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ส่วนราชการ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี    
ท่ี   พิเศษ/๒๕๖๕                          วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๕ 
เร่ือง รายงานผลการเข้าร่วมชมนิทรรศการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในโอกาสงานวันครู  
           ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านทางระบบออนไลน์ 

เรียน        ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  

สิ่งที่แนบมาด้วย   ๑. แบบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ             จำนวน  ๑  ชุด 
    ๒. เกียรติบัตร               จำนวน  ๑  ชุด 

 ตามท่ีข้าพเจ้า นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๒ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและ
ชมนิทรรศการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านทางระบบออนไลน์ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
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แบบรายงานผลการประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน / งานที่ได้รับมอบหมาย 
งานพัฒนาบุคลากร  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 

๑. หัวข้อกิจกรรม  
 เรื่อง  :  รายงานผลการเข้าร่วมชมนิทรรศการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในโอกาสงานวัน
ครู ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านทางระบบออนไลน์ 
 วัน เดือน ปี ท่ีดำเนินการ  :  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

เรียนรู้จาก  :  https://.www.วันครู.com 
          หน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม  :  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๒. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการ 

 ครุสภา เตรียมจัดงานวันครู ครั้งท่ี 66 แบบผสมผสาน Onsite - Online ในธีม “พลังครูยุคใหม่ สร้าง
คุณภาพคนไทยสู่สากล” ชวนศิษย์มีครู ทำความดี เป็นจิตอาสา ร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
“Khurusaphaofficial” พร้อมติดแฮชแท็ก #วันครู2565 

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งท่ี 66 
พ.ศ.2565 เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เตรียมจัดงานวันคร ู
ประจำปี 2565 ในวันท่ี 16 มกราคม 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” 
ท้ังนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปีนี้จึงกำหนดจัดงาน
ในรูปแบบผสมผสาน คือ Onsite และ Online โดยส่วนกลาง มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธีเปิดงานวนัครู และมอบสารวันครู รวมถึงพิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี และ ครูอาวุโส
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในรูปแบบ Online มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศล
อุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อ
การศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 - 2565 จำนวน 14 คน และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 – 2564 
“ระดับดีเด่น” จำนวน 18 คน ในรูปแบบ Onsite โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. เป็นประธาน 

“นอกจากนี้จะมีกิจกรรมวิชาการแบบ Onsite ภายในหอประชุมคุรุสภา ได้แก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้
องค์ความรู้ท้ังภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น การปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งท่ี 5 เรื่อง “พลัง
ครูวิถีใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” , การเสวนา เรื่อง “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม สำคัญอย่างไรต่อ
การสร้างความสำเร็จรอบด้านของผู้เรียน” และ Special Session : Inspiring, Caring, Connecting: the 
Power of Princess Maha Chakri Award Teachers จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งท่ี 4 จาก
ประเทศบรูไน เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นต้น ส่วนการจัดกิจกรรมแบบ Online ผ่าน Platform วันครู 
(www.วนัครู.com) ประกอบด้วย ทำบุญตักบาตรออนไลน์ การพัฒนาตนเอง ทางวิชาชีพในรูปแบบออนไลน์
ผ่านหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 
โดยเริ่มพัฒนาต้ังแต่วันท่ี 16 มกราคม – 16 เมษายน 2565 ท้ังนี้ ผู้ท่ีเข้ารับการพัฒนาจะได้รับเกียรติบัตร
ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด และยังมีการจัดนิทรรศการออนไลน์ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลของคุรุสภาและของหน่วยงานอื่น ๆ มากกวา่ 100 เรื่องด้วย” ปลัด ศธ.กล่าว 

 

 



ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า สำหรับส่วนภูมิภาคกำหนดให้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู
ผ่าน www.วันครู.com หรือ รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันครูส่วนกลางทาง youtube Channel “TBL 
Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” ในวันท่ี 16 มกราคม 2565 และ ใน
ส่วนของการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูนั้น ขอให้หน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ประสานขอความ
ร่วมมือสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ีความรับผิดชอบจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันท่ี 11 – 17 มกราคม 
2565 โดยให้พิจารณาการจัดงานวันครูตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ และต้องหารือร่วมกับ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของแต่ละพื้นท่ี และให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรการท่ี ศบค.ในแต่ละพื้นท่ีกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

 

ด้าน ดร.ดิศกุล เกษมสวัสด์ิ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้จัดงานวันครูมาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน 
และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์
ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งปี
นี้เป็นครั้งท่ี 66 จึงขอเชิญชวนทุกท่านท่ีมีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู โดยร่วมกิจกรรมกับคุรุสภาทำความดี เป็น
จิตอาสา ,ร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook FanPage แฟนเพจ “Khurusaphaofficial”, ร่วมส่งบัตร
คารวะครู Online ผ่านทาง www.วันครู.com และเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และติด #วันครู2565 #
พลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” 

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบสารเนื่องในโอกาสวันครู ตอนหนึ่งว่า เนื่องใน
โอกาสวันครู วันท่ี 16 มกราคม 2565 ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผมขอน้อมมุทิตาจิตและแสดงกตเวทิตา
คุณแด่ครูผู้การุณย์แก่ศิษย์เสมอมา พร้อมท้ังขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกท่านท่ัวประเทศ ครูเป็นผู้จุดประกายความคิด อบรมส่ังสอนวิชาความรู้ เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลตระหนักถึง
ความสำคัญของการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาขับเคล่ือนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมตามเผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาของชาติแบบองค์รวม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นการสร้างครูยุคใหม่และผู้เรียนท่ีใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
รวมทั้งพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในโลกยุควิถีใหม่ 



“ปี พ.ศ. 2565 นี้ ผมขอมอบคำขวัญ “วันครู” ครั้งท่ี 66 ว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต” 
ด้วยตระหนักถึงการพฒันาครู ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สามารถถ่ายทอดให้ศิษย์มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็น เกิดการเรียนรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนาส่ิงใหม่ ผมขอ
เป็นกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านท่ีมุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการทำหน้าท่ีอำนวย
ความรู้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์เติบโตเป็นอนาคตของชาติท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป” นายกรัฐมนตรี กล่าว 

ท้ังนี้ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งท่ี 66 คุรุสภา ได้จัดทำ sticker Line Creator "วันครู 
2565" หรือ “Teachers’ Day 2022” ขึ้น โดยรายได้จากการจำหน่ายสต๊ิกเกอร์จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิช่วย
ครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดาวน์โหลดได้ท่ี https://line.me/S/sticker/17747462 รวมถึงจัดทำ
เส้ือโปโล “วันครู” ปี 2565 (Pre-Order) “สีชมพู – ม่วง” ราคา 280 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง สนใจดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2280 
1729 หรือ 06 2854 2261 หรือ ทาง ID Line : sawaddeeksp ในวันและเวลาราชการ. 

คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 
2 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติมอบคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการในงานวันครู ครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2565 
กำหนดประเด็น หรือหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ของการจัดงานวันครู ครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2656 โดยนำข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการจัดงานวนัครูไปประกอบการพิจารณา ต่อมาคณะกรรมการจัดกิจกรรม
วิชาการในงานวันครู ครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อจันทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 
2564 มีมติกำหนดหัวข้อแก่นสาระ (Theme) งานวันครู ครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2565 คือ “พลังครูยุคใหม่ สร้าง
คุณภาพคนไทยสู่สากล” และเห็นชอบให้มีการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านการอบรมออนไลน์ ท่ี
มีเนื้อหาสอดคล้องกับ หัวข้อแก่นสาระ (Theme) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวนัครูครั้งท่ี 66 พ.ศ. 
2565 วันท่ี 16 มกราคม 2565 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานวนัครู อันจะเป็นการเสริมสร้างให้ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางาน ทาง
การศึกษาให้สมเกียรติของวิชาชีพ ภายใต้หน่วยการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ของงาน
วันครู และแนวโน้มการพฒันาวิชาชีพทางการศึกษากับบริบทสังคม ระดับชาติ และนานาชาติ 
๓. หลักการและท่ีมา 

คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 
2 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติมอบคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการในงานวันครู ครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2565 
กำหนดประเด็น หรือหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ของการจัดงานวันครู ครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2656 โดยนำข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการจัดงานวนัครูไปประกอบการพิจารณา ต่อมาคณะกรรมการจัดกิจกรรม
วิชาการในงานวันครู ครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อจันทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 
2564 มีมติกำหนดหัวข้อแก่นสาระ (Theme) งานวันครู ครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2565 คือ “พลังครูยุคใหม่ สร้าง
คุณภาพคนไทยสู่สากล” และเห็นชอบให้มีการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านการอบรมออนไลน์ ท่ี
มีเนื้อหาสอดคล้องกับ หัวข้อแก่นสาระ (Theme) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวนัครูครั้งท่ี 66 พ.ศ. 
2565 วันท่ี 16 มกราคม 2565 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานวนัครู อันจะเป็นการเสริมสร้างให้ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางาน ทาง
การศึกษาให้สมเกียรติของวิชาชีพ ภายใต้หน่วยการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ของงาน
วันครู และแนวโน้มการพฒันาวิชาชีพทางการศึกษากับบริบทสังคม ระดับชาติ และนานาชาติ 



ระยะเวลาการพัฒนา: ระหว่างวันท่ี 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565 
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภท (ไม่จำกัดจำนวน) 
วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ และเจต
คติในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครูครัง้ท่ี 66 พ.ศ. 2565 วันท่ี 
16 มกราคม 2565 

5.2 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เนื่องในงานวันครูครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2565 วันท่ี 16 มกราคม 2565 
คำช้ีแจง 
1. ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาผ่าน www.วันครู.com หรือตามช่องทางท่ีกำหนด 

1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนในแบบฟอร์มรับสมัคร โดยจะต้องกรอก username ของระบบ 
trainflix จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนท่ี https://forms.gle/ko4XzSCpxzUs2e5a7 

1.2 กรณีผู้ท่ียังไม่มี username ของระบบ Trainflix ต้องดำเนินการสมัครก่อน จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนตามข้อ 1.1 ได้ 

1.2.1ดาวน์โหลดติดต้ังแอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อสมัครสมาชิกสำหรับ 
iOS  ใช้ https://apps.apple.com/th/app/trainflix/id1445000940?l=th 

 
Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wisdomwide.trainflix&hl=th&gl=th 

 



  1.2.2  หรือสมัครสมาชิกได้ท่ี https://trainflix.com หากสมัครผ่านทางเว็บไซต์จะต้อง
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร 
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีลงทะเบียนสำเร็จแล้วตามข้ันตอนในข้อท่ี 1 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ในระหว่าง
วันท่ี 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565 
3.หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทย สู่สากล” เนื่องใน
งานวันครูครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2565 วันท่ี 16 มกราคม 2565 ประกอบไปด้วย 2 ตอน 9 หัวข้อ มีจำนวนช่ัวโมง 
รวม 34 ช่ัวโมง รายละเอียดดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อก้าวทันโลกดิจิทัล 19 ชม. ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้ 

1.การสร้างและประยุกต์ใช้ metaverse ในการจัดการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนในอนาคต ด้วย
โปรแกรม Spatial” (The Metaverse Creation and Application for Increasing Learners’ Potential 
via (5 ชม.) 

2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีส่ือเสมือนจริงและห้องเรียนเสมือนสำหรับ
การเรียนการสอนยุคดิจิทัล (5 ชม.) 

3.การออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้ยุคดิจิทัล (6 ชม.) 
4.ความปลอดภัยไซเบอร์และทักษะดิจิทัล (3 ชม.) (6 ชม.) 

ตอนท่ี 2 ติดปีกความรู้เพื่อครูสู่ศิษย์ 15 ชม. ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้ 
1.เปล่ียนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ (3 ชม.) 
2.การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (3 ชม.) 
3.การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของนักเรียน EF (3 ชม.) 
4.การจัดการความสุขในโรงเรียน (well-being at school) เพื่อเท่าทันความเครียดในยุค VUCA  

             (3 ชม.) 
5.การพัฒนาทักษะใหม่ (New Skills) สู่สากล (3 ชม.) 
4.หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพ คนไทยสู่สากล” 

เนื่องในงานวันครูครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2565 วันท่ี 16 มกราคม 2565 มี 2 ตอน 9 หัวข้อ จำนวนช่ัวโมง รวม 34 
ช่ัวโมง ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเลือกเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อยตอนละ 1 หัวข้อ และมีจำนวนช่ัวโมงขั้นต่ำ 17 
ช่ัวโมง (50%) จึงจะมีสิทธิได้รับเกียรติบัตร ซึ่งเกยีรติท่ีออกให้จะนับจำนวนช่ัวโมงท่ีท่านได้เข้ารับการพัฒนาใน
แต่ละหัวข้อแต่ไม่เกิน 34 ช่ัวโมง 

5.ในแต่ละหัวข้อผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับชมวีดิทัศน์ (VDO) ร้อยละ 100 และทำกิจกรรมตอบ
คำถามท้ายบทเรียนโดยต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งกิจกรรมท้ายบทเรียนของแต่ละหัวข้อ เป็น
แบบทดสอบ (ปรนัย) จำนวน 15 – 20 ข้อ และการสะท้อนคิดแบบเขียนตอบ จำนวน 1 ข้อ 

6.เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการตามข้อ 4 และ 5 เรียบร้อยแล้ว และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตร 
ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องตอบแบบสอบถามก่อนจึงจะสามารถขอรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ตามช่องทางท่ีกำหนด 

7.ในกรณีท่ีมีปัญหาทางปฏิบัติให้เป็นอำนาจของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินและ
ให้ถือเป็นท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 



๔. ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔.๑ ด้านความรู้ 
 ครูต้องมีความเข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กและเข้าใจว่าการเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นอย่างไรนั้น 
จะเป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้ “ครูยุคใหม่” จัดการเรียนการสอนได้ตรงกับลูกศิษย์ได้อย่างเหมาะสม คุณสมบัติอีก
ข้อท่ีสำคัญคือต้องมีทักษะในการสอนแบบใหม่ คือการสอนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21ครูต้องออกแบบการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและคุณสมบัติเหล่านั้นได้“คุณสมบัติท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ครูต้องมีฉันทะมีแรง
บันดาลใจท่ีจะเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้ในท่ีนี้ 

ครูสมัยใหม่ แทนท่ีจะต้ังหน้าต้ังตาถ่ายทอดความรู้ ก็มาต้องคิดเสมอว่าการจัดการเรียนรู้ของครู 
ก่อให้เกิดผลลัทธ์อะไรต่อผู้เรียนบ้าง ครูต้องรู้วา่หากจะทำให้ให้เกิดการเรียนรู้ อะไรท่ีจะทำให้เกิดผลลัพธ์
เช่นนั้นได้ ครูให้เด็กทำอะไร ครูก็ต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไร เป็นต้น แล้วครูจะรู้ได้อย่างไรว่า เด็กมีความก้าวหน้า
ในเรื่องการเรียนรูไ้ปได้ดี เด็กในช้ันเรียน บางคนไปไว บางคนไปช้า ครูก็ต้องมาต้ังคำถามอีกว่า คนไหนไปไว คน
ไหนไปช้า แล้วครูจะทำอย่างไร การเรียนรู้ท่ีดีเด็กท้ังช้ันต้องเกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ถึงแม้ว่าหัวจะช้าก็ตาม 

ครูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องตามทันกับส่ิงใหม่ๆท่ีมีมาตลอดไม่เว้นแต่ละวัน เป็นครูซึ่งไม่ใช่ว่าเก่ง
แต่เรื่องการสอนอย่างเดียว แต่ครูต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เป็นการสนองความต้องการ
ของสังคมยุคใหม่ และการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 

ในยุคปัจจุบันการเรียนรู้ของนักเรียนนัน้เป็นการเรยีนรู้ท่ีไร้ขีดจำกัด ครูจึงมีบทบาทอย่างมากท่ีจะต้อง 
มีความรู้ทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน และรวมทั้งเป็นผู้ท่ีต้องมี
ความสามารถคอยช้ีแนะ ดูแล และป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนในเรื่องท่ีไม่เหมาะไม่ควร ท้ังยังต้อง
พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีใหม่ๆให้นักเรียนท่ีถูกต้อง 
เพราะการศึกษาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั้น มีท้ังข้อมูลท่ีเป็นความรู้ท่ีดี และไม่ดี ครูจึงต้องควบคุมดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิดในการศึกษาหาข้อมูล 

บทบาทของครูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ สอนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ คือ ครูทำหน้าท่ีเป็นผู้
ช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ครูต้องฝึกนิสัยให้
นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการค้นคว้า และการปรับเปล่ียนความคิดได้ตามเหตุและผลครูต้องทำหน้าท่ีเป็น
ผู้จัดการสารสนเทศและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ครูต้องสร้างให้นักเรียนเป็นผู้รู้
อย่างเท่าทัน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูต้องเป็นผู้ท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างหลากหลายท่ีจะ
ช้ีแนะแนวทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ 

แมว้่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก แต่การอบรมส่ังสอนของครูใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จะต้องมีควบคู่กันไปตลอดเวลาในการช่วยเตรียมให้นักเรียนมีความพร้อมในการ 
ปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมกับลักษณะท่ีเป็นไปในสังคมแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ครูต้อง
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะความรู้และเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงเร็วและล้าสมัยเร็วเช่นกัน 

ครูจะต้องฝึกให้นักเรียน รักการเรียนรู้ รักการอ่าน ใฝ่คุณธรรม จริยธรรม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นส่ิงท่ีสำคัญและมีความจำเป็นมากกว่า ถ้าสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทางด้านไอที ควบคู่กับการมี
คุณธรรมจริยธรรมได้แล้วก็จะถือว่า ครูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนานักเรียนแล้ว 

ครูเข้าใจเด็ก และรู้วิธีการเรียนรู้ของเด็ก ครูก็จะสอนได้ตรงกับความสนใจของเขา ครูจะมีบทบาทใน
การสอนให้เด็กรู้จักการใช้ส่ืออย่างฉลาด เพราะเวลานี้เด็กใช้ส่ือสมัยใหม่ เด็กจะได้แต่สาระ แต่ไม่ฉลาดรู้สาระ
ท่ีมากับเทคโนโลยี ดังนั้น ครูจึงต้องมีบทบาทหน้าท่ีคอยเป็นตะแกรงร่อนสาระต่างๆ ท่ีมากับส่ือเทคโนโลยี
สมัยใหม่ว่าอันไหนคือสาระแท้ อันไหนสาระเทียม ครูต้องเริ่มต้นทำเรื่องนี้โดยเริ่มจากการเปล่ียนทัศนคติตัวเอง
ก่อน 



หากครูคิดจะอยู่ในอาชีพนี้ต่อไป ครูต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ซึ่งการพฒันาคงไม่ใช่แค่การอบรมความรู้
เรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนท่ีผ่านๆมา แต่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อตามเด็กในเจเนอเรชันนี้ให้ทัน ครูจะยอมแพ้
ไม่ได้ความพยายามท่ีจะปฏิวัติการศึกษาไทย มีมาทุกยุคทุกสมัย จากทุกภาคส่วน ท่ีล้วนอยากเห็นรูปแบบการ
เรียนการสอนในโรงเรียนท่ัวไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซึ่งในปัจจุบันทิศทางของการวัดผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษาก็มีแนวโน้มท่ีเปล่ียนไปเช่นกัน โดยตัวชี้วัดไม่ใช่แค่เกรดเฉล่ียหรือคะแนนในแต่ละรายวิชาอีกต่อไป 
เพราะการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปล่ียนแปลง 
เด็กไทยจำเป็นต้องได้รับการติดต้ัง ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันกบัเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ในโลกท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว และ แนวคิดการสร้าง ห้องเรียนแห่งอนาคต ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ี
จะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ก้าวทันกับความเปล่ียนแปลงของโลก 
 ๔.๒  ด้านความเป็นครู 
 การพัฒนาตนเองเป็นการดำเนินงานท่ีต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ต้องพยายามฝึกฝน พัฒนาและสร้าง
เสริมความรู้ ทักษะ ความสามารถ ให้เกิดสมรรถนะท่ีจำเป็นและมีความสำคัญต่อวิชาชีพ ทำให้ครูก้าวทันความ
เปล่ียนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
ข้าพเจ้าจะนำองค์ความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เกิดองค์ความรู้อย่างเต็มศักยภาพและสอดแทรก
เพิ่มเติมทักษะต่าง ๆ บนพื้นฐานความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคลอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ดียิ่งขึ้น 
 
          ลงช่ือ                     ผู้รายงาน 
                            (นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์) 
        ตำแหน่ง ครู ค.ค.๒ 
 
 
 
ความเห็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
    ทราบ 
    อื่น ๆ ............................................................................................................................. 

 
                                                                   ลงช่ือ                   ผู้รับรองรายงาน 
                                                                                (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
                                                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
                                                                                        
 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
    ทราบ 
    อื่น ๆ ............................................................................................................................. 

 
                                                                   ลงช่ือ                   ผู้รับรองรายงาน 
                                                                                (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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สารนายกฯประยุทธ์ เนื่องใน "วันครู" ชูเป้าหมายไทย เป็นประเทศท่ีพัฒนา ขับเคล่ือนด้วยภูมิปัญญา-

นวัตกรรมตามเผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พัฒนาการศึกษาชาติแบบองค์รวม ตอบโจทย์โลกศตวรรษท่ี 21 มุ่ง
สร้างครูยุคใหม่และผู้เรียนท่ีใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบสารเนื่องในโอกาส "วันครู" ตอนหนึ่งว่า เนื่องใน
โอกาสวันครู วันท่ี 16 มกราคม 2565 ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผมขอน้อมมุทิตาจิตและแสดงกตเวทิตา
คุณแด่ครูผู้การุณย์แก่ศิษย์เสมอมา พร้อมท้ังขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกท่านท่ัวประเทศ ครูเป็นผู้จุดประกายความคิด อบรมส่ังสอนวิชาความรู้ เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาขับเคล่ือนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมตามเผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีโดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาของชาติแบบองค์รวม เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทยให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นการสร้างครูยุคใหม่และผู้เรียน
ท่ีใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาในด้านต่าง ๆเพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในโลกยุค
วิถีใหม่ 
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นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานกรรมการคุรุสภา มอบ

สารเนื่องในโอกาสวันครู 
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นางสาวตรีนุช เทียนทอง ได้มาเป็นประธานในพิธทีำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ 
พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และมอบรางวัลให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ 
ประจำปี 2564-2565 จำนวน 14 คน และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563-2564 “ระดับดีเด่น” จำนวน 
18 คน 
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นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิชาการการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ท้ังภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบ On-site โดยถ่ายทอดผ่านช่องทาง Youtube Channel  “Suan Dusit University”  
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “คุรุสภา   

 

 

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งท่ี 66 
พ.ศ.2565 เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เตรียมจัดงานวันครู 
ประจำปี 2565 ในวันท่ี 16 มกราคม 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”  
ท้ังนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปีนี้จึงกำหนดจัด
งานในรูปแบบผสมผสาน คือ Onsite และ Online โดยส่วนกลาง มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวนัครู และมอบสารวันครู รวมถึงพิธีคารวะครูอาวุโสของ
นายกรัฐมนตรี และครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในรูปแบบ Online มีพิธี
ทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธี
มอบรางวัลให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 – 2565 จำนวน 14 คน และรางวัลคุรุ
สภา ประจำปี 2563 – 2564 “ระดับดีเด่น” จำนวน 18 คน ในรูปแบบ Onsite โดยมีนางสาวตรีนุช เทียน
ทอง รมว.ศธ. เป็นประธาน 
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ปลุกใจ เติมไฟ สร้างพลัง และแรงบันดาลใจ ส่งถึงครูยุคใหม่จากมุมมองขององค์ปาฐก 
ผู้ได้รับโอกาสจากครูไทย ให้มีบทบาทในฐานะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับโลก 

 

 
 
 

เสวนา แลกเปล่ียน เรียนรู้ประเด็นความท้าทายท่ีมีคำตอบจากประสบการณ์และมุมมองของ 
ครูผู้สร้างสู่คุณภาพของผู้เรียน 

ให้มีความพร้อมท้ัง สมรรถนะ ทักษะชีวิต และ คุณลักษณะท่ีสำคัญ 
 
 

 



นิทรรศการวันครู ครั้งท่ี ๖๖ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



นิทรรศการวันครู ครั้งท่ี ๖๖ 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



นิทรรศการวันครู ครั้งท่ี ๖๖ 

 
1.หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทย สู่

สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2565 วันท่ี 16 มกราคม 2565 ประกอบไปด้วย 2 ตอน 9 หัวข้อ 
มีจำนวนช่ัวโมง รวม 34 ช่ัวโมง รายละเอียดดังนี ้

ตอนท่ี 1 ปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อก้าวทันโลกดิจิทัล 19 ชม. ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้ 
1.  การสร้างและประยุกต์ใช้ metaverse ในการจัดการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนในอนาคต ด้วย
โปรแกรม Spatial” (The Metaverse Creation and Application for Increasing Learners’ Potential 
via (5 ชม.) 
2.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีส่ือเสมือนจริงและห้องเรียนเสมือนสำหรับการ
เรียนการสอนยุคดิจิทัล (5 ชม.) 
3.  การออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้ยุคดิจิทัล (6 ชม.) 
4.  ความปลอดภัยไซเบอร์และทักษะดิจิทัล (3 ชม.) (6 ชม.) 

ตอนท่ี 2 ติดปีกความรู้เพื่อครูสู่ศิษย์ 15 ชม. ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้ 
1.  เปล่ียนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ (3 ชม.) 
2.  การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (3 ชม.) 
3.  การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของนักเรียน EF (3 ชม.) 
4.  การจัดการความสุขในโรงเรียน (well-being at school) เพื่อเท่าทันความเครียดในยุค VUCA (3 ชม.) 
5.  การพัฒนาทักษะใหม่ (New Skills) สู่สากล (3 ชม.) 
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ช่ือหลักสูตร กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันครู ครั้งท่ี ๖๖ 
พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู้สากล 

ได้รับเกียรติบัตรเมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
หน่วยงานท่ีจัด สำนักงานเลขาธิการครุสภา 

ท่ีมา www.วันครู.com 
 
 

ลงช่ือ.................... ........................................... 
(นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์) 

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๒ 
ผู้จบหลักสูตร 

 
 

 



 
 




