
9/8/65 เวลา 14.10 น. 

กำหนดการประชุมทางวิชาการของคุรสุภา ประจำป 256๕ (KSP Webinar 2022)  

เรื่อง “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education” 
ระหวางวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 256๕   

สำนักงานเลขาธกิารคุรุสภา 
 

ตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางวันที่ 22 สิงหาคม - 16 กันยายน 256๕ 

EP. 1 วันจันทรที่ 22 สิงหาคม 256๕   เวลา 18.00 - 20.00 น. 
ประเด็น  “Reading & Writing การจัดการเรียนรู หรือพัฒนาทักษะดานการอาน การเขียน” 
หัวขอ  “เรงเครื่องพัฒนาทักษะอาน เขียน ผานนวัตกรรม”  
กรณีศึกษา: นวัตกรรมการแสดงสัญลักษณน้ิวมอืแทนรูปสระในภาษาไทยประกอบเพลงสรภัญญะทำนองอีสาน 
ผูรวมอภิปราย 
ผูสังเคราะหฯ 1. ผศ.ดร.อรอุมา  เจริญสุข อาจารย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. ผศ.ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 3. นางสาวจณิชญา  ศิริปุณย ครู โรงเรียนวัดโกรกแกววงพระจันทร 
เจาขององคความรู นางสาวฉัฐนันท  ชอยชด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบานหนองไศล 
ผูดำเนินรายการ ผศ.ดร.ปยาภรณ  พิชญาภิรัตน อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

EP. 2 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 256๕   เวลา 18.00 - 20.00 น. 
ประเด็น  “Digital Literacy & computing science ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการคำนวณ” 
หัวขอ “เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาเขยาหองเรียน”  
กรณีศึกษา: ICT นำหนา พัฒนาโรจนวิทย และนวัตกรรม ปว.๘ ยุค ๔.๐ Model 
ผูรวมอภิปราย 
ผูสังเคราะหฯ 1. ผศ.ดร.วิลาวัลย  โพธ์ิทอง อาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา 
 2. นางสาวดารุวรรณ  ศรแีกว อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
เจาขององคความรู 1. ดร.ชิดพันธ  ตันติมังกร ผูชวยผูจัดการระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย 
 2. นายวินัย  เปยมลาภโชติกุล ผูอำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา 
ผูดำเนินรายการ นายจิรัฏฐ  แจมสวาง ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

EP. 3 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 256๕   เวลา 18.00 - 20.00 น. 
ประเด็น “School Reform การปฏิรูปโรงเรียน” 
หัวขอ  “พลิกโฉมโรงเรียนสุขภาวะ”  
กรณีศึกษา: การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ: ทุงยาวคําโปรยโมเดล" โดยใช 7 ป. ปจจัยสูความสำเร็จ” 
ผูรวมอภิปราย 
ผูสังเคราะหฯ ดร. กุลชนกนันท  ธนโชติกิจเก้ือกูล ผูอำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบานหนองเรือ 
เจาขององคความรู ดร. กัมพล  เจริญรักษ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2 
ผูดำเนินรายการ ดร. เกศรา อมรวุฒิวร ผูอำนวยการฝายพัฒนาโครงการ  

ศูนยภูมิภาควาดวยสะเต็มศกึษาของซีมีโอ 



          

 

ตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางวันที่ 22 สิงหาคม - 16 กันยายน 256๕ 

EP. 4 วันศุกรที่ 26 สิงหาคม 256๕   เวลา 18.00 - 20.00 น. 
ประเด็น  “Research for Educational Improvement การวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน” 
หัวขอ  “การพัฒนางานประจำสูงานวิจัย”  
กรณีศึกษา: การพัฒนารูปแบบการสอน SATI Model บูรณาการจิตตปญญาศึกษาควบคูการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 
หนวยการเรียนรู หลักธรรมนำชีวี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่๓” 
ผูรวมอภิปราย 
ผูสังเคราะหฯ 1. ผศ.ดร.คันธทรัพย  ชมพูพาทย อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 2. ผศ.เยาวลักษณ  จิตตะโคตร ผูจัดการฝายวิจัยและประเมินผล  

ศูนยภูมิภาควาดวยสะเต็มศกึษาของซีมีโอ 
เจาขององคความรู นางปณิตา  ทางทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร 
ผูดำเนินรายการ ผศ.ดร.นฤมล  แสงพรหม อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

EP. 5 วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 256๕   เวลา 18.00 - 20.00 น. 
ประเด็น  “Learning Management การจัดการเรยีนรู” 
หัวขอ  “พลิกโฉมการจัดการเรียนรูผานนวัตกรรม”  
กรณีศึกษา : Starfish Learning Box กลองการเรียนรูบานปลาดาว และนวัตกรรมการผลิตภาพยนตรส้ันสงเสริม
คุณธรรม” 
ผูรวมอภิปราย 
ผูสังเคราะหฯ 1. ผศ.ดร.ปยาภรณ  พิชญาภิรัตน อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
 2. ผศ.ดร.คันธทรัพย  ชมพูพาทย อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
เจาขององคความรู 1. นางมุกดา คำวินิจ ผูอำนวยการโรงเรียนบานปลาดาว 
 2. นางสุธีรัตน  ผาผาย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบานทากรวด 
ผูดำเนินรายการ รศ.ดร.ทิวัตถ  มณีโชติ อาจารย สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

EP. 6 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 256๕   เวลา 18.00 - 20.00 น. 
ประเด็น  “Vocational /Occupational Training การฝกอาชีพ” 
หัวขอ  “เปดหองเรียน เปดอาชีพแหงอนาคต”  
กรณีศึกษา: นวัตกรรม: เครื่องซีลผักสุญญากาศดวยพลังแรงดันน้ำ และชุดส่ือประสม (Multimedia) เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนดานการผลิตภาพยนตรส้ัน รหัสวิชา ว 32281 รายวิชาการสรางและตัดตอภาพยนตร  
(สาระเพ่ิมเติม) สำหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4” 
ผูรวมอภิปราย 
ผูสังเคราะหฯ 1. รศ.นงลักษณ  มโนวลัยเลา อาจารย ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 2. นายสุรพงษ  เอิมอุทัย ผูอำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบคุลากร

อาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา 

เจาขององคความรู 1. นายชาญชัย  แฮวอู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 
 2. นายณัฐพล  บัวพันธ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสมปอยพิทยาคม 
ผูดำเนินรายการ รศ.พีระวุฒิ  สุวรรณจันทร อาจารยประจำภาควิชาครศุาสตรวิศวกรรม  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

https://research.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=07
https://research.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01


          

 

ตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางวันที่ 22 สิงหาคม - 16 กันยายน 256๕ 

EP. 7 วันศุกรที่ 2 กันยายน 256๕   เวลา 18.00 - 20.00 น. 
ประเด็น  “Life skills ทักษะชีวิตและคุณลักษณะพึงประสงค” 
หัวขอ  “มุมมองการพัฒนาทักษะชีวิต ชวง Learning Loss”  
กรณีศึกษา: กิจกรรมเสริมทักษะ PSUWIT WORLD CLASS LEARNER เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูศตวรรษที ่21 
และ We are Leaders : การสรางเสริมภาวะผูนาในตนเองของนักเรียนโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม 
ผูรวมอภิปราย 
ผูสังเคราะหฯ 1. รศ.ดร.พรอมพิไล  บัวสุวรรณ อาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 2. ผศ.ดร.พลรพี  ทุมมาพันธ อาจารย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เจาขององคความรู 1. นายสุชาติ  สุขะพันธ ผูอำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ 
 2. นางพรพิมล  พิสุทธิพันธพงศ ผูอำนวยการโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม 
ผูดำเนินรายการ รศ.ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 

EP. 8 วันจันทรที่ 5 กันยายน 256๕   เวลา 18.00 - 20.00 น. 
ประเด็น  “Global and Social Changes การเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม” 
หัวขอ  “จะพัฒนาศักยภาพผูเรียนอยางไร ในยุคการเปล่ียนแปลงรอบดาน”  
กรณีศึกษา: การสงเสริมศักยภาพผูเรียน สูโรงเรียน นวัตกรเชิงชีววิถี “Culture and Innovation School”: Karen 
Wedding Chata ’s Brand ดานการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเต็มศกัยภาพ” 
ผูรวมอภิปราย 
ผูสังเคราะหฯ รศ.ดร.ทิวัตถ  มณีโชติ อาจารย สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
เจาขององคความรู ดร.สุวิชชาภรณ  ชนิลกุล ผูอำนวยการโรงเรียนบานยะพอ 
ผูดำเนินรายการ นายวิชัย  ราชธานี ผูอำนวยการโรงเรียนนาบอน 

EP. 9 วันพุธที่ 7 กันยายน 256๕   เวลา 18.00 - 20.00 น. 
ประเด็น  “Early Childhood การจัดการเรียนรูในวัยเด็กตอนตน หรือปฐมวัย” 
หัวขอ  “มุมมองการพัฒนา EF ในชวง Learning Loss”  
กรณีศึกษา: ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูแบบสะเต็มศกึษา (STEM) เพ่ือพัฒนาทักษะสมอง  
เพ่ือชีวิตที่สำเร็จ EF (Executive Functions) สำหรับเดก็ปฐมวัย ช้ันอนุบาลปที่ 3” 
ผูรวมอภิปราย 
ผูสังเคราะหฯ ผศ.ดร.สายฝน  แสนใจพรม อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เจาขององคความรู นางสำเภา  ดวงกระจาย ครู โรงเรียนบานปะทัดบวิุทยา 
ผูดำเนินรายการ ผศ.ดร.เย่ียมลักษณ  อุดาการ คณบดีคณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 



          

 

ตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางวันที่ 22 สิงหาคม - 16 กันยายน 256๕ 

EP. 10 วันเสารที่ 10 กันยายน 2565   เวลา 09.30 - 12.00 น. 
การอภิปราย เรื่อง “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education” 
ผูรวมอภิปราย 1. ดร.ภูมิศรัณย  ทองเล่ียมนาค รักษาการผูอำนวยการสถาบันวิจัย 

เพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)  

 2. ดร.รังสรรค  วิบูลยอุปถัมภ เจาหนาที่การศึกษาขององคการยูนิเซฟ ประเทศไทย 

 3. Mr.Dang Toon จาก Unesco 

ผูดำเนินรายการ รศ.ดร.พรอมพิไล  บัวสุวรรณ อาจารยประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชา

การศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

EP. 11 วันเสารที่ 10 กันยายน 2565   เวลา 13.00 - 15.30 น. 
การเสวนา เรื่อง “มาตรการฟนฟูความรูถดถอยในเดก็ (Learning Loss)” 
ผูรวมเสวนาโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และคณะ 
  
ผูดำเนินรายการ   

EP. 12 วันอาทิตยที่ 11 กันยายน 2565   เวลา 09.30 - 12.30 น. 
การเสวนา เรื่อง “ทักษะการเรียนรูที่หดหาย ประเด็นทาทายความสามารถของคร”ู 
ผูรวมเสวนา 1. นายทินกร  แกวบุดดี ครู โรงเรียนเทพอุดมวิทยา จังหวัดสุรินทร 

 2. นายชัยสิทธ์ิ  คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
 3. (ตวัแทนครู)  
 4. (ตัวแทนนักวัดผล)  
ผูดำเนินรายการ รศ.ดร.มนตรี  แยมกสิกร  

EP. 13 วันอาทิตยที่ 11 กันยายน 2565   เวลา 13.30 - 16.30 น. 
การเสวนา เรื่อง “หลากหลายนวัตกรรมที่ชวยลดชองวางของหองเรียนในยุคโควิด” 

ผูรวมเสวนา 1. นายปกรณ  ศศิวัจนไพสิฐ ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนบานสวา จังหวัดนาน  

 2. นายสนิท  อาษาธง ผูอำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู 

 3. ดร.นิรันดร  สมมุติ ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี  

จังหวัดอุบลราชธานี 

 4. ดร.นรรธพร  จันทรเฉล่ีย  เสริบุตร CEO บริษัทสตารฟชเอ็ดดเูคช่ัน โซเชียล  

เอ็นเตอรไพรส (จำกัด) 

ผูดำเนินรายการ นายธาดา  เศวตศิลา  



          

 

ตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางวันที่ 22 สิงหาคม - 16 กันยายน 256๕ 

EP. 14 วันอังคารที่ 13 กันยายน 256๕   เวลา 18.00 - 20.00 น. 
ประเด็น  “Science การจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร” 
หัวขอ  “การจัดการเรียนรูที่เสริมสรางสมรรถนะทางวิทยาศาสตรสำหรบันักเรียน” 
กรณีศึกษา: การพัฒนาทักษะการคิดอยางมวิีจารณญาณ ผานการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที ่๖ และการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูหนวยการเรียนรู ทรัพยากรธรรมชาตใินทองถ่ิน โดยใชชุด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของภูมิปญญาทองถ่ิน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓ 
ผูรวมอภิปราย 
ผูสังเคราะหฯ 1. ผศ.ถนอม  เลขาพันธ อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 2. นายมงคล  สาระคำ นักวิชาการศึกษาดานสะเต็มศึกษา  

ศูนยภูมิภาควาดวยสะเต็มศกึษาของซีมีโอ 
 3. นางสาวอุษณี  ลลิตผสาน อาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
เจาขององคความรู 1. นายธัชวุฒิ  กงประโคน ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 
 2. นายประหยัด  โมกศรี ครู โรงเรียนบานเม็กดำ 
ผูดำเนินรายการ 1. นางสุนันทา สุวรรณะ ศึกษานิเทศก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา

สงขลา สตูล 
 2.นายเชิดชัย  แสนสุด ที่ปรึกษาโครงการ ศูนยภูมิภาควาดวยสะเต็มศกึษาของซีมีโอ 

EP. 15 วันพุธที่ 14 กันยายน 2565   เวลา 18.00 - 20.00 น. 
การเสวนา เรื่อง “อนาคตภาพวิชาชีพครู: ความหวัง ความทาทาย และความอยูรอด” 
ผูรวมเสวนา 1. รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ เลขาธิการคุรุสภา 
 2. ดร.วิริยะ  ชัยพาณิชย  
ผูดำเนินรายการ   

EP. 16 วันศุกรที่ 16 กันยายน 2565   เวลา 18.00 - 20.00 น. 
การเสวนา เรื่อง “ฟนฟูการศึกษาหลังโควิด: สุขภาวะทางอารมณ สังคม และปญญาของผูเรียน” 
ผูรวมเสวนา 1. รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี ผูอำนวยการศูนยคุณธรรม 
 2. (นักวิชาการ/คณาจารย) ……… 

 3. นางมยุรีย  แพรหลาย ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 

“ตันติวิทยาภูมิ” จังหวัดอางทอง 

ผูดำเนินรายการ   

หมายเหตุ 1. กำหนดการหัวขอการเสวนา/การอภิปราย และผูทรงคุณวุฒิอยูในข้ันตอนการดำเนินการของคณะทำงาน 
2. กำหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 


