
ภาคโีตะ๊กลมผสานก าลังและแนวคดิเพือ่การ
เปลีย่นแปลงประเทศไทยดว้ยการศกึษา
14-15 ตลุาคม 2560
ณ Growth Café ชัน้ 2 โรงภาพยนตรล์โิด,้ สยามสแควร ์

ไมก่ีค่รัง้ที่ “คนธรรมดา” จะรว่มกนัวางแผนเพือ่เปลีย่น
ประเทศไทย ดว้ยแนวคดิพัฒนาการศกึษา
จากภาคประชาชน สูภ่าคสงัคม และภาครัฐ

ลงทะเบยีนภายในวันที่
30 กนัยายน 2560

https://goo.gl/aa3Sg2

https://goo.gl/aa3Sg2


League of Thailand Education Transformation
กลุม่พันธมติรผูม้เีจตนารมณ์รว่มสรา้งการเปลีย่นแปลงในการศกึษาไทย

▪ เกดิจากกลุม่ทีเ่ชือ่มัน่ในวธิกีารเรยีนการสอนแบบใหม ่ตามแนวคดิ 
Learning and Teaching Transformation (LTT) เริม่จากการสมัมนา
เล็ก ๆ ในกลางปี 2560

▪ มุง่สรา้งใหเ้กดิ Professional Learning Community (PLC) เพือ่การ
เปลีย่นแปลงการศกึษาไทย

▪ ด าเนนิการในนามของกลุม่พันธมติร ไมด่ าเนนิการในนามบคุคล

▪ เนน้การแบง่ปัน แลกเปลีย่นประสบการณ์ เพือ่น าเอาวธิกีาร ปัญหา และ
บทเรยีนมาชว่ยในการเปลีย่นแปลงการศกึษาไทยสูส่งัคม Active 
Learner 



แนวคดิ Education Transformation 
จาก Digital Transformation Framework โดย Danairat Thanabodithammachari
โดยวธิกีารสกรัมและอไจลอ์ยา่งไทย

ผูร้า่ง

หมายเหต:ุ การเปลีย่นแปลงสามารถใชว้กีารทีห่ลากหลาย ผสมผสาน ผูจั้ดไดใ้ช ้Framework นีเ้พือ่ใหเ้กดิความเป็นระบบใน
การตัง้ตน้ในการท างานจากความหลากหลายของผูค้นทีจ่ะรว่มในภาคโีตะ๊กลมเพือ่ใหม้เีป้าหมาย และวธิกีาร สว่นหลกัในการ
เปลีย่นแปลงผูเ้ขยีนได ้ปรับกลวธิจีาก Agile และ Scrum มาใชใ้นแผนอยา่งไทย ๆ ซึง่จะไดห้ารอืกบัทกุทา่นตอ่ไปในกจิกรรม 
ความผดิพลาดอนัเกดิจากการขาดประสบการณ์ จะถกูแกไ้ขไดด้ว้ยแนวคดิทีห่ลากหลายของภาคโีตะ๊กลม ขอ้บกพรอ่งใด ๆ จาก 
Frame work นี ้ผูร้า่งขอนอ้มรับไวป้รับปรงุตอ่ไป 
ขอ้จ ากดั: เมือ่เขยีน Framework แรกนัน้ ผูร้า่งจ ากดัไวเ้พยีงบคุลากรในการศกึษาในระดบั LTT และ Curriculum 
Transformation (CT) ทีเ่ป็น ระดบั 1-2 เทา่นัน้ แผนทีจ่ะเกดิในภาคโตะ๊กลม จะเป็นระดบั 3-4 ส าหรับเสาของ Family, 
Government and Media



Digital Transformation Reference Model
by Khun Danairat Thanabodithammachari

Digital Initiatives

Digital Platform

Business Services &

Business Objectives

New 

Services

Optimized 

Services

Retired 

Services

CEO

CFOCOOCMO

Big Data
Digital 

Security

“Innovation”

“Efficiency”

“Sustainability”

Cloud

Data Monetization

New  Customers, 

Channels

IoT, Smart Devices

Business Process 

Optimization/Outsourcing

Smart Workforce

Enterprise 

Metamorphosis

Digital Organization

Business Process as a Service
More ControlMore Flexible

Vision, 

Mission

Statements



Finding actual 
core value 

match to need

Define proper 
Service

Engage and building 
Organization’s awareness

Develop proper internal / 
external working process 

Choose appropriate technology if newly 
investment or Transform and do 
performance utilization from old 

infrastructure

Paramintara Y.



6

Education Transformation step

Learning / Teaching 
Transformation (LTT)

Curriculum 
Transformation (CT)

Semi-Education 
Transformation

Fully Education 
Transformation

• Can do without changing in what 

teacher could not control = Teacher 

have fully autonomy in their class

• Easier to do with Division/Faculty’s 

autonomy this steps can be done ASAP

• Most difficult step to fight with out-of-date rules and regulations,

Waiting ‘Hero’ to unlock this barrier.

• Do not waste the time to wait

• Will become disruptive factors to Thai-Education system

• USE Education Transformation Model as Guideline

• Hopefully will have some kick off’s impact ASAP

• USE Education Transformation Model as Guideline



ET Level 1-2 to ET Level 3-4;

7

Education  as a Services

Vision & Mission Statement

Innovati
on

Efficien
cy

Sustain
ability

New 

Curriculum

Optimized 

Curriculum

Retired

Curriculum

Learning /Teaching Process

Passive Active Teach Facilitate

Knowledge/Skills

Curriculum & Syllabus & Pedagogy

Learning / Teaching Facilities and Platforms

Core 
Knowledg

e

Contextua
l skills and 
Knowledg

e

21st skills 

21st

Century 
citizen

Traditional Hybrid Digital

Education Objective & Education Policies

Vision & Mission Statement

New 

Policies

Optimized 

Policies

Retired

Policies

Education Organization

Digital Platforms

Cloud

Educational Eco-System

Big 

Data
Security

Non-Digital Platforms

Traditional
Non Utilize IT Infrastructure

Non-supporting Eco-System

Non Supporting 
Education Eco-system 

(LTT and CT)

Converting Education                   
Eco-Systems

LLT + CT + Education Policy + 
Organization + Physical 

Fully Education                       
Eco-Systems

Innovati
on

Efficien
cy

Sustain
ability



8

ET Level 3-4; TH Education Organization Layer

Government

Ministry of Education

Proper and 

Cleared Vision 

& Mission 

Statement ?

Proper ‘Policies 

and Execution 

plan’ and 

Resources 

match to Vision 

& Mission 

statement

No

Yes

No

Related Deputies Related Ministry

College President

College Committee

Faculty Dean

Head of Division

Lecturers

Supporting Officers

Direct Academical 

Organization
Indirect Academical Organization

Curriculum Advisory

Community 

Stakeholder

(Business and 

Organization)

Related 3rd Party

External Organization for 

Measurement / Standardization 

Bureau

Family

PLC, Professional Learning Community

Proper ‘KPI’

Yes

No

Match to Vision 

and Mission 

(Objectives)

No

Yes

Media



BB X Y Z

5 Pillars and 4 Generations of 
TH Education Transformation
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ท าความรูจั้กภาคโีตะ๊กลม

หมายเหต:ุ ภาคโีตะ๊กลมเป็นแนวคดิพืน้ฐานทีจ่ะชวนผูท้ีส่นใจการเปลีย่นแปลงการศกึษาไทย มารว่มสนับสนุนภาคการศกึษาให ้
เกดิ NGF; Next Generation Facilitator กอ่นทีจ่ะถกูพัฒนาใหก้ระจายเป็นหลกั 5 Pillars และ 4 Generations ซึง่ผูร้า่งแผนขอ
สงวนชือ่เดมิเอาไวเ้พือ่ใหเ้ขา้ใจถงึทีม่าทีไ่ปแตแ่รกของการจัดภาคโีตะ๊กลม



ลักษณะของภาคโตะ๊กลมผูก้อ่การเปลีย่นแปลง

ประสงค ์
“ลงมอื” หรอื 
สนบัสนุน

ทรพัยากร ใน
การแกป้ญัหา

สนบัสนุนการ
เปลีย่น 

“วธิคีดิ” และ 
“กระบวนการ” 

ในการ
แกป้ญัหา

ทนุ

ความรู ้
& 

ประสบ
การณ์

เวลา
สือ่

เครือ่ง
มอื

ภาคโีตะ๊กลม
ผูส้รา้งการเปลีย่นแปลง

ตระหนกัถงึ
ปญัหาเกีย่วกบั
การศกึษา และ
เชือ่วา่ ควรเร ิม่
เปลีย่นแปลง

ความ
รว่มมอื

ความ
ตอ่เนือ่ง

N2N



ประเภทของโตะ๊กลม

▪ โตะ๊กลมเล็ก; “มดงาน” วางแผน 
– สรา้ง Network กลุม่คนทีม่ ี“แนวคดิ” และได ้“ลงมอื”

– ระดมแนวคดิการปัญหาการศกึษา

▪ Level 1 แผนที ่5 Pillars สามารถด าเนนิการได ้ไมต่อ้ง “รอ” ปัจจัยอืน่ ๆ 
เชน่ ทนุ, เวลา, นโยบาย (Short Term Goal)

▪ Level 2 ระดบัทีต่อ้งปรับนโยบาย หรอืประสานก าลงัจากสว่นอืน่ ๆ (Mid 
and Long Term Goal)



กลุม่เป้าหมาย,คณุสมบัต ิและเป้าหมายของแผน
จากโตะ๊กลมเล็ก

คณุสมบตัผิูร้ว่มโตะ๊กลมของ
Education Academy

• เป็นบคุลากรในภาคการศกึษา
(ประถม,มัธยม,อาชวีะ,อดุมศกึษา)

• เคยลงมอืในการแกปั้ญหาดา้น
การศกึษาในมมุใดมมุหนึง่

• เคยทดลองการเรยีนการสอนใน
รปูแบบใหม ่พบเจอปัญหาและ
อปุสรรค

• มคีวามเขา้ใจ หรอืท าวจัิยเรือ่งกฎ
เกณฎข์อ้บงัคบัของรัฐ

• ไมรั่บกลุม่ผูท้ีอ่ยาก sit-in เพือ่เก็บ
ขอ้มลู และ Lurker ทีไ่มล่งมอืท า

เป้าหมาย และแผนทีต่อ้งการเห็นจาก
Education Academy

(TO BE DISCUSSED) ใน ET 2018-2020



กลุม่เป้าหมาย,คณุสมบัต ิและเป้าหมายของแผน
จากโตะ๊กลมเล็ก

คณุสมบตัผิูร้ว่มโตะ๊กลมของ
กลุม่ครอบครวั (Family)

• มคีรอบครัว และ มลีกูในชว่งใด ๆ
(กลุม่ประถม,มัธยม,อาชวีะ, 

อดุมศกึษา)
• ไดรั้บผลกระทบจากการศกึษา 

เขา้ใจปัญหาของการศกึษา และ 
พยายามหาวกีารในการแกไ้ข

• กลุม่ทีม่คีวามเชีย่วชาญเรือ่ง
ครอบครัว และพัฒนาการเด็ก

• ปรารถนาทีจ่ะรว่มวางแผน
แกปั้ญหาในมมุมองของครอบครัว

เป้าหมาย และแผนทีต่อ้งการเห็นจาก
กลุม่ครอบครวั (Family)

(TO BE DISCUSSED) ใน ET 2018-2020



กลุม่เป้าหมาย,คณุสมบัต ิและเป้าหมายของแผน
จากโตะ๊กลมเล็ก

คณุสมบตัผิูร้ว่มโตะ๊กลมของ
Government (Policy Maker)

• บคุคลการจากองคก์รภาครัฐที่
เกีย่วกบันโยบายดา้นการศกึษา

• รูส้กึถงึนโยบายทีต่อ้งเปลีย่นแปลง 
เคยเสนอใหเ้ปลีย่นแปลง หรอื
พยายามใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

• พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง และไมม่ี
ค าวา่ “ท าไมไ่ด”้ 

• เชือ่วา่กลุม่ผูว้างนโยบายควรให ้
การสนับสนุนไมใ่ชก่ารควบคมุ

• ไมรั่บกลุม่ทีเ่ห็นการเปลีย่นแปลง
เป้นเพยีงปรับเพยีงโครงสรา้งทาง
อ านาจ และตอ้งอาศยังบประมาณ
ในการเปลีย่นแปลง

เป้าหมาย และแผนทีต่อ้งการเห็นจาก
Government (Policy Maker)

(TO BE DISCUSSED) ใน ET 2018-2020



กลุม่เป้าหมาย,คณุสมบัต ิและเป้าหมายของแผน
จากโตะ๊กลมเล็ก

คณุสมบตัผิูร้ว่มโตะ๊กลมของ
ภาคธุรกจิ (Business)

• กลุม่ผูบ้รหิารองคก์ร ในระดบั 
Management ทีส่ามารถให ้
แนวคดิดา้นการบรหิารองคก์รได ้

• สามารถแบง่ปันแนวคดิเรือ่ง
ตลาดแรงงาน และแนวโนม้ทาง
ธรุกจิได ้

• มคีวามเขา้ใจเรือ่งงาน HRD
• ม ีPain point จากระบบการศกึษา

และคณุภาพของนักศกึษา 
ตลอดจนแนวปัญหาเรือ่งอืน่ ๆ ที่
เกีย่วกบัระบบการศกึษา

• มหีรอืไมม่โีครงการ CSR ดา้น
การศกึษา ก็สามารถเขา้รว่มได ้

เป้าหมาย และแผนทีต่อ้งการเห็นจาก
ภาคธุรกจิ (Business)

(TO BE DISCUSSED) ใน ET 2018-2020



กลุม่เป้าหมาย,คณุสมบัต ิและเป้าหมายของแผน
จากโตะ๊กลมเล็ก

คณุสมบตัผิูร้ว่มโตะ๊กลมของ
Media

• เป็นบคุคลากรดา้นสือ่สารมวลชนที่
สนใจเรือ่งการศกึษา

• ไมจ่ ากดัวา่เป็น Offline Media 
หรอื On-Line Media 

• มคีวามสามารถในการวางแผน
เชงิกลยทุธใ์นการสือ่สารสูส่งัคม

• หากมเีครอืขา่ยกบัองคก์รสือ่และ
สามารถเชือ่มโยงเพือ่ใหเ้กดิ
ประโยชนส์าธารณะจะดยีิง่

เป้าหมาย และแผนทีต่อ้งการเห็นจาก
ภาคสือ่ (Media)

(TO BE DISCUSSED) ใน ET 2018-2020



ประเภทของโตะ๊กลม

▪ โตะ๊กลมใหญ;่
– กลุม่ “ผูใ้หญผู่ม้คีวามสามารถ” ในการผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
เชงินโยบาย 

▪ ผลกัดนัไปยังผูก้ าหนดนโยบายดา้นการศกึษาไทย และองคก์รใหญใ่นไทย 



กลุม่เป้าหมายของโตะ๊กลมใหญ่

ภาค
สงัคม

ภาค
การศกึษา

ภาครฐัภาคธรุกจิ

ภาคสือ่

• กระทรวงศกึษาธกิาร (ส.ก.อ., ก.พ.)

• คณะกรรมการอสิระเพือ่การปฏริปูดา้น
การศกึษา

• ฯลฯ

• ประชมุอธกิารบดี

• คณะกรรมการ สพฐ, อาชวีะ, 
การศกึษาเอกชน

• ฯลฯ

• Top 200 บรษัิท บรษัิทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย / 
สมาคม ผูป้ระกอบการ SME 

• สภาอตุสาหกรรม, สภาหอการคา้ ฯลฯ

• Influencer ของสงัคมไทยจากหลาย
วงการ

• เครอืขา่ยสงัคมดา้นการศกึษา

• ฯลฯ

• สือ่กระแสหลกั + สือ่ทางเลอืก

TH-ET



5 Pillars and 4 Generations of 
TH Education Transformation Level 1-4
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ET Level 1-2

ET Level 3-4

Post ‘Z’

Education as a Service

Family

Government

Business

Media

Survival in 

Personal to National

Level



หลกัการและเหตผุล:

▪ การศกึษาไทยมปัีญหาในทกุมติ ิหลายมติแิกไ้ขไดห้ากชว่ยกนั บางมติิ
แกไ้ขไดย้ากแตแ่กไ้ขไดห้ากรว่มมอืกนั

▪ ทกุคน ทกุสว่น ไดรั้บผลกระทบตอ่การศกึษา ทกุคนควรมสีว่นในการรว่ม
แกไ้ข

▪ การศกึษาเป็นกญุแจของการเปลีย่นแปลง และความยัง่ยนืในของสงัคม

▪ ปัญหาของการศกึษาไทย มอิาจพึง่พาภาครัฐในการแกไ้ขไดเ้พยีงฝ่าย
เดยีว หากตอ้งรว่มมอืกนั

▪ มคีวามพยายามจากหลายภาคสว่นในการพัฒนา และปฏริปูการศกึษา
อยา่งกระจัดกระจาย ควรรวมพลงักนัและสรา้งแรงผลกัดนัไปพรอ้ม ๆ กัน 
มทิิง้ใหผู้เ้ริม่ลงมอื เผชญิปัญหา ยนืหยดั หมดแรง และลม้ตายไปใน
เสน้ทางของการเปลีย่นแปลง



เป้าหมายของภาคโีตะ๊กลม
รวมพลงัเพือ่พฒันาการศกึษาไทยทีพ่รอ้มกบัการเปลีย่นแปลง

ภาคโีตะ๊กลม
ผูก้อ่การเปลีย่นแปลง

การศกึษาไทย

สนบัสนุน

Post ‘Z’

Education as a Service

Family

Government

Business

Media

Survival in 
Personal to National

Level



ก าหนดการ และเป้าหมายของ Workshop 
ภาคโีตะ๊กลม 14-15 ตลุาคม 2560:

15 ตลุาคม 2560

▪ WS4: เขยีนแผนการพัฒนา 5 Pillars ใน
กรอบ 3 ปี 2018-2020
– ตัวแผนยอ่ย 12 Quarter  เป้าหมาย

– วธิกีาร 

– Measurement

– Risk และวธิกีารรับมอื 

▪ WS5: ประสานแผนเขา้ดว้ยกนั

▪ Summary: ท าเป็นรายงาน และน าสง่ โตะ๊
กลมใหญเ่พือ่ผลกัดนั

14 ตลุาคม 2560

▪ WS1:  Education Transformation 
Framework

▪ WS2:สรา้ง และเชือ่มโยงเครอืขา่ยของผูท้ี ่
“สนใจ” และ “ลงมอื” ในการปฏริปู
การศกึษาเขา้ดว้ยกนั เพือ่สรา้ง                    
Co-Value Creation และ Cooperation

▪ WS3: Define ปัญหา เชือ่มโยงการแกไ้ข 
และประโยชนข์อง Stakeholder ทัง้หมดใน
วงจร 5 Pillars จากการรับฟังความเห็นของ 
4 Generations

Method: Lean thinking

Method: Digital Transformation

Method: Applied Agile vs Scrum



APPLIED AGILE CONCEPTS 
ส าหรับ Education Transformation

หมายเหต:ุ Concept ของ Agile Methodology ถกูปรับเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจง่าย ส าหรับกลุม่ทีไ่มใ่ช ่Agiler และดว้ยขอ้จ ากดั
นี ้จงึขอยมืค า และวธิกีารของ Agile มาปรับใช ้อาจท าใหค้วามหมายอาจเปลีย่นไปบา้งในบรบิททีเ่หมาะสม



Vertical and Horizontal agile in TH Education Transformation 
(Kanban across, Retrospective together, Quarterly Scrum
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Time Frame
Waiting for team to help 
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Agile Methodology apply to 
Education Transformation (School)
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รว่มดว้ยชว่ยสนับสนุน “คนธรรมดา” เพือ่เปลีย่นประเทศ โดย
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