
เวที “21st Century Skills กับการปฏิรูปการศึกษาด้วยพลังการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์” 

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2554 

ณ โรงแรมหลุยแทเวิร์น   กรุงเทพฯ  

 

เราเชื่อว่า ครูดีๆ  “ครูเพื่อศิษย์"  มีอยู่มากมาย ถ้าครูดีๆ มารวมตัวกันได้ ครูหลายๆ พื้นที่มาร้อย
เรียงกันจนเป็นเครือข่าย “ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities)” มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนดีๆ การดูแลลูกศิษย์ดีๆ ....พลังของครูจะเพิ่มขึ้น ครูจะพัฒนาตัวเอง สามารถ
พัฒนาเด็ก ปฏิรูปการศึกษาได้โดยไม่ต้องรอนโยบายมาเปลี่ยนแปลง   

 ความจริงของศตวรรษท่ี 21 คือ สังคมเปลี่ยน เด็กก็เปลี่ยน ทักษะที่ต้องการในการด ารงชีวิตของ
คนก็เปลี่ยน ฉะนั้นการเรียนรู้ต้องเปลี่ยน, การสอนเด็กแบบเดิมไม่ได้ผล ดังนั้นครูต้องไม่เน้นสอน(ไม่ใช่
ผู้สอน) แต่เน้นออกแบบกระบวนการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL(Project Based 
Learning หรือ Problem Based Learning หรือ Process Based Learning)  สร้างแรงบันดาลใจ เน้นเป็น
โค้ช จะท าใหเ้ด็กไทยได้เรียนรู้มากกว่าองค์ความรู้ในวิชาที่สอน เป้าหมายสุดท้าย คือ เด็กมีทักษะใน
อนาคต 21st Century skills 

 ดังนั้น “โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์”  ภายใต้ความร่วมมือของ มูลนิธิสดศรี- 
สฤษด์ิวงศ์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล จึงขอเริ่มจากจุดเล็กๆ ค้นหาและเชิญชวนครูเพื่อศิษย์ มาร่วมสร้าง
เครือข่ายชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของตัวครูเอง  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL เพื่อสร้าง
เด็กไทยให้มีทักษะในอนาคต 21st Century Skills 

วัตถุประสงค์ 

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ ของชุมชนการเรียนรู้ครู
เพื่อศิษย์ (Professional Learning Community/ PLC) แก่ คร,ู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้สนับสนุน
ในพื้นที่ 

2. ร่วมมองศักยภาพเด็กไทยในอนาคต   เป้าหมายคือ สร้างทักษะอนาคตในศตวรรษที่ 21 (21st 

Century Skills) 
3. เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning 

(PBL) ของครูเพื่อศิษย์  เพื่อสร้างทักษะอนาคต 21st Century Skills 
 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่มีใจรักการพัฒนาเพื่อศิษย์ (ครูเพื่อศิษย์), ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารเขตพื้นที่
การศึกษา, นักวิชาการศึกษา, ผู้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่   



(ร่าง) ก าหนดการ 

วันที่ 16 ส.ค. 2554 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.15 น. กล่าวเปิด และปาฐกถาโดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช   

“21st Century Skills กับการปฏิรูปการศึกษาด้วยพลังการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์” 

10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. เวทีตัวอย่าง “จัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างทักษะอนาคตในบริบทไทย ด้วย Project-

Based Learning”  

 จุดไฟ “เอ๊ะ” สร้างกระบวนการเรียนรู้ ในโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา  จ.ก าแพงเพชร 

 โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่   ของโรงเรียนกงไกลาศวิทยา  จ .สุโขทัย 

 จัดการศึกษาโดยเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง  ในแบบโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา  จ.

บุรีรัมย์ 

 ออกแบบเรียนรู้บนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในแบบโรงเรียนเพลินพัฒนา  

กรุงเทพมหานคร 

 (ด าเนินรายการ/ตีความให้คุณค่า โดย นพ.ประเสริฐ   ผลิตผลการพิมพ์   เลขาธิการ

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. Executive Meeting  

(ผู้บริหาร, ผู้สนับสนุนในพื้นที่) 

Professional Learning Community 

(ครูเพื่อศิษย์, นักวิชาการศึกษา) 

13.00 – 15.00 น. ร่วมสนทนา – แลกเปลี่ยน – สะท้อนมุมมอง 

“สานพลัง สร้างฝันการศึกษาไทยยุคใหม่ ด้วยพลังชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์” 

ไปพร้อมๆ กับ ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช, นพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ (เลขาธิการมูลนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาติ) และ นพ.ประเสรฐิ  ผลิตผลการพิมพ์ 

15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.30 – 17.30 น. - ตั้งวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เร่ืองเล่า..พัฒนา

ตน บนการเรียนรู้ของครูและศิษย์” 

17.30 – 19.00 น. - รับประทานอาหารเย็น 

19.00 – 20.30 น. - ชื่นชมเร่ืองเล่า แยกแยะทักษะ ต่อยอด

ความคิด (Story  Shopping) 



   วันที่ 17 ส.ค. 2554 

 Professional Learning Community (PLC) 

08.30 – 09.30 น. - Check-in  เข้าสู่กระบวนการ 

- สะท้อนประเด็นสังเคราะห์จากภาพรวมของการเรียนรู้ (วันที่ผ่านมา)  

09.30 – 10.15 น. คาเฟ่ (Café) ครูเพื่อศิษย์ 

“พัฒนาต่อยอด 21st Century Skills ด้วยพลังชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์” 

10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. คาเฟ่ ครูเพื่อศิษย์  (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. สะท้อนการเรียนรู้-สรุป/ปิดวง  

15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

** ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมส าหรับผู้เข้าร่วม “ครูเพื่อศิษย์”  

Professional Learning Community 

1. แต่งกายสบายๆ ด้วยชุดสุภาพที่เคลื่อนไหวท ากิจกรรมได้สะดวก  

2. ปรับตัวเปิดใจ  แลกเปลี่ยนสิ่งใหม่เพื่อใช้ต่อยอดการท างาน 

3. สามารถอยู่ร่วมกระบวนการได้อย่างต่อเน่ืองและตลอดทั้งกระบวนการ  

 


