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Defining our Education, 
Refine our Future

การศึกษาคุณภาพ 
โดยครูท่ีมีคุณภาพ

พัฒนาครู : ทิศทางใหม่
สู่ความสําเร็จ
ทางการศึกษา

อนาคตการศึกษาไทย
อยู่ท่ีเข้าใจการศึกษา

Quality Teacher 
Quality Education

Teacher Development :
The New Direction for

 Education Success 

 ปฏิรูป ปฏิรูป ปฏิรูป
Reform, Reform, Reform 

School as Learning Community (SLC)

จากนโยบายสู่ห้องเรียน
Education 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
From Policy To Classroom :

 

ร่วมสร้างคุณค่าใหม่...ร่วมสร้างคุณค่าใหม่...
เรียนรู้เพ่ือชีวิตเรียนรู้เพ่ือชีวิต

Value Creation:Value Creation:  
Learn for LifeLearn for Life

พลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้
The Power of Learning Community

Growing our Teachers,
Inspiring our Future

สร้างครู สร้างอนาคต

เรียนรู้...อารมณ์...สังคม
Social Emotional 

Learning (SEL)

Value of Teachers
คุณค่าของครู

On Schooling

Assessment for Learning :
Wrong Questions Never 

Yield Right Answers

การประเมินเพ่ือการเรียนรู้
หากต้ังคําถามผิด

ก็ไม่มีคําตอบท่ีถูกต้อง

Strong Performers 
and Successful Reformers

ครู...ต้นแบบการเรียนรู้
Teachers as Learners

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน

โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้



ท่ีผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงการศึกษามาร่วมกันโดยเฉพาะช่วงวิกฤต
โรคระบาด COVID-19 ท่ี EDUCA ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบออนไลน์
เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครูข้ึน กิจกรรมสําคัญ EDUCA Annual Congress 
ต่อเน่ืองทุกปี EDUCA 2022 ในปีน้ีจัดต่อเน่ือง 3 วัน ระหว่างวันท่ี 
18 - 20 ตุลาคม 2565 และรับชมต่อเน่ืองในรูปแบบ Video On-demand จนถึง 
ส้ินปี ประกอบด้วย กิจกรรมท่ีหลากหลาย ตอบสนอง ทุกความสนใจ และการ 
พัฒนาท้ังเชิงวิชาชีพและชีวิตของครูไทย ผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ นิสิต นักศึกษา ว่าท่ีครู ผู้ปกครอง และบุคลากรท่ี 
เก่ียวข้อง

ก้าวสู่ปีท่ี 15 ของงานมหกรรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
ครู  

ข้อมูลท่ัวไปข้อมูลท่ัวไป
เก่ียวกับ EDUCAเก่ียวกับ EDUCA



แนวคิดหลักแนวคิดหลัก  
Theme 2022Theme 2022

เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ ท่ีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป…
สร้างสปีด โดยไม่ท้ิงสปิริตของการเรียนรู้สู่
ความย่ังยืน



           ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
โคโรน่าไวรัส (โควิด-19) สร้างผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเยาวชนท่ัวโลก 
ท้ังในเร่ืองของภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss)  และการเรียนรู้ 
ในด้านภาวะทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning: SEL) 
ท่ามกลางความเป็นห่วงจากนักการศึกษาท่ัวโลกว่าผลกระทบท้ังระยะส้ัน 
และระยะยาว จะท้ิงบาดแผลและความสูญเสียในเร่ืองใดบ้างแก่เยาวชน
เจเนอเรชันน้ี 

            ในขณะเดียวกันความรุดหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีก้าวกระโดด 
(Digital Disruption) ก็มาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้คนสร้างโอกาสใน 
การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และไร้พรมแดนอย่างท่ีไม่เคยมีมา 
ก่อน ท้ังอุปสรรคและ โอกาส เหล่าน้ีกําลังขับเคล่ือนการเรียนรู้ของคนรุ่น 
ใหม่ไปในทิศทางท่ีไม่อาจคาดเดาและรวดเร็วมาก 

           EDUCA 2022 ต้ังใจนําเสนอ แนวคิดหลักของงาน สร้างคุณค่าให้ 
ชีวิต และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจแก่ผู้เรียน ภายใต้ธีม "Value Creation: 
Learn for Life" ร่วมสร้างคุณค่าใหม่...เรียนรู้เพ่ือชีวิต... เพราะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 และในอนาคตข้างหน้า ไม่ใช่แค่เน้ือหา วิธีการ หรือเคร่ือง 
มือ แต่คือ “กระบวนการและคุณค่า” ในชีวิตท่ีผู้เรียนยึดถือ เยาวชนต้อง 
ตระหนักถึงความสําคัญ รู้จักสํารวจและตอบคําถามตัวเองอย่าง 
สม่ําเสมอว่า อะไรคือคุณค่า (เป้าหมาย) ท่ีสําคัญในชีวิต ชีวิตท่ีดีและย่ังยืน 
เป็นอย่างไร และอะไรคือหนทางท่ีจะไปสู่ชีวิตท่ีสําเร็จและย่ังยืนตามความ 
ต้องการของพวกเขา ครูจะมีบทบาทสําคัญท่ีสร้างสมรรถนะในการเรียนรู้ 
น้ีซ่ึงสําคัญมาก 
          เวที EDUCA 2022 ร่วมกันกับครูท่ัวไทย สร้างบทสนทนาและเรียนรู้ 
เพ่ือหาคําตอบเหล่าน้ี
1) ร่วมกัน นิยาม Value (คุณค่า) สําคัญในชีวิตของผู้เรียนท่ีมาจากความ 
ต้องการของผู้เรียน 
2) ร่วมกัน ค้นหาพลัง แนวทางในการขับเคล่ือน ไปสู่คุณค่า 
3) สํารวจโลกการเรียนรู้ท่ีอยู่รอบตัว 
4) จินตนาการถึงศักยภาพท่ีเป็นไปได้ 
5) ขับเคล่ือนสปิริตด้วยสปีดเพ่ือเท่าทันการเปล่ียนแปลง 



          ภายใต้ธีมดังกล่าวนําสู่การออกแบบกิจกรรมของการจัดงาน ท้ัง 
เวที Live ท่ีร่วมสร้างการสนทนา และ online workshop ในรูปแบบวิดีโอ 
ออนดีมานด์ ท่ีเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็น 
แนวคิดย่อยท่ีสําคัญ ได้แก่ 

1) Re-defining Leadership เพราะความเป็นผู้นําท่ีดีในตัวครูและผู้ 
บริหารทุกระดับ เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ทุกคนในโรงเรียนเติบโตได้ ร่วม 
เสริม คุณค่าเดิม และเติมคุณค่าใหม่ท่ีทุกคนในโรงเรียนต้องการ 
2) Re-designing Curriculum and Teaching แม้หลักสูตรฐาน 
สมรรถนะจะถูกชะลอไว้ แต่เด็กไทยก็ยังต้องเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทุกวัน 
ชวนคุณครูมาร่วมเรียนรู้ว่าเราสามารถสร้างผู้เรียนให้ได้เติบโต 
ท่ามกลางบริบทและส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
3) Re-creating Everyone’s Wellness สุขภาพกายและใจกําลังเป็นเร่ือง 
ท่ีจุดสนใจหน่ึงในวงการการศึกษา และสังคมต่างต้องการให้โรงเรียนเป็น 
พ้ืนท่ีหน่ึงท่ีจะช่วยฟูมฟักความเป็นอยู่ท่ีดีให้เกิดข้ึนในเน้ือตัวของนักเรียน 
ทุกคน มีเร่ืองอะไรท่ีหลงลืมไปหรือไม่ และอะไรยังต้องเดินหน้าต่อ

            ในฐานะ “ครู” ผู้มีบทบาทสําคัญสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน 
เหล่าน้ี เราจะเร่งสปีดการเรียนรู้และเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับอนาคต 
โดยท่ีพวกเขายังคงมี “แก่นยึดท่ีสําคัญของการเรียนรู้” และ มีความ 
ม่ันคงในจิตใจ ท่ามกลาง VUCA world ท่ีสับสนวุ่นวายได้อย่างไร ร่วมกัน 
ค้นหาคําตอบและการเรียนรู้ท่ีไม่ส้ินสุดในงาน EDUCA 2022…พลาดไม่ 
ได้ทีเดียว



Re-defining Leadership
ผู้นําแบบใหม่...ผู้นําแบบไหน

Re-designing
Curriculum and Teaching 

ปรับหลักสูตรใหม่
ให้ทุกคนโตไปด้วยกัน

เวิร์กช็อปย่อยเวิร์กช็อปย่อย  
    หัวข้อหัวข้อ

Re-creating Everyone’s Wellness
สุขภาวะในโรงเรียนสร้างได้

Value Creation:Value Creation:
Learn for LifeLearn for Life
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Hosts

 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม I Host and Co-Host

Co-Hosts

Partners 

Organized by

 พันธมิตรและผู้สนับสนุนงาน I Partner 



หมายเหต ุI กําหนดการอาจมกีารเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม Pico (Thailand) Public Company Limited. All Right Reserved.

กิจกรรมหลัก            รูปแบบสัมมนาออนไลน์สดแบบ Exclusive* 
                                 *รับจํานวนจํากัด
SHOWDAYS            18 - 20 ตุลาคม 2565 
                                 รวมทุกกิจกรรมสุดยอดสัมมนาเวิร์กชอป
                                 ฟอร่ัมเสวนาพิเศษต่างๆ (Special Session)
                                 ฟอร่ัมครูใหญ่ (Principal Forum)
                                 สัมมนาพิเศษเชิงปฏิสัมพันธ์ (Online Webinars)
                                 เวิร์กช็อปจากมหาวิทยาลัยและพันธมิตร
                                 (Video on-demands)

3 วันเต็ม 18 สัมมนาพิเศษเชิงปฏิสัมพันธ์ / Online Webinars

EDUCAEDUCA 2022 2022

ต้ังแต่เวลา 08.30-17.30 น.

กว่า 20 เวิร์กช็อปออนไลน์ / Online Workshops

ชมย้อนหลังทุกท่ี ทุกเวลาถึงส้ินปี

18-20 ตุลาคม 2565 I 1818-20 ตุลาคม 2565 I 18        -20-20        OCTOBER 2022OCTOBER 2022  THTH THTH

ON-DEMAND ALL DAYON-DEMAND ALL DAY



อยากสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

เร่ิมท่ีสร้างพ้ืนท่ีให้ครูได้คุยกัน

เพราะเด็กทุกคนยังรอวันฉายแสง : 

ชวนครูมองให้เห็นความเป็นผู้นําในตัว

หมายเหต ุI กําหนดการอาจมกีารเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม Pico (Thailand) Public Company Limited. All Right Reserved.

ดร. กมลรัตน์ ฉิมพาลี

Online Webinars

18 ตุลาคม 2565 I Tuesday 18th 

08.30 - 09.15 น.

ปรับเปล่ียนเพ่ือเสริมสร้างมูลค่า

ให้โรงเรียน ครู และผู้เรียนทุกคน 

ด้วยมือผู้บริหารโรงเรียน

11.00 - 11.45 น.

13.30 - 14.30 น.

09.45 - 10.30 น.

15.00 - 16.00 น. 

ทําอย่างไรจึงจะสร้างโรงเรียนท่ีทุกคน

รู้สึกเป็นเจ้าของได้จริง

ครูกล้า นักเรียนก้าว: เม่ือครูกล้าคิด 

กล้าทํา กล้านําตัวเอง ทําให้นักเรียน

ก้าวสู่การเรียนรู้

ทําความเข้าใจเร่ือง PDPA :

ความกังวลท่ียังไม่ได้รับคําตอบ ?

16.30 - 17.30 น.

แนวคิดชุมชนการเรียนรู้แบบ N2LC 

เพ่ือการพัฒนาครูไทยให้ไปต่อได้ด้วยกัน

กล้าท่ีจะเติบโต : วงสนทนาว่าด้วยการ

พัฒนาตนเองของครูใหญ่ผ่านโรงเรียน

ของตนเอง

เม่ือผู้นําปรับ ครูพร้อมเปล่ียน ? :

กลยุทธ์การปรับเปล่ียนเพ่ือเสริม

ศักยภาพของครูในโรงเรียน

ครูพรรษพร โตเทศอ. อธิษฐาน์ คงทรัพย์

ครูพรพรรษ อัมพรพฤติศน. ณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต 

ดร. กรกนก เลิศเดชาภัทร ผศ.ดร. เรวณี ชัยเชาวรัตน์ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล

Highlight of the Day Online WorkshopsOnline Workshops  

รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ

เติบโตได้ท่ามกลางความไม่ปกติ :

ชุมชนกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร

และผู้ประกอบการ

คุณประชิต ตรงจิต คุณโสจิรัตน์ ณ สงขลาคุณยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา

ดร.กรรณิการ์ เฉิน



หมายเหต ุI กําหนดการอาจมกีารเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม Pico (Thailand) Public Company Limited. All Right Reserved.

เรียนรู้นอกห้องเรียน

แบบ Active learning กับ NSM

11.00 - 11.45 น. ทําความรู้จักการวิจัยตนเอง (Self- 

study) เทรนด์ใหม่การวิจัยในช้ันเรียนท่ี 

ทําได้จริง
รศ.ดร. ชาตรี ฝ่ายคําตาผศ.ดร. มาเรียม นิลพันธุ์

13:30 - 14:30 น. คิดเล่น ๆ ให้เห็นเป็นภาพ : 

สร้างสรรค์แผนหน้าเดียวด้วย Visual 

Thinking และ Design Thinking
คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ครูร่มเกล้า ช้างน้อย

16.30 - 17.30 น. เปล่ียนวิจัยในช้ันเรียนธรรมดา

ให้เป็นเคร่ืองมือวิเศษพัฒนานักเรียน

รศ.ดร. สิริพันธ์ุ สุวรรณมรรคา

การสร้างสรรค์คุณค่าใน

การออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ

การออกแบบการเรียนรู้ศิลปศึกษา

เพ่ือพัฒนาทักษะนวัตกรทางสังคมในเยาวชน

ครูเปล่ียน (วิธีสอน) นักเรียนปรับ (พฤติกรรม)

การจัดการเรียนรู้เพ่ือ

การสร้างพลเมืองคุณภาพสู่สังคมโลก

Highlight of the Day Online WorkshopsOnline Workshops  

15.00 - 16.00 น. เตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมสู่

อนาคตดิจิทัล

นางณัฐกฤตา ศิริกิจนายชาตรี อัครสุขบุตร

09.45 - 10.30 น. แค่เรียนรู้เชิงรุกมันไม่พอ

ขอให้เป็นหลักสูตรเชิงรุกได้ไหม?

ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร

Online Webinars

19 ตุลาคม 2565 I Wednesday 19th 

08.30 - 09.15 น.

ดร.นันทิดา ศรีเปารยะ



Mindfulness Art และ 

การผ่อนคลายปัญหาสมาธิส้ัน
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Online Webinars

20 ตุลาคม 2565 I Thursday 20th 

16.30 - 17.30 น.

การจัดการความเครียดทางการเงินสําหรับครู

สรรค์สร้าง passion จากครูสู่ศิษย์

สําหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคปกติใหม่

ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้จริง

ด้วยการเปล่ียนวัฒนธรรมในโรงเรียน

เรียนรู้ สนุก ด้วยสมรรถนะ

ความสร้างสรรค์ของครู

Highlight of the Day Online WorkshopsOnline Workshops  

09.45 - 10.30 น. อ่านอย่างไรได้ครบทุกมิติ : เสริมทักษะ 

การอ่านผ่าน Picture Cues

รศ.ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล

อ.ยงยศ โคตรภูธรศ. ศรียา นิยมธรรม อ. ประภาพร 
เหลืองช่วยโชค

อ.โกเมธ ปิ่นแก้ว

15.00 - 16.00 น. 
"Gifted Overachiever" เก่งเกินจริง: 

ของขวัญหรือคําสาป

รศ.ดร. อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ 

13.30 - 14.30 น. เม่ือ gen alpha กําลังจะข้ึนมาเป็นวัยรุ่น

รศ.พญ.รสวันต์  อารีมิตร อ.พญ.ลลิต ลีลาทิพย์กุล

11.00 - 11.45 น. ล้มได้ ลุกเป็น : คุณลักษณะใหม่ท่ีนักเรียน 

และครูไทยขาดไม่ได้

รศ.ดร.อารี พันธ์มณี ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ

08.30 - 09.15 น.
Why don't people listen? : ทําอย่างไร 

ให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างท่ีเราพูด

อ.ประเสริฐ ตันสกุล คุณศิรินทิพย์ คนกลาง
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แนวคิดชุมชนการเรียนรู้แบบ N2LC เพ่ือการพัฒนาครูไทยให้ไปต่อได้ 
ด้วยกัน

คุณศิรากาญจน์ เลิศสัฒนนนท์
สมาคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนราชินีบน

ผศ.ดร. นิติกร อ่อนโยน
คณะครุศาสตร์ 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ

ดร. พิรุณ ศิริศักด์ิ 
โรงเรียนราชินีบน

ว่าด้วยการสอนนวัตกรรม : สอนเพ่ือให้ได้นวัตกรรม หรือสอนให้เป็น
นวัตกร?

ศน. รังสิมา จันทโชติ 
สํานักการศึกษา
เมืองพัทยา

ดร. พิรุณ ศิริศักด์ิ 
โรงเรียนราชินีบน

ผอ. ธนวัฒน์ หมวกเหล็ก
โรงเรียนจํารัสวิทยา 
จังหวัดสระบุรี

ผศ.ดร. ฐาปนา จ้อยเจริญ 
คณะครุศาสตร์ 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ

สรรค์สร้าง Passion จากครูสู่ 
ศิษย์ สําหรับสังคมแห่งการ 
เรียนรู้ในยุคปกติใหม่

รศ.ดร. มนัสนันท์ หัตถศักด์ิ

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสร้างสรรค์คุณค่าในการ 
ออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหต ุI กําหนดการอาจมกีารเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม Pico (Thailand) Public Company Limited. All Right Reserved.
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การจัดการเรียนรู้เพ่ือการสร้าง 
พลเมือง คุณภาพสู่สังคมโลก

รศ.ดร. สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ท่ีจําเป็นกับโครงงานสะเต็มระดับประถมศึกษา

โรงเรียนนวัตกรรมสร้างนักเรียนนวัตกร
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"แค่ออกแรงไม่เท่ากับ Active" : 
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
เชิงรุก

ผศ.ดร.ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พันเอกสิทธิโชค มุกเตียร์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ผศ.ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธ์ิ  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร. มาเรียม นิลพันธ์ุ 

โรงเรียนวัดหนองเสือ

ผศ.ดร. ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. กษมา ป้องกัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ดร. อรรถสิทธ์ิ อินทร์พิบูลย์
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

ดร. ฉันทนา ภุมมา
โรงเรียนวัดหนองศาลา

ดร. สุทธิวัฒน์ มากมี ครูปานทิพย์ ดอนขันไพร
โรงเรียนวัดสระสี่มุม

ครูดลภูมิ สุริยันต์ 
โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บํารุง)

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร



นวัตกรรมหลักสูตร การพัฒนาวิชาชีพกับชุมชนในยุค Next Normal
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เติบโตได้ท่ามกลางความไม่ปกติ: ชุมชนกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัต 
กรและผู้ประกอบการ

อ.ดร. พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร. ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผอ. จํารัส นวลมา

โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์

ครูบุณยวัฒน์ ไพพิจิตร

โรงเรียนเทศบาล 3 
ประชายินดี

ครูชุติกาญจน์ ถิ่นมาส

โรงเรียนเทศบาล 5 
(พหลโยธินรามินทรภักดี)

ครูนภัสชา ศรีเสนพิลา

โรงเรียนสาธิตเทศบาล 
เมืองราชบุรี

รศ.ดร. พูนสุข อุดม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ. เอกชัย ภูมิระรื่น

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. สุวรรณ พิณตานนท์

นักวิชาการอิสระ

อ.ดร. สุวิมล สพฤกษ์ศรี

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้จริงด้วยการเปล่ียนวัฒนธรรมใน 
โรงเรียน

เม่ือผู้นําปรับ ครูพร้อมเปล่ียน 
? : กลยุทธ์การปรับเปล่ียน 
เพ่ือเสริมศักยภาพของครูใน 
โรงเรียน

บวก + บวก...ผนวกพลัง
สร้างคุณค่าชีวิตสําหรับคนรุ่น 
ใหม่
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ผศ.ดร. ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร. มาเรียม นิลพันธ์ุ
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร. อรพิณ ศิริสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. สรวิชญ์ เรือนแก้ว

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 

อ.ทัชชา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
โรงเรียนจิตรลดา

ผอ. ธีระพล บุญสุข
โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม

ดร. ณรัฐกร อ่ิมใจจิตต์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รศ.ดร. อรจรีย์ ณ ตะก่ัวทุ่ง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อ.จันทิมา ขณะรัตน์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศ.ดร. ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การออกแบบการเรียนรู้ศิลปศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะนวัตกรทางสังคมในเยาวชน

อ.พิสิฐ น้อยวังคลัง
โรงเรียนสาธิตแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อ. เรวดี สันถวไมตรี

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

อ. รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

อ. ธฤษวรรณ คุณยศย่ิง

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

อ. ดวงพร ว่องวทัญญู

ผศ.ดร. พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์

สมาคมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีศึกษาไทย

รศ.ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์

สมาคมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีศึกษาไทย

ห้องเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ 4 : 
“Learn for Life & Living Skills” สนับสนุนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
และการดํารงชีพอย่างไรให้เห็นผล

พัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมสืบสอบและโครงงานผ่าน PLC :  Value 
Creation ได้ท้ังครูและผู้เรียนเป็นนวัตกร

BLC Model: Creating New Values  for Lifelong Learning

ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับ 
อาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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อาจารย์ ดร.กุสุมา ยกชู
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

ครูเปล่ียน (วิธีสอน)
นักเรียนปรับ (พฤติกรรม)

เรือเอก ดร. ฐาพล สมสกุล
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

นายกัญจณ์ หร่ิงรอด
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

จิตวิทยาสร้างสุขจากครูสู่นักเรียน

Online WorkshopsOnline WorkshopsOn-demand All day

จิตวิทยาเพศภาวะ และเพศวิถีสําหรับครู

ดร.รพีพงค์ ยังวราสวัสด์ิ
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

การจัดการความเครียด
ทางการเงินในครู 

คุณฉันท์ธนิตต์ สิมะวรางกูร
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร. นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ดร. จอมขวัญ เล่ืองลือผศ.ดร. สุรวิทย์ อัสสพันธ์ุ

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

เรียนรู้ สนุก ด้วยสมรรถนะความสร้างสรรค์ของครู

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
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กล้าท่ีจะเติบโต : วงสนทนาว่าด้วยการพัฒนาตนเองของครูใหญ่
ผ่านโรงเรียนของตนเอง

หมายเหต ุI กําหนดการอาจมกีารเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม Pico (Thailand) Public Company Limited. All Right Reserved.

ผอ. ผกาพันธ์ุ เพชรทอง

โรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูน

รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ
ประธานกลุ่มผู้อํานวยการผู้นํา 
TPF

ผอ. ปวีณา พุ่มพวง

โรงเรียนวัดถนนกะเพรา

รอง ผอ. ปริยา พิพิธภัณฑ์
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์
โรงเรียนสาธิตแห่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Technology-enhanced Learning and Innovations

รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตรผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



หมายเหต ุI กําหนดการอาจมกีารเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม Pico (Thailand) Public Company Limited. All Right Reserved.

Online WorkshopsOnline WorkshopsOn-demand All day

คุณเปรมชัย บุญเรือง
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ธนากร พละชัย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ดร.ศิรประภา ศรีสุพรรณ

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

STEM เร่ิมยังไง

การปรับหลักสูตรและกิจกรรมท่ีใช้แนวทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ว่าด้วยทรัพยากรน้ําในท้องถ่ินเพ่ือความย่ังยืน (Re-design Curriculum:
Problem-based Learning and Local Water Resources)

การพัฒนาของเล่นเพ่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คุณอรทัย สุราฤทธ์ิ

คุณศศิธร กุมเหลา
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ



ค่าลงทะเบียน EDUCA 2022 
300 บาท ราคาเดียว เข้าชมได้ทุกหัวข้อ

   EDUCA 2022 มหกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ประจําปี
2565 เวทีการเรียนรู้เพ่ือชีวิต...ของครูไทยทุกคน ร่วมสร้างคุณค่าให้ชีวิต
และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจแก่ผู้เรียน ภายใต้แนวคิด 

"Value Creation: Learn for Life" 
ร่วมสร้างคุณค่าใหม่...เรียนรู้เพ่ือชีวิต...  

     เพราะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และในอนาคตข้างหน้า ไม่ใช่แค่เน้ือหา
วิธีการ หรือเคร่ืองมือ แต่คือ  “กระบวนการและคุณค่า” ในชีวิตท่ีผู้เรียน
ยึดถือ ร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ ท่ีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป…เร่งสปีด โดย
ไม่ท้ิงสปิริตของการเรียนรู้สู่ความย่ังยืน 

     มากกว่า 40 หัวข้อ เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทุกเวลา อบรมในรูป
แบบ LIVE สด ผ่าน Zoom ในวันท่ี 18-20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-
17.30 น. และอบรมต่อเน่ืองในรูปแบบ Video On-demand ชมย้อนหลัง
ได้จนถึงเดือนธันวาคม 2565
 



1.1.
สมัครสมาชิก/ล็อกอินเข้าสมัครสมาชิก/ล็อกอินเข้า
ระบบทางระบบทางเข้าเว็บไซต์เข้าเว็บไซต์
educathai.comeducathai.com

2.2.
เลือกเมนู Tickets หรือ กดเลือกเมนู Tickets หรือ กด
Buy Tickets จากหัวข้อต่าง ๆBuy Tickets จากหัวข้อต่าง ๆ  
ชําระเงินผ่านระบบชําระเงินผ่านระบบ
Promptpay หรือบัตรเครดิต/Promptpay หรือบัตรเครดิต/
บัตรเดบิตบัตรเดบิต

3.3.
เม่ือชําระเงินสําเร็จระบบจะเม่ือชําระเงินสําเร็จระบบจะ  
ตอบรับการลงทะเบียนทันทีตอบรับการลงทะเบียนทันที  
โดยจะได้รับอีเมล และ SMSโดยจะได้รับอีเมล และ SMS  
ยืนยันการลงทะเบียนสําเร็จยืนยันการลงทะเบียนสําเร็จ  
(e-Mail โปรดตรวจสอบใน Junk Mail)(e-Mail โปรดตรวจสอบใน Junk Mail)

1) หากลืมรหัส กด Forget Password และตรวจสอบอีเมลต้ังรหัสใหม่1) หากลืมรหัส กด Forget Password และตรวจสอบอีเมลต้ังรหัสใหม่

2) การชําระเงิน EDUCA 20222) การชําระเงิน EDUCA 2022    สามารถชําระผ่าน Pสามารถชําระผ่าน Promptpayromptpay และ Credit Card (ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน/ชําระ) และ Credit Card (ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน/ชําระ)  
3) สําหรับกิจกรรม EDUCA LIVE ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผู้ร่วมอบรมสดท่ีทําแบบประเมินเท่าน้ัน3) สําหรับกิจกรรม EDUCA LIVE ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผู้ร่วมอบรมสดท่ีทําแบบประเมินเท่าน้ัน
4) สําหรับกิจกรรม EDUCA ท่ีรับชมในรูปแบบ Video On-demand ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตร เม่ือเข้ารับชมวิดีโอไม่น้อยกว่าร้อย4) สําหรับกิจกรรม EDUCA ท่ีรับชมในรูปแบบ Video On-demand ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตร เม่ือเข้ารับชมวิดีโอไม่น้อยกว่าร้อย  
ละ 80 ของระยะเวลาของหัวข้อน้ันๆ และหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของวิทยากรของหัวข้อน้ันๆละ 80 ของระยะเวลาของหัวข้อน้ันๆ และหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของวิทยากรของหัวข้อน้ันๆ  
5) สิทธิในการเข้าร่วมอบรม ข้ึนกับกระบวนการลงทะเบียนสําเร็จแล้วเท่าน้ัน5) สิทธิในการเข้าร่วมอบรม ข้ึนกับกระบวนการลงทะเบียนสําเร็จแล้วเท่าน้ัน
6) ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินในทุกกรณี6) ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินในทุกกรณี

ข้ันตอนลงทะเบียนข้ันตอนลงทะเบียน

คําแนะนําและเง่ือนไขร่วมกิจกรรมคําแนะนําและเง่ือนไขร่วมกิจกรรม

เข้าสู่ระบบสมาชิก1. 2. ไปท่ี Profile เลือก 
My Courses & Certificates

3. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ท่ีครูร่วมอบรม

ข้ันตอนดาวน์โหลดเกียรติบัตรข้ันตอนดาวน์โหลดเกียรติบัตร

การชําระเงินในปีน้ี ได้เพ่ิมช่องทางชําระผ่าน Promptpay และ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต โดยสามารถชําระเงิน ผ่านการชําระเงินในปีน้ี ได้เพ่ิมช่องทางชําระผ่าน Promptpay และ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต โดยสามารถชําระเงิน ผ่าน  
หน้าเว็บไซต์ โดยการเข้าสู่ระบบสมาชิกแบบรายบุคคลเท่าน้ัน หน้าเว็บไซต์ โดยการเข้าสู่ระบบสมาชิกแบบรายบุคคลเท่าน้ัน (ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งรายการท่ีต้องชําระออกมา(ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งรายการท่ีต้องชําระออกมา  
ได้)ได้)

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enTH912TH912&sxsrf=ALiCzsakFfmFn0qzbUhFUY7Qpn2M2DMmpA:1659685462403&q=Promptpay&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwidrbOTmq_5AhVDSmwGHbQCAk4QkeECKAB6BAgBEDQ


ลงทะเบียนลงทะเบียน
event.educathai.com/educa2022event.educathai.com/educa2022

อบรมวันแรก 18 ตุลาคม 2565อบรมวันแรก 18 ตุลาคม 2565
ชมย้อนหลังถึงส้ินปี 2565ชมย้อนหลังถึงส้ินปี 2565



Co-host PartnerHost Organized by


