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บ้านปูฯ ยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านครูผู้สอน 
จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “สร้างกระบวนการคิด สู่การพัฒนาโรงเรียนอย่างย่ังยืน” 

 
โดยทัว่ไปเราคงคิดวา่ครูผู้สอนน่าจะมีโอกาสเข้าร่วมการอบรมสมัมนาบ่อยๆ เพ่ือเสริมเติมความรู้ เทคนิค 

หรือแนวทางใหม่ๆ ส าหรับน าไปพฒันาตนเองและปรับวิธีจดัการเรียนการสอนให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงจนเป็น
เร่ืองปกติ ในความเป็นจริงแล้ว ด้วยทัง้ภารกิจการสอนท่ีแน่นขนดัในแต่ละสปัดาห์และหน้าท่ีอื่นๆ ด้านการบริหาร
จดัการท่ีครูต้องท าด้วย เช่น การบริหารงานวิชาการ การจดัท าบญัชี และการท ารายงานต่างๆ ตามข้อก าหนดทาง
ราชการ เป็นต้น ประกอบกับงบประมาณท่ีมีจ ากัด ท าให้ครูแทบจะไม่มีโอกาสไปเข้ารับการอบรมสมัมนาเพ่ือ
พัฒนาตนเอง หรือแม้บางครัง้จะมีโอกาส ทว่าความรู้ท่ีได้มาก็ยากจะน าไปประยุกต์ใช้หรือขยายผลต่อเน่ืองใน
ระยะยาว โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากประเด็นเหล่านัน้ไม่สอดคล้องกบันโยบายของโรงเรียนหรือไม่ตรงกบับริบทของ
ชมุชนในพืน้ท่ี  

 
ด้วยเล็งเห็นถึงช่องว่างท่ีส าคัญนี ้ล่าสุด บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้ ด าเนินการ “โครงการ

สนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน” (Banpu Education for Sustainability หรือ BES) ท่ีริเร่ิมมา
ตัง้แต่ 15 ปีท่ีแล้ว โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านการพัฒนา
โรงเรียน ศกัยภาพครูผู้สอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้แก่โรงเรียน 6 แห่งใน 3 จังหวดัภาคเหนือ จึง
จัดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบใหม่ใน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างกระบวนการคิด สู่การพัฒนา

โรงเรียนอย่างยั่งยืน” โดยมีครูตวัแทนจากทัง้ 6 โรงเรียนเข้าร่วมจ านวน 35 คน การอบรมครัง้นีมุ้ง่ปลกุวิธีคิดและ
มอบแนวทางปฏิบตัิให้แก่เหล่าบรรดาครู ท่ีจะกลบัไปเป็นผู้ขบัเคลื่อนการระดมความคิดเห็นร่วมกนัของผู้มีส่วนได้
เสียของโรงเรียน ได้แก่ ครู นกัเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน จนได้ผลลพัธ์เป็นแผนพฒันาโรงเรียนท่ีเหมาะสม
กบันโยบายของโรงเรียนนัน้ๆ และมาจากความเห็นพ้องต้องกนัของทกุฝ่าย  

 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 

กล่าวว่า “บ้านปูฯ เช่ือเสมอว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ตลอดระยะเวลา 15 ปี ในการ
ด าเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน บ้านปูฯ เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อย่าง
ตอ่เน่ือง พร้อมความตัง้ใจท่ีจะพฒันาโรงเรียนทัง้ 6 แห่ง ให้มีมาตรฐานทดัเทียมโรงเรียนในเมืองใหญ่ผ่านกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ ท่ีมิใช่เพียงการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์และครุภัณฑ์ ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“สร้างกระบวนการคดิ สู่การพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน” นี ้บ้านปฯู มุง่หวงัท่ีจะฝึกอบรมครูให้เป็นผู้ขบัเคลื่อน
กระบวนการวางแผนพัฒนาโรงเรียนท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียแบบ Design Thinking คือ 
กระบวนการจัดท าแผนท่ีสะท้อนมาจากความเข้าใจในปัญหาและเป้าหมายอย่างลึกซึง้ โดย ระดมความคิด
สร้างสรรค์และมมุมองจากทกุฝ่ายท่ีมีบทบาท เป็นการปทูางให้ครูผู้สอนเป็นฟันเฟืองส าคญัในการวางแผนพฒันา
โรงเรียนตามความต้องการหรือเป้าหมายร่วมของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อย่างแท้จริง”  

 



 
วตัถุประสงค์หลกัของการอบรมเชิงปฏิบตัิการ “สร้างกระบวนการคิด สู่การพฒันาโรงเรียนอย่างยั่งยืน” 

คือการอบรมครูผู้สอนให้สามารถน ากระบวนการเรียนรู้ไปถ่ายทอดและจดัประชมุปฏิบตัิการร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย
ของโรงเรียน ไมว่า่จะเป็นคณะครู นกัเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชมุชน ผ่านการใช้เทคนิคใหม่ๆ  ได้แก่ กระบวนการ
ค้นหาภาพแห่งความส าเร็จ และการจดัท าแผนกระบวนการระบุเป้าหมายท่ีโรงเรียนต้องการ ภายหลงัการอบรม
รูปแบบใหมค่รัง้นี ้ครูผู้ เข้าอบรมจะน าความรู้ท่ีได้รับไปขยายผลและสร้างแผนพฒันาท่ีตรงตามความต้องการของ
แต่ละโรงเรียนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีบ้านปูฯ เป็นเสมือนพันธมิตรในการจัดสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อไปตาม
ความเหมาะสม สิ่งเหล่านีค้ือข้อพิสจูน์ว่าการอบรมครัง้นีแ้ตกต่างไปจากสาระเดิมๆ ในการอบรมท่ีครูมีหน้าท่ีรับ
ฟัง จดจ า และแยกย้ายกลบัโรงเรียนโดยไมม่ีกระบวนการพฒันาท่ีตอ่เน่ือง  

 
นอกจากนัน้แล้ว การอบรมเชิงปฏิบัติการครัง้นีย้ังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิในแวดวง

การศกึษาหลายท่าน ประกอบไปด้วยนายนคร ตังคะพิภพ อดีตผู้อ านวยการเช่ียวชาญพิเศษ โรงเรียนเบญจม
เทพอทิุศ จงัหวดัเพชรบรีุ และท่ีปรึกษาส านกับริหารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย สพฐ. นายสุรัตน์ เจียตระกูล 
อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบญุวาทย์
วิทยาลัย จ.ล าปาง และนายภักดี รัชตวิภาสนันท์ ครูแห่งชาติปี 2542 อดีตครูเช่ียวชาญโรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลยั ซึง่ต่างก็มีความทุ่มเทและตัง้ใจจริงในการส่งมอบความรู้ให้ครูผู้ เข้าอบรมทกุคนสามารถน าไปตอ่ยอดได้
อย่างเห็นผล โดยนายนครกล่าวว่า “สมัพนัธภาพระหว่างบ้านปูฯ และโรงเรียนในอปุถมัภ์ท่ียาวนานถึง 15 ปี เป็น
ความได้เปรียบของโรงเรียนในการพฒันา ตอ่ยอด และสร้างความยัง่ยืน การเสริมวิสยัทศัน์ในอนาคตท่ีสมัพนัธ์กบั
การจดัการศกึษาของโรงเรียนและการหยิบยกคา่นิยมของบ้านปฯู เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ Innovative, 
Passionate และ Committed มาแบ่งปันแก่ครูจากทัง้ 6 โรงเรียน ถือเป็นการเช่ือมโยงให้ครูหวนคิดถึงค่านิยมของ
โรงเรียนและเตรียมตวัพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง”  

 
 นายนครกล่าวเสริมอีกว่า “การอบรมครัง้นีจ้ึงเป็นเสมือนพันธสัญญาท่ีคณาจารย์จะต้องน าความรู้ 

ท่ีได้รับไปสร้างการมีส่วนร่วมและจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนพร้อมทัง้ก าหนดวิธีและแนวทางด้วยตนเองต่อไป  
เพ่ือช่วยกนัค้นหาภาพความส าเร็จของแต่ละโรงเรียน แล้วช่วยกนัท าให้ภาพความส าเร็จนัน้ไปสู่การปฏิบตัิอย่าง
เตม็ศกัยภาพ ท าให้โรงเรียนมีทิศทางการพฒันาท่ีเหมาะสม ผู้สอนมีความเป็นมืออาชีพและทนัยคุ ผู้ เรียนมีทกัษะ
แห่งอนาคต ผู้ปกครองและชมุชนมีความสขุและความภาคภมูิใจ”    

 
 “ท้ายสุดแล้ว บ้านปูฯ เช่ือว่า ด้วยความตัง้ใจและความมุ่งมั่นของวิทยากรและครูผู้ เข้าอบรมเชิง

ปฏิบัติการครัง้นี ้ผนวกกับนวัตกรรมและวิธีการใหม่ๆ ท่ีถูกน ามาใช้ รวมถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองของบ้านปูฯ จะหล่อหลอมรวมกันเพ่ือช่วยผลกัดนัให้การอบรมนีเ้ป็นอีกหนึ่งตัวช่วยส าคัญให้โรงเรียน
ภายใต้การสนบัสนนุของบ้านปฯู มีภาพโรงเรียนในฝันท่ีตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนทุก
กลุม่ และสามารถสร้างแผนพฒันาโรงเรียนท่ีมุง่สูค่วามยัง่ยืน” นางอุดมลักษณ์ กลา่วสรุป 

 
### 



 
 
รูปภาพ 

  
นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวโุส-องค์กร
สมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ถ่ายรูปหมูร่่วมกบั
ทีมวิทยากรและคณาจารย์ผู้ เข้ารับการอบรม 

นายนคร ตงัคะพิภพ (ยืน ซ้าย) และนายสรัุตน์ เจียตระกลู 
(ยืน ขวา) สองวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ ร่วมกนัด าเนิน
กิจกรรมและให้ค าแนะน าแก่ตวัแทนครู 

  
ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบญุวาทย์
วิทยาลยั (ขวา) ท าหน้าที่กระบวนกร (facilitator) พร้อมให้
ความรู้และแนะแนวทางอยา่งใกล้ชิด 

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบตัิการ “สร้างกระบวนการคิด 
สูก่ารพฒันาโรงเรียนอยา่งยัง่ยืน” 

  
บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบตัิการ “สร้างกระบวนการคิด 
สูก่ารพฒันาโรงเรียนอยา่งยัง่ยืน” 

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบตัิการ “สร้างกระบวนการคิด 
สูก่ารพฒันาโรงเรียนอยา่งยัง่ยืน” 

# # # 



 
 
เกี่ยวกับ บมจ.บ้านปูฯ 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลงังานชัน้แนวหน้าของเอเชีย ด าเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และ
พลงังานที่เก่ียวเนื่องอยา่งครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น 
และสหรัฐอเมริกา 
 
“พลังความรู้ คอืพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”  
บ้านปฯู เช่ือวา่ “การเรียนรู้” เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึง่จะขบัเคลือ่นชมุชนและสงัคมให้พฒันาอยา่งยัง่ยืน
ในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปฯู ในทกุประเทศ จงึมุง่เน้นสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องให้กบั
เยาวชนและชมุชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ทัง้ใน
และนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง
หรือร่วมกบัคนอื่นๆ   

# # # 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตนั สแตรทิจส์ี ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 
วลยัสมร ผึง้น้อย   02.627.3501 ตอ่ 222 
wbheungnoi@hkstrategies.com 
ปริตต์ กาศยปนนัทน์ 02.627.3501 ตอ่ 129 
pkasayapanunth@hkstrategies.com 

ดวงกมล สาลรัีตน์    02.694.6852 
duangkamol_S@banpu.co.th 
ฐานิตร์  ติระพาณิชย์  02.694.6784 
thanit_t@banpu.co.th 
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