านมา รวมถึงการพัฒนาความรู้ 

เครือข่าย และกิจกรรมต่อยอด 

ต่าง ๆ ในอนาคต พร้อมเติม 

พลังใจให้แก่กัน

ห้อง “Visual Thinking: คิดเห็นเป็นภาพ” 
โดย ทีมครูศิริพร ทุมสิงห์ และครูวรีย์ สืบสมุท

ห้อง “เรียนรู้ตัวตน ลดการรังแก (ฺBully)” 
โดย ทีมครูลัดดาวรรณ เหล่าเกียรติกุล และครูจงจิต รื่นภาคทรัพย์

ห้อง “Assessment for Learning Activities” 
โดย ทีมครูณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์

ห้อง “นี่คือฉัน นั่นคือธรรมชาติ”
โดย ทีมครูสราวุฒิ พลตื้อ

เวที “Ed Talk ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ 
สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย“ ผู้แทนจาก

ครูแกนนำารุ่นที่ 1 ขึ้นเวทีแสดงทรรศนะและวิธี

เปลี่ยนแปลงห้องเรียนของตนเองให้เกิดขึ้นจริง วิธีแก้

ปัญหา การรับมือกับอุปสรรค วิธีเติมพลังใจให้ตนเอง 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟัง พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน 

Facebook “ก่อการครู” และ “ผู้นำาแห่งอนาคต” 



1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาวะการนำาเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2
การสนับสนุนการทำางานยุทธศาสตร์
ของพื้นที่เป้าหมาย

เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

สนับสนุนโครงการจากท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้านและยั่งยืน
บนฐานสุขภาวะทางปัญญา

โครงการการจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน
ด้วยวิถีสุขภาวะทางปัญญา 

(Sustainable Community-Based 
Management with Intellectual Well-Being)
โดย สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จังหวัดลพบุรี

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำาชุมชนรุ่นใหม่ (2 เวที)
1) หลักสูตรกระบวนกรชุมชน (15-16 พ.ย. 61)

2) หลักสูตร Dialogue & Systems Thinking (28-29 พ.ย. 61)

แกนนำาชุมชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก

ชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ได้เรียนรู้วิธีการและ

ขั้นตอนในการเป็นกระบวนกรชุมชนที่สามารถสร้าง

ความร่วมมือผ่านสุนทรียสนทนาและกระบวนการคิดเชิงระบบ

เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนฐานสุขภาวะทางปัญญา

โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อสร้างแกนนำา
เยาวชนอย่างยั่งยืน : พลเมืองเยาวชน 

เทศบาลตำาบลปริก อำาเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา

โดย เครือข่ายสงขลาฟอรั่ม จังหวัดสงขลา

เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาโครงการเยาวชนต้นปริก

22–24 พ.ย. 61 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชดำาริ กอ. รมน. 

อำาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
แกนนำาเยาวชนได้พัฒนาโครงการเยาวชนต้นปริก

ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่เปิดเวทีให้เยาวชน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงนำาเสนอโครงการและ

แผนงานของตนเอง พร้อมรับฟังข้อแนะนำาเพื่อปรับแก้

ข้อเสนอโครงการและแผนงานให้ชัดเจน สอดคล้องกับ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการมากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีให้มีการอภิปรายแนวคิดด้านบทบาท

และหน้าที่ของพลเมือง ทั้งนี้ ครูพลเมืองต้นปริกก็ได้สร้างเสริม

ความเข้าใจด้านกระบวนการโค้ช รวมถึงได้แลกเปลี่ยนแนวคิด

ในวางแผนกิจกรรมของโครงการร่วมกับ

แกนนำาเยาวชนต้นปริกที่ตนรับผิดชอบ



การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาวะการนำาที่เชื่อมโยง (Connected Leadership) 6-8 ก.พ. 62 ณ สสส.

เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาวะการนำาเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2

เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในตัวผู้นำา
ด้วยการร่วมบ่มเพาะการเติบโตทางจิตวิญญาณ 

ข้ามพ้นข้อจำากัดของตนเองและสังคม
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลัง 

หลักสูตรการนำาด้วยเป้าประสงค์
ทางจิตวิญญาณ 

(Leading with Soul Purpose)
12-14 ธ.ค. 61

โดย Mr. Vikram Bhatt และทีมทำางาน
Leadership that Works ประเทศอินเดีย  

ผู้เข้าอบรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ 

รวมถึงภาคีเครือข่าย สสส. ได้ฝึกการค้นหาเส้นทางแห่งเป้าประสงค์

ทางจิตวิญญาณเฉพาะตน และค้นพบอุปสรรคที่ขวางกั้นตนเองต่อ

การเข้าถึงเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ สร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูล

ต่อการดำารงชีวิตตามเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ และสามารถ

ประยุกต์ใช้การเรียนรู้เข้าสู่การพัฒนาตนเองและสังคม 

ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกเชื่อมโยง

การมีอยู่ของตัวเรากับสรรพสิ่งภายนอก และเมื่อเราตระหนักรู้ใน

ตัวเอง รู้เท่าทันตัวเอง รู้คุณค่าและเป้าหมายสำาคัญในชีวิต สุขภาวะ

ทางปัญญาก็จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากปัญญาภายใน

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรครั้งต่อไป

ได้ที่ Facebook โครงการผู้นำาแห่งอนาคต

facebook.com/leadershipforthefuture2014

“สิ่งสำาคัญคือผู้เข้าร่วมและอาจารย์

ที่สุดยอด เราไม่ได้แค่ความชัดเจน แต่

เราได้เรียนรู้ ได้ฉุกคิด ได้สัมผัสกับตัวเอง

ลึก ๆ เยอะมาก กระบวนการเองก็พา

เราไปสำารวจโลกภายในตัวเองเยอะมาก 

กระบวนการนี้ทำาให้เรารู้สึกว่าโลก

ต้อนรับเรา ทำาให้เรายอมรับในตัวเอง

ด้วย การที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไร “ที่ได้

เป็นตัวเอง” มันคือการปลดปล่อย 

มันเป็นอิสรภาพอย่างหนึ่ง เกิด

ความเชื่อมั่นว่าทุกอย่างที่เป็นเรามัน

โอเค เป็นคุณสมบัติสำาคัญของการใช้

ชีวิตให้มีความสุข”

คุณภรปภัช พิศาลเตชะกุล 

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

มูลนิธิไรท์ ทู เพลย์ 

ประเทศไทย

NEXT



การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

การสื่อสารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารสร้างสรรค์
เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องเล่าจากชุมชน ครั้งที่ 1 

(Creative Communication for Change)
21-24 พ.ย. 61 ณ จังหวัดลพบุรี

โดย คุณพฤหัส พหลกุลบุตร และทีมงานมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)  

การจัดอบรมสื่อในพื้นที่เป้าหมาย

เวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 28-31 ม.ค. 62 ณ จังหวัดสงขลา NEXT

“ประทับใจตัวกระบวนการ

ที่ได้เรียนรู้ ชอบมากที่แต่ละ

พื้นที่ได้มาทำางานร่วมกัน 

โดยสิ่งที่เราจะนำาไปสานต่อ

คือ เราจะนำาเทคนิคเหล่านี้

ไปจับประเด็นต่าง ๆ เช่น 

ของดีในชุมชน หรือสื่อสาร

เรื่องราวในชุมชนใน

บางมุมที่เราไม่เคยสื่อ 

อยากทำาออกมาเป็นคลิป

สั้น ๆ ลงในเพจของ

ชุมชน ซึ่งการที่เราเพิ่มสิ่ง

ดี ๆ เข้าไปในช่องทางการ

สื่อสารของเราก็น่าจะส่ง

ผลกระทบต่อชุมชนหรือ

สร้างการเปลี่ยนแปลงใน

ทางที่ดีได้ค่ะ”

คุณอารีรัตน์ มั่นสลุง

เยาวชนกลุ่มเมล็ดพันธุ์

ข้าวเปลือก

ชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง 

จังหวัดลพบุรี 

ผู้แทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมภาคีเครือข่ายโครงการผู้นำาแห่งอนาคตฯ 

อาทิ เครือข่ายสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา ชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี 

เครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายมาดีอีสาน จังหวัดอุดรธานี และเครือข่าย

มูลนิธิบ้านครูนำา้ จังหวัดเชียงราย ได้เรียนรู้ทักษะออกแบบสื่อสร้างสรรค์ที่นำาไปสู่ “การสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมผ่านเรื่องเล่าจากชุมชน (Creative Communication for Change)” 

โดยมีกระบวนการสร้างการรับรู้และการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายร่วมกัน 

แล้วนำามาถ่ายทอดด้วยเทคนิคสำาคัญต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งให้สื่อสาร (Photographic 

for Communication) เทคนิคการเขียนอย่างสร้างสรรค์ (Creative Writing) รวมถึงเทคนิคการถ่าย

ภาพเคลื่อนไหว (Video) ที่เน้นการเปิดใจและใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร เพื่อดึง

ความรู้สึกจากภายในออกมาสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าทั้งต่อผู้รับสารและผู้ส่งสารอย่างเต็มที่ซึ่งเป็น

“การเห็นมุมมองใหม่หรือการตีความใหม่ (Reinterpretation) ของคนในชุมชน” 

“พี่ประทับใจที่การอบรมนี้ให ้

มุมมองการทำาสื่อแบบใหม่ที่เราได้

ลงมือปฏิบัติการตั้งแต่การสืบค้นสิ่ง

เราต้องการจะสื่อสาร ทั้งการสัมผัส

จากตัวเราเองและสัมผัสร่วมกับ 

ผู้อื่นเพื่อทำาความเข้าใจสิ่งที่จะสื่อ

อีกครั้งผ่านมุมมองที่แตกต่าง 

หลากหลายของคนในชุมชน ซึ่งผู้

ที่ได้รับประโยชน์จากงานของเรา

อย่างชาวบ้านในพื้นที่อาจไม่ค่อยมี

โอกาสได้สื่อสารมุมมองของตนเอง

ไปสู่คนภายนอก พี่ว่าพลังการ

สื่อสารจากชุมชนบางทีอาจมากกว่า

การที่ influencer ภายนอกชุมชน

มาสื่อสารแทน กระบวนการเหล่านี้

จึงเพิ่มพลังให้กับการสื่อสารที่ผู้ฟัง

สัมผัสได้ว่าพวกเราเข้าใจถึงคุณค่า

ของสิ่งที่เราต้องการจะสื่อจริง ๆ”

คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ 

แกนนำาเครือข่าย 

ขอนแก่นนิวสปิริต

จังหวัดขอนแก่น



การสื่อสารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง

การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

บริหารจัดการองค์ความรู้จากโครงการผู้นำาแห่งอนาคต
เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลายหลาย

เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาอย่างทั่วถึง

3

โครงการผู้นำาแห่งอนาคตฯ ผลิตสื่อดิจิทัลจำานวน 13 ผลงาน 
(15 พ.ย. - 14 ธ.ค. 61) ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบทความ อินโฟกราฟิก และวีดิทัศน์ 

อาทิ “วันนี้คุณได้ฟังอย่างลึกซึ่งแล้วหรือยัง?” “ใคร ๆ ก็ทำาสื่อ (สร้างสรรค์) ได้ คุณเชื่อหรือไม่?” 

วีดิทัศน์เผยแพร่กิจกรรม “เวทีปล่อยแสงของก่อการครู รุ่น 1” “หยิก..ดำา..ตุ๊ด..โง่..บ้า 

#StopBullying” ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ประเด็นสำาคัญจากเวทีกิจกรรม รวมถึงองค์ความรู้ในวิถีสุขภาวะทางปัญญาผ่านเหตุการณ์สำาคัญและ

บริบทต่าง ๆ ของสังคม 

เวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 28-31 ม.ค. 62 ณ จังหวัดสงขลา 

ช่องทางการรับชมสื่อรูปแบบต่าง ๆ ของโครงการ:
Facebook: leadershipforthefuture2014 

เว็บไซต์: www.leadershipforfuture.com

YouTube: Leadership for The Future 2018



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


