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            EDUCA 2019 ครบรอบ 12 ปท่ีเราใหความสําคัญกับการพัฒนาครูไทยมาตลอด เราตระหนักวา “ครู” คือ ผูให
ผูนํา และผูหลอหลอมความแข็งแกรงและอนาคตของประเทศชาติ “พลังของชุมชนแหงการเรียนรู” เปนแนวคิดหลักของ
งานในปน้ี มุงหมายเพ่ือสรางความเขาใจวา “พลังแหงความรวมมือรวมพลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มิไดเปนหนาท่ี
ของผูท่ีมีความรับผิดชอบฝายใดฝายหน่ึง แตเปนหนาท่ีของทุกคนในสังคมท่ีจะขับเคล่ือน เปล่ียนแปลงคุณภาพการศึกษา
ของประเทศใหดีย่ิงข้ึน” 

งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรูของครู พบวา ครูไมไดเรียนรูและพัฒนาความรูในชวงท่ีเปนนิสิตครูเทาน้ัน แตครูยังคงเรียนรู
อยางตอเน่ืองท้ังจากประสบการณการสอนของตน และเรียนรูรวมกับเพ่ือนครู ตลอดเวลาท่ียังอยูในวิชาชีพน้ี นอกจากน้ี
การเรียนรูของครูน้ันก็มีความหลากหลาย ต้ังแต การเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) จนถึงการเรียนรูใน
ชุมชนแหงการเรียนรู (learning community)  ไมวาจะเปนการสะทอนคิดดวยตัวเอง (self-reflection) สะทอนคิดรวมกัน
(collective-reflection) จากประสบการณการสอนทุกวัน จนถึง การแสวงหาความรูเร่ืองการจัดการเรียนการสอน
อยางเปนระบบ (Tan & Chong, 2018) 

EDUCA สงเสริมใหทุกภาคสวน รวมกันพัฒนาและสราง
ความแข็งแกรงแกการศึกษาไทย ผานการสรางครูคุณภาพ
แกนักเรียนทุกคน หองเรียนทุกหองเรียน และโรงเรียนทุกแหง
ท่ัวประเทศ EDUCA แบงปนความรู และประสบการณดาน
การศึกษาท่ีดีท่ีสุด ท้ังจากนักวิชาการระดับโลก และครู
นักปฏิบัติท่ีเช่ียวชาญ เพ่ือความกาวหนาในการพัฒนา
ตนเองของครูท่ัวประเทศ

แนวคิดหลัก

EDUCA มหกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู งานท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในประเทศไทย
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เอกสารอางอิง: Tan, L.S., & Chong, S. K. (2018). Local evidence synthesis on teacher learning. Singapore:
                         Office of Education Research, National Institute of Education.

แนวคิดหลัก

สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปฏิรูปโรงเรียน ตามกําลังและ
ศักยภาพของตน โดยเร่ิมตนจากพลังภายในทองถ่ิน เพ่ือสรางครู
คุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ เพ่ือความย่ังยืนของสังคม

1.     นําพา และเรียนรูรวมกัน   

พลังของชุมชนแหงการเรียนรู ในงาน EDUCA 2019
แบงเปน 3 เร่ือง ไดแก 

3.     สนับสนุน...สูโรงเรียนคุณภาพ และสังคมท่ีย่ังยืน 

รวมกันสรางพ้ืนฐานท่ีแข็งแกรงใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
สงเสริมใหทํางานอยางมีกลยุทธ และเรียนรูนวัตกรรมการสอนท่ี
สรางสรรคเทาทันการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

2.     สรางพ้ืนฐานท่ีแข็งแกรง

พัฒนาใหครู เปนผูนําท้ังในเร่ืองการจัดการเรียนรู และเปนผูนําทาง
ปญญาของสังคมผานการเรียนรูรวมกันในชุมชนทางวิชาชีพ

พลังการเรียนรูรวมกันของครู สงตอและเปนตนแบบ
สรางพลังการเรียนรูของนักเรียน

 อันจะสรางพลังของชุมชนแหงการเรียนรูท่ีผูคนกระตือรือรน
 เรียนรู พัฒนาตนเองและขับเคล่ือนประเทศตอไป
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การประชุม
นานาชาติ

สูคุณภาพและความเทาเทียมทางการศึกษา: จากนวัตกรรม ประสบการณท่ีล้ําสมัย และแนวปฏิบัติท่ี
เปนเลิศของแนวคิดโรงเรยีนในฐานะชุมชนแหงการเรียนรู

 Inquiry and Collaboration both in Classroom and Staff Room

International Conference

     EDUCA 2019 รวมกับ คณะกรรมการจัดงานการประชุม
นานาชาติโรงเรียนในฐานะชุมชนแหงการเรียนรู จัดการประชุม
นานาชาติ โรงเรียนในฐานะชุมชนแหงการเรียนรู คร้ังท่ี 7
ในงาน EDUCA 2019 ภายใตแนวคิด การสืบสอบและ
ความรวมมือรวมพลังท้ังในหองเรียนและหองทํางานของครู 
(Inquiry and Collaboration both in Classroom and
Staff Room)

ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา แนวคิด “โรงเรียนในฐานะชุมชน
แหงการเรียนรู (School as Learning Community หรือ SLC)”
สรางผลกระทบอยางมากแกการปฏิรูปโรงเรียนในกลุม
ประเทศเอเชีย ในฐานะกลุมคนท่ีสนใจในเร่ืองการศึกษาเพ่ือ
ทุกคน และการสรางประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุมผูทํางาน
เร่ือง SLC มีศรัทธาอยางแรงกลาวา การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ซ่ึงบูรณาการทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติผานการสะทอนคิด
รวมกัน จะชวยสรางความเขาใจท่ีแตกฉานย่ิงข้ึนในเร่ือง SLC
ซ่ึงจะเปนประโยชนแกเพ่ือนรวมวิชาชีพท้ังมวล

ดวยคําม่ันสัญญาท่ีจะสนับสนุนระหวางกัน (inter-supportive)
และ พ่ึงพิงซ่ึงกันและกัน (inter-dependent)  ชุมชน SLC
รวมกันเสาะแสวงหาความรูดวยความรอบคอบ และรวมมือ
รวมพลังบนความหลากหลาย เรามุงม่ันจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนการรับฟง (listening pedagogy) เพ่ือสรางหองเรียน
ท่ีมีคุณภาพแกนักเรียนทุกคน

แนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแหงการเรียนรู เปนเร่ืองท่ีจําเปน
ตองดําเนินการใหลุลวง เพ่ือสรางคุณภาพ (quality) และ
ความเทาเทียม (equality) แกการศึกษา ทุกประเทศท่ีอยูใน
กระบวนการปฏิรูปดงักลาว สามารถเรียนรูบทเรียนอันทรง
คุณคาจาก ประสบการณ ความรู และความเขาใจอยางลึกซ้ึง
จากประเทศอ่ืน ๆ

ในการประชุมนานาชาติคร้ังน้ี เราไดรับเกียรติจากวิทยากร
ช้ันนําท้ังจากสหราชอาณาจักร จีน เกาหลี ไตหวัน สิงคโปร
อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย เม็กซิโก และญ่ีปุน รวมแลกเปล่ียน
เรียนรู  การประชุมนานาชาติในเร่ืองโรงเรียนในฐานะชุมชน
แหงการเรียนรู คร้ังท่ี 7 ในงาน EDUCA 2019 จึงมุงหมาย
ท่ีจะเปนแพลตฟอรมในการแลกเปล่ียนเรียนรูแกนักวิจัย
ทางการศึกษา ผูกําหนดนโยบายของประเทศในเอเชีย

เรามีความยินดีท่ีจะเรียนเชิญใหทานเขามามีสวนรวมใน
การประชุมนานาชาติท่ีนาต่ืนเตน และรวมกันแบงปน
นวัตกรรม ประสบการณ ขอคนพบท่ีทันสมัย แนวปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ และวิสัยทัศนของการปฏิรูปการศึกษาท่ีจะสรางท้ัง
คุณภาพและความเทาเทียมใหเกิดข้ึนไดจริง

เรียบเรียงจาก
แนวคิดหลักของการจัดงานการประชุมนานาชาติ

“โรงเรียนในฐานะชุมชนแหงการเรียนรู” คร้ังท่ี 7
โดย Prof. Manabu Sato, Ph.D.
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การประชุมผูบริหาร
สถานศึกษา

คําตอบอยูท่ี “ครูใหญ” (Principal) ของโรงเรียน
การปฏิรูปโรงเรียนจะเปนไปไดหรือไม

ครใูหญท่ีมีความเปนผูนํา (Leadership) มีภารกิจสําคัญท่ีจะตองนําพาโรงเรยีนไปสูความสําเรจ็ มีลักษณะสําคัญ คือ 

สอง เปนผูนําทางความคิด คิดบวก คิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เห็นวิกฤตเปนโอกาส รูจักแกปญหา
และไมยอทอตออุปสรรค เปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความเปนประชาธิปไตย และมีจิตวิญญาณของความเปนครูและศรัทธาในวิชาชีพ

สาม เปนผูนําการเปล่ียนแปลง ท่ีมุงสูเปาหมายท่ีทาทาย พรอมท่ีจะเปล่ียนแปลงและปรบัตัวเพ่ือส่ิงใหมท่ีดีกวา

พลาดไมไดสําหรับการประชุมผูบริหารสถานศึกษา (Principal Forum) รวมพลังชุมชนแหงการเรียนรูเหลาครูใหญท่ัว
ประเทศ เพ่ือปฏิรปูโรงเรยีนและการเรยีนรู ในวันศุกรท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 12.30 น. หอง SAPPHIRE 206
อิมแพ็ค ฟอรัม่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หน่ึง เปนผูนําการเรียนรู ดวยการนําตนเองและนําทีมครูในการเรียนรูสูการทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว
ใหรักการแสวงหาความรู รูจักท้ังการเรียนรูรวมกันและเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือพัฒนาตนในการทํางานใหบรรลุ
เปาหมายภายใตวิสัยทัศนท่ีมีรวมกัน

หากทานคือ ครูใหญ ผูนําการเรียนรู ผูนําทางความคิด และผูนําการเปล่ียนแปลง...
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SPECIAL WORKSHOP BY EDUCATION NEW ZEALAND (มีลามแปลตลอดรายการ)

EDUCA รวมมือกับ Education New Zealand สรางสรรค
การพัฒนาวิชาชีพครูใหญและครู เราเช่ือวา ทุกคนมีความ
แข็งแกรงและภาวะความเปนผูนําในตัวเอง อยูท่ีวาทานจะ
คนพบและดงึศักยภาพของตัวเองออกมาไดมากนอยเพียงใด
โดยเฉพาะในเร่ืองพัฒนาการเรียนรูของตนเอง การบริหาร
จัดการหองเรียน โรงเรียน และการบริหารความสัมพันธของ
ชุมชนแหงการเรียนรูภายใตความทาทายแหงการเปล่ียนแปลง
ท้ังทางสังคมและเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปอยางย่ังยืน

17 ตุลาคม 2562                      9.00 – 17.00 น.                    SAPPHIRE 204

การประชุมเชิงปฏิบัติการน้ีจึงเหมาะกับครูใหญ และครูผูนํา
การเปล่ียนแปลงทุกคนท่ีตองการเสริมทักษะภาวะผูนําและ
การคิดเชิงบริหาร เพ่ือสรางชุมชนแหงการเรียนรูและยัง
เปนโอกาสสําคัญท่ีทานจะไดแลกเปล่ียนเรียนรูอยางเต็มอ่ิม
กับผูเช่ียวชาญจากคณะศึกษาศาสตร ของมหาวิทยาลัย
ช้ันนําจากประเทศนิวซีแลนด 

Workshop แนะนําสําหรับครูใหญโดยเฉพาะสัมมนาพิเศษ

Learning for All in Professional Learning Communities (การเรียนรูสําหรับทุกคน)

สัมมนาพิเศษ

18 ตุลาคม 2562                      9.00 – 12.30 น.                    SAPPHIRE 202

เม่ือโลกปรับ เทคโนโลยีเปล่ียน การเรียนรูของเด็ก ๆ จึง
เปล่ียนแปลงไป การคิดและการเรียนรูเพียงลําพังของคุณครู
มิใชคําตอบแหงการสรางสรรคการเรียนรูท่ีตอบโจทยเดก็ ๆ
แหงศตวรรษท่ี 21 ฉะน้ันการเรียนรูแบบรวมมือรวมพลัง
จะชวยครูหลอหลอมความคิด เทคนิค แนวทางแกไขและ
พัฒนาเด็ก ๆ ไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน

เตรียมพบกับแนวคิดและเทคนิควิธีการผสมผสานเทคโนโลยี
กับการจัดการการเรียนรู จากประเทศเกาหลีใต ได  ท่ี
งาน EDUCA 2019

หากคุณครูไดรูจักวิธีการนําเทคโนโลยีมาปรับใชในกระบวนการ
พัฒนาตนเอง และการออกแบบการเรียนรูใหแกเด็ก ๆ

SPECIAL SEMINAR BY KOREA    I   KOREAN EDUCATION CENTER (KEC)
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สัมมนาพิเศษ

Why to pay attention to Professional Learning Community in Korea? :
Current Status and Ways Forward  



การประชุมเชิงปฏิบัติการ
และสัมมนากลุมยอย

          การสรางเด็กท่ีดีและมีคุณภาพ ไมใชเพียงแคสนับสนุนการเรียนรูเชิงวิชาการแกพวกเขา ครูและผูปกครองจําเปน
ตองสรางความเขมแข็งทางจิตใจ และการเติบโตทางความคิดแกพวกเขาอีกดวย นอกจากน้ีตัวครู ผูปกครอง และ
สภาพแวดลอมในโรงเรียนก็เปนแหลงบมเพาะทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กๆ ทุกฝายจึงตองทํางานรวมกัน มุงเนน
ดูแลสุขภาพจิตของตนเอง เพ่ือนรวมงาน และเขาใจเด็กอยางท่ีเขาเปน เพ่ือสรางเขาใหเทาทันความทาทายของอนาคต
ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีตัวอยางหัวขอท่ีนาสนใจ ดังน้ี

      EDUCA ปน้ี มุงหวังใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญของ “พลังในการเรียนรูรวมกัน” สงเสริมใหทุกภาคสวนรวมกัน
พัฒนาและสรางความแข็งแกรงแกการศึกษาไทย ผานการสรางครูคุณภาพแกนักเรียนทุกคน ดวยการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) และการสัมมนากลุมยอย (Seminar) กวา 170 หัวขอ ตลอดการจัดงาน 3 วัน EDUCA 2019 ตอบโจทย
ความตองการ 3 เร่ืองสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแก การนําพาและเรียนรูรวมกัน การสรางพ้ืนฐานท่ีแข็งแกรง
และการสนับสนุนโรงเรียนสูการสรางสังคมท่ีย่ังยืน การประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมนากลุมยอยแบงเปน 5 ประเภทใหญ ดงัน้ี

จากแนวคิดหลักของงานคือ พลังของชุมชนแหงการเรียนรู (The Power of Learning Community) 

21 Century Skills ทักษะแหงโลกอนาคต 1. 

          เม่ือสังคมขับเคล่ือนอยางรวดเร็ว ทักษะการดํารงชีวิตและความรูเดิมอาจไมเพียงพออีกตอไป การฝกทักษะใหม
และความรูท่ีหลากหลายและบูรณาขามศาสตรจึงเปนส่ิงสําคัญ  เพ่ือใหกาวทันความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก มีตัวอยาง
หัวขอท่ีนาสนใจ ดังน้ี 

• นวัตกรยุคดิจิทัล
โดย รศ.อารี พันธมณี และคณะ 
• Learning analytics: สารสนเทศสรางสรรคหองเรียน
โดย อ.ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร และอ.ดร.กนิษฐ ศรีเคลือบ
• วิศวะ & วิทยา บูรณาการ
โดย อ.ธนากร พละชัย

• สรางโอกาส เปล่ียนกระดาษเปนหนังสือ
โดย ศ.ดร.นภดล รมโพธ์ิ
• ถามอยางไรใหผูเรียนเกิดปญญา
โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ และคุณคงวุฒิ นิรันตสุข
• การสอนทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21: การออกแบบ
ลําดับการสอน (Flow of Lesson)
โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ

Psychology เขาใจตัวเอง เขาใจเด็ก และเขาใจเพ่ือนรวมงาน 2. 

• โรคซึมเศราและแนวทางปองกัน
โดย ผศ.นพ.พนม เกตุมาน และคณะ
• รูจักวัยรุนท้ังตัวและหัวใจดวยจิตวิทยาผานหนัง ละคร
โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

• DIR/ Floortime สะพานเช่ือมพัฒนาการจากบานสูโรงเรียน
โดย อ.ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ และ คุณดรณี จันทรหลา
• เด็กสมาธิส้ันและแนวทางชวยเหลือ
โดย ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปยะศิลป และ พญ.ถิรพร ต้ังจิตติพร
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Curriculum & Pedagogy เคร่ืองมือของครู เพ่ือการเรียนรูของเด็ก3. 

          หลักสูตร กระบวนการและเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีครูใชสงเสริมใหนักเรียน
เรียนรูอยางตอเน่ือง ท่ีสําคัญยังเปนการเปดโอกาสใหเด็ก ๆ ทุกคนท่ีแตกตางกันสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง
ฉะน้ัน การหม่ันคนควา เสาะหานวัตกรรมและกระบวนการตาง ๆ มาทดลองใชใหเกิดประโยชนท้ังตอตัวครู และเดก็เพ่ือการ
เรียนรูรวมกันจึงเปนส่ิงสําคัญ หัวขอท่ีนาสนใจในกลุมน้ี ไดแก

• CO-5STEPs พัฒนาเด็กเปนผูเรียนและนวัตกรไดอยางไร
โดย รศ.ดร.พิมพันธ เดชะคุปต และรศ.พเยาว ยินดีสุข
• CAR ๑ : รวมมือรวมพลังกันเรียนรู สูการ “เขาใจ - เขาถึง
   - พัฒนา” ผูเรียน
โดย รศ.ดร.สิริพันธุ สุวรรณมรรคา และ อ.ดร.สิริกร โตสติ
• สมรรถนะครูท่ีจําเปนสําหรับช้ันเรียนในอนาคต
โดย รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
• การคัดกรองเด็กท่ีมีปญหาการเรียนรูดานคณิตศาสตร
(Math Learning Disabilities)
โดย อ.ดร.สิริลักษณ โปรงสันเทียะ

• การจัดประสบการณสตีมศึกษา (STEAM Education)
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดย ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญู และ
       รศ.ดร.ศศิเทพ ปติพรเทพิน
• E ใน STEM ความทาทายในการสอนวิทยาศาสตร
ตามหลักสูตรใหม
โดย รศ.ดร.ชาตรี ฝายคําตา
• สรางสรรคนวัตกรดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักธรรม และเทคโนโลยี  
โดย พระครูวิมลปญญาคุณ

ICT กับการเรียนรูท่ีแตกตาง 4. 

           เม่ือเทคโนโลยีพัฒนาอยางกาวกระโดด เจเนอเรช่ันใหมเรียนรูโลกแตกตางไปจากเดมิอยางส้ินเชิง ครูจะเตรียมพรอม
และเรงการเรียนรูของตนเองใหเทาทัน มีจุดมุงหมาย  และใชส่ือเทคโนโลยีรอบตัวอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรูของเดก็ทุกคนในหองเรียนไดอยางไร คําถามเหลาน้ีมีคําตอบ จากหัวขอท่ีนาสนใจ ดงัน้ี

• Technology-enhanced Learning: เทคนิคการใช
เทคโนโลยีเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียน 
โดย ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และ
ดร.มยุเรศ ใยบัวเทศ
• หองเรียนแหงความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจ:
การจัดกิจกรรมโดยใชโมบายแอปพลิเคช่ันเพ่ือการเรียนรู
ของเด็กยุคดิจิทัล
อ.รัตนาภรณ  วามะสุรีย และคณะ

• นวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทักษะ
การรูดิจิทัลของผูเรียน
โดย ผศ.ดร.น้ํามนต เรืองฤทธ์ิ และคณะ
• ICT สําหรับครูไทยยุคการศึกษา 4.0
โดย อ.ดร.ณฐาภพ สมคิด
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ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ5. 

           แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพท่ีไดรับการขับเคล่ือนตามนโยบายการศึกษาในชวงท่ีผานมา สรางความสําเร็จ
และบทเรียนใดบาง ใหแกครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา พบกับตัวอยางความสําเร็จ กรณีศึกษาจากความทาทาย
เม่ือนําไปปฏิบัติ และประสบการณความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในหลายตัวอยางของโรงเรียนท่ัวประเทศ มีหัวขอท่ีนาสนใจ ดงัน้ี

• PLC เปนวัฒนธรรมองคกรท่ีชวยยกระดับคุณภาพ
การเรียนรูของผูเรียนไดจริง
โดย รศ.ลัดดา ภูเกียรติ และคณะครูโรงเรียนสาธิตพัฒนา
• การรับรูความสามารถของตนเองผาน PLC ชวยครูวิทย
เขียนแผนฯ เชิงรุกได
โดย อ.ดร.พรเทพ  จันทราอุกฤษฎ และ
คณาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม

• กลยุทธการบริหารจัดการตามแนว PLC เพ่ือเสริมสราง
Eco-school
โดย ผอ.วสันต ปญญา และคณะครูโรงเรียนเมืองกระบ่ี
• เครือขาย PLC เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร
โดย ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ และคณะครูโรงเรียนราชินีบน
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ตุลาคม

All copyright is reserved © Pico (Thailand) Public Company Limited 9
พลังของชุมชนแหงการเรียนรู

16-18 ตุลาคม 2562 อิมแพ็ค ฟอร่ัม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งานมหกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู คร้ังท่ี 12

หอง

Grand Diamond
Ballroom

เวลา

201

202

203

204

205

206

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

9.00 - 10.30 11.00 - 12.30 13.30 - 15.00 15.30 - 17.00

International Conference:
Inquiry and Collaboration both in Classroom and Staff Room

ทักษะทางภาษาเพ่ือการใชส่ือสังคมออนไลน
ดร.พิรุณ ศิริศักด์ิ และคณะ

โรงเรียนราชินีบน

สรางโอกาส เปล่ียนกระดาษเปนหนังสือ
ศ.ดร.นภดล รมโพธ์ิ

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร
ตามแนว PLC เพ่ือเสริมสรางทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรของเด็กอนุบาล
ผศ.ฐาปนา จอยเจริญ  และอาจารย ภัสรําไพ จอยเจริญ

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

GPAS  5 Steps สูหองเรียนในศตวรรษท่ี 21
ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
และคณะครู โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
จากชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร และคณะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

หลากหลายการคิดเพ่ือพิชิตโครงงาน 
ดร.อรุณรัสม์ิ บํารุงจิตร และคณะ

โรงเรียนบานหมากแขง

พหุภาษา และการลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา
ศ. เกียรติคุณ ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน และคณะ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการเรียนรูจริยธรรมอิสลาม (อัคลาก)
ในสังคมพหุวัฒนธรรม

โดยใชกระบวนการเรียนรูชุมชนทางวิชาชีพ
ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ และคณะ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

การสอนทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21
ระดับประถมศึกษา: การออกแบบลําดับการสอน

(Flow of Lesson)
รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ และคณะ

สมาคมคณิตศาสตรศึกษา

การสอนทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21
ระดับมัธยมศึกษา: การออกแบบลําดับการสอน

(Flow of Lesson)
รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ และคณะ

สมาคมคณิตศาสตรศึกษา

การพัฒนาสมรรถนะการสอนดวย Digital Learning
เพ่ือพัฒนาหองเรียนในศตวรรษท่ี 21

อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ สรอยคีรี
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

รูจักวัยรุนท้ังตัวและหัวใจ
ดวยจิตวิทยาผานหนัง ละคร

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)

"ขยะทะเล และไมโครพลาสติก"
เร่ืองส่ิงแวดลอม ท่ีครูตองรู
ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย

คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรณศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

Design thinking : การคิดเชิงออกแบบ
สรางพัฒนาทีมครู เพ่ือการออกแบบ

การจัดการเรียนรูอยางทันโลก
ผศ.ดร.จารุวัจน สองเมือง และคณะ

Q Coaching team

สอนสรางสรรค เรียนสนุกในยุค 4.0 
Creativity-Based Learning

ดร.วิริยะ ชัยพาณิชย และคณะ
หองเรียนแหงอนาคต

สรางส่ือการสอน: ภูมิศาสตร
คุณฐิติวุฒิ นันทิภาคยหิรัญ
และ คุณกนตธร เตโชฬาร
Wizes Creative Co., Ltd.

สอนคณิตศาสตรใหสนุกดวย Active Learning
อาจารย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ

(คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
และ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ (สถาบัน High 10)

การโคชเด็กเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสรางนวัตกรรม
อาจารย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ

(คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
และ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ (สถาบัน High 10)

การประเมินทักษะการคิด
อาจารย ดร.ธนนันท  ธนารัชตะภูมิ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การใช PLC เพ่ือพัฒนาครูสูคุณภาพผูเรียน
อาจารยประวิทย บึงสวาง และคณะ

สมาคมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีศึกษาไทย

ซาเทียรเทคนิคสูการปรับเปล่ียนกรอบคิด
ความเช่ือของครูท่ีมีตอกัน

อาจารย ดร.จอมขวัญ เล่ืองลือ
(สมาคมจิตวิทยาแหงประเทศไทย)
และอาจารย ดร.นฤมล พระใหญ

(คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

การประยุกตใชเคร่ืองมือทางจิตวิทยา
เพ่ือเสริมสรางทักษะการรับรู

และการควบคุมอารมณของครู
ดร.วันทนา ปทุมอนันต

สมาคมจิตวิทยาแหงประเทศไทย

นวัตกรยุคดิจิตัล
รศ.ดร.อารี พันธมณี และคณะ
มูลนิธิสงเสริมเด็กปญญาเลิศ
และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การเลาเร่ืองแบบดิจิทัล
สูการเรียนรูอยางมีความสุข

ดร.พิมพประภา พาลพาย และคณะ
มูลนิธิสงเสริมเด็กปญญาเลิศ
และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การสรางชุมนุมและกิจกรรมเชิงรุกเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอานออกเขียนไดใหแกนักเรียน

อาจารยธีรศักด์ิ จิระตราชู
นักวิชาการอิสระดานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

กิจกรรมดนตรี CupSong
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ผศ.ดร.ดนีญา อุทัยสุข
(คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

และ ครูพรพิมล แกวแดง (โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม)

การวิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัด
สูการสรางเคร่ืองมือวัดผลท่ีหลากหลาย

ผศ.ดร.เมษา นวลศรี และ อาจารย ดร.นิติกร ออนโยน
คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี

และ อาจารย ดร.อุดมลักษม กูลศรีโรจน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สรางครูฝกประสบการณวิชาชีพ
ดวยแนวคิด PLC  ผานพ่ีเล้ียง
รศ.ลัดดา ภูเกียรติ และคณะครู

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

PLC เปนวัฒนธรรมองคกร
ท่ีชวยยกระดับคุณภาพ

การเรียนรูของผูเรียนไดจริง
รศ.ลัดดา  ภูเกียรติ และคณะครู

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

พ้ืนฐาน อุปสรรค และแนวทางการเปดพ้ืนท่ีดานความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน
Mr. Timo Ojanen and Mr. Cody Freeman

(บรรยายเปนภาษาไทยและอังกฤษ/ Conducted in Thai and English)

จิตตปญญาในกระบวนการเรียนรูเชิงรุกแบบรวมพลัง
ครูประภารัตน สิงหเสนา และคณะ

โรงเรียนจิตรลดา

การเสริมสรางวินัยและความดีแกผูเรียน 
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบผูเรียนไมรูตัว

ครูพงศปณต ผองพันธุงาม และคณะ
โรงเรียนจิตรลดา

Communicative Language Teaching (CLT): Interaction for Learning English
Ra-shane Meesri, Ph.D

Faculty of Education, Chulalongkorn University
(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ/ Conducted in English)

ปรับภูมิทัศนการเรียนรู
ดวยเคร่ืองมือดิจิทัลบนมือถือ

รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ
สมาคมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีศึกษาไทย

ความยุติธรรมทางสังคม : 
เร่ืองยากท่ีอธิบายไดผานการมีสวนรวมในช้ันเรียน
อาจารย อุฬาชา เหลาชัย และ Mr.Cody Freeman

คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ทักษะวัฒนธรรม: วิธีการขัดกันฉันมิตร
คุณสมวงษ อุไรวัฒนา และคณะ

โครงการทักษะวัฒนธรรม
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)

การเรียนประวัติศาสตรเพ่ือชีวิต
พัฒนาความคิด พัฒนาตนเอง

ครูทวิช ลักษณสงา
โรงเรียนราชินีบูรณะ และคณะ

บานเตางอย: ระวัง...ส้ินสุดทางวัฒนธรรม
อาจารย ดร. ไอยเรศ บุญฤทธ์ิ และคณะ
คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การประเมินท่ีครูไมเหน่ือยและเด็กไมหนาย
(แลวยังมีประโยชนดวย)

อาจารย ดร.สุรวิทย อัสสพันธุ และคณะ
คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กระบวนการสรางนวัตกรรม "STEAM4INNOVATOR"
คุณสาธิตา หงษลอย และคุณศดานันท ลอเพ็ญภพ

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)

Coaching & Mentoring
ผศ.นพ.พนม เกตุมาน (ประธานชมรมจิตแพทยเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทย)

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปยะศิลป และคณะ (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย และสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย)

โรคซึมเศราและแนวทางปองกัน
ผศ.นพ.พนม เกตุมาน (ประธานชมรมจิตแพทยเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทย)
และคณะจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย และสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 
รศ.ดร.ศศิเทพ ปติพรเทพิน และผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญู

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ถามอยางไรใหผูเรียนเกิดปญญา
รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ และคุณคงวุฒิ นิรันตสุข

รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรตามแนวคิด PLC :

กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 5 
ดร.นฤมล อินทพงษ และคณะ

โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บานเนินพัทยาเหนือ)
และสํานักการศึกษา เมืองพัทยา

จากแนวคิด Active Learning
สูการพัฒนา Active citizen

อาจารย ดร.สรภัส  น้ําสมบูรณ และคณะ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เติมเต็มศักยภาพนักเรียน
ดวยกระบวนการแกปญหาอนาคต
(Future Problem Solving; FPS)

ผศ.สุรเดช ศรีทา และอาจารย คมกริช แมนยํา
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

วิธีสะทอนคิดของเด็กและครูผาน PLC :
การประเมินตนเอง

ผอ.ฐานันดร ไบรนางกูร และคณะ
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา

Creating games and songs
for young learners of English

Ms.Dolly Sethi
Denla Kindergarten School

(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ/ Conducted in English)

เทคนิคการสอนสําหรับ
ช้ันเรียนภาษาจีน (ระดับมัธยมศึกษา)

อาจารย ดร.เสา ล่ีหม่ิน
และอาจารย ดร.อภิสรา พรรัตนานุกูล

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เทคนิคการสอนสําหรับ
ช้ันเรียนภาษาจีน (ระดับประถมศึกษา)

อาจารย ดร.เสา ล่ีหม่ิน
และอาจารย ดร.อภิสรา พรรัตนานุกูล

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Inside Out: Building Students' Self-efficacy
Mr.Patthanah Songchat

(Kamnoetvidya Science Academy)
and Ms.Ratchada Phuhongcharoen
(Triamudomsuksanomklao School)

(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ/ Conducted in English)

**มีบริการหูฟงแปลภาษาอังกฤษ - ไทย - อังกฤษ**

สิทธิมนุษยชนศึกษากับการจัดการเรียนรู
สําหรับนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ศน.ณัฏฐเมธร ดุลคนิต และคณะ
กลุม Critizen

การรูเทาทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล
สําหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ศน.ณัฏฐเมธร ดุลคนิต และคณะ
กลุม Critizen

MIDL กับ Inclusive Cities
คุณเข็มพร วิรุณราพันธ

สถาบันส่ือเด็กและเยาวชน (สสย.)
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การสอนทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21:
การออกแบบลําดับการสอน (Flow of Lesson)

รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

แกนแทวิชาครู
อาจารยสุทัศน เอกา

การสอนดนตรีสําหรับเด็กพิเศษ
อาจารยเดน กาญบุตร และคณะ (สมาคมเมโลเดียน)

และ ศ.ศรียา นิยม
ประธานมูลนิธิสงเสริมเด็กปญญาเลิศ

และมูลนิธิเพ่ือการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภฯ

สรางสรรคนวัตกรดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักธรรม และเทคโนโลยี
พระครูวิมลปญญาคุณ
โรงเรียนศรีแสงธรรม

SLC
Plenary Session A

Parallel Session A
Practical Case and Its Interpretation

เทคโนโลยีและการสงเสริมศักยภาพทางการคิด
ผศ.ดร.วัตสาตรี ดิถียนต

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตใหศิษยดวย
“ปรัชญาคิดเปน”

อาจารย ดร.ชูศักด์ิ เอ้ืองโชคชัย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การจัดการเรียนรูดวย Co-5 STEPs
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิพิชิต O-Net ไดจริงหรือ :

กรณีศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
ครูพัชรี นอยธิ และคณะ

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 

DIR/Floortime
สะพานเช่ือมพัฒนาการจากบานสูโรงเรียน

อาจารย ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ
(คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

คุณดรณี จันทรหลา (โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม)

กลยุทธการบริหารจัดการตามแนว PLC
เพ่ือเสริมสราง Eco-School:

กรณีตัวอยางโรงเรียนเมืองกระบ่ี
ผอ.วสันต ปญญา และคณะ

โรงเรียนเมืองกระบ่ี

Learning for All in Professional Learning Communities (การเรียนรูสําหรับทุกคน) [1]
(***ควรเขาอบรมตอเน่ืองในหัวขอ Learning for All in

Professional Learning Communities (การเรียนรูสําหรับทุกคน) [2])
Howard Youngs, Ph.D

Education New Zealand
(**มีลามแปลภาษาจากอังกฤษเปนไทย)

Learning for All in Professional Learning Communities (การเรียนรูสําหรับทุกคน) [2]
(***ควรเขาอบรมตอเน่ืองในหัวขอ Learning for All in

Professional Learning Communities (การเรียนรูสําหรับทุกคน) [1])
Howard Youngs, Ph.D

Education New Zealand
(**มีลามแปลภาษาจากอังกฤษเปนไทย)

การจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคม
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21
รศ.ดร.ศศิเทพ ปติพรเทพิน

และผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญู
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

E ใน STEM ความทาทาย
ในการสอนวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรใหม

รศ.ดร.ชาตรี ฝายคําตา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทําความรูจัก "อนุกรม SOLO"
เพ่ือสอนและการประเมินความกาวหนาทางการเรียนรู

รศ.ดร.พงศประพันธ พงษโสภณ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ทักษะการรูดิจิทัลของผูเรียน

ผศ.ดร.น้ํามนต เรืองฤทธ์ิ และคณะ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Technology-enhanced Learning:
เทคนิคการใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียน 

ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

และ ดร.มยุเรศ ใยบัวเทศ (โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม)

สมรรถนะครูท่ีจําเปนสําหรับช้ันเรียนในอนาคต
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน:
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ปรณัฐ  กิจรุงเรือง และคณะ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปฏิรูปการจัดการเรียนรูเชิงรุกใน
ช้ันเรียนประถมศึกษาผานการบูรณาการ

ผศ.ดร.ปรณัฐ  กิจรุงเรือง และคณะ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

SLC
Plenary Session B

Parallel  Session B
Collaborative Learning of SLC

Art-based Learning
อาจารย ดร.อภินภัศ จิตรกร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
(บรรยายเปนภาษาไทย)

สีสันพลิกผันเด็กซน เสริมสรางสมาธิ
ครูเทียมใจ  พิมพวงค และคณะ

สถาบันสงเสริมพัฒนาการเด็กบานครูเทียมใจ

Parallel  Session C
Professional Development and School Reform in SLC

กลยุทธทางปญญา (Cognitive strategies)
เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะการอานเขียนภาษาไทย

อาจารย ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม

New Definition of Teaching
using Design Thinking

อาจารย ดร.ชัยวัฒน แกวพันงาม
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

(บรรยายเปนภาษาไทย)

บูรณาการการสอนคิด: ผสานมิติไทย-ตะวันตก
อาจารย ดร. พงศธร มหาวิจิตร

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Creative x Critical
คุณอรรถพล ประภาสโนบล และคณะ

inskru และพลเรือน
(บรรยายเปนภาษาไทย)

สรางหองเรียนแหงอนาคต
ดวย Problem Based Learning

และ Makerspace
ดร.นรรธพร จันทรเฉล่ีย เสริบุตร

CEO Starfish Education Foundation

การจัดการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือสราง
Entrepreneurial & Financial Literacy ระดับมัธยม

คุณเมธวิน ปติพรวิวัฒน 
และคณะ (BASE Playhouse)

และครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล
(โรงเรียนเพลินพัฒนาฝายมัธยม)

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม

ดร.พิรุณ ศิริศักด์ิ และคณะ
โรงเรียนราชินีบน

Extensive Reading and
Putting CLIL into practice

Mr.Simon David Whitaker and team
Plearnpattana School

(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ/ Conducted in English)

กิจกรรมเสริมสรางวินัยในตนเองของนักเรียน
ผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

ครูอัธยา  บุณยรัตเศรณี และคณะ
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

การแกปญหาทองถ่ิน
ดวยการพัฒนาบทเรียนรวมกัน

ผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ครูอัธยา  บุณยรัตเศรณี และคณะ

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

การปฏิบัติการออกแบบและสรางส่ือการสอน ผานปฏิทินหลากวัฒนธรรมและหนังสือเลมเล็ก
ศ. เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล

เทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กวัยเรียน
รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี ภาควิชากุมารเวชศาสตร (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

รศ.ดร.ดุษฏี โยเหลา และคณะ (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

กระบวนการสรางนวัตกรรม "STEAM4INNOVATOR"
คุณสาธิตา หงษลอย และคุณศดานันท ลอเพ็ญภพ

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)

From Learners to Actors: Enhancing Active Learning through Performing Arts 
Mr.Bundith Punsiri and team 

Engage To Learn Co., Ltd.
(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ/ Conducted in English)

รักในวัยเรียน 
พญ.สุภิญญา อินอิว และคณะ

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย และสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย

การปองกันการรังแกในโรงเรียน
พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ และคณะ

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร
(บรรยายเปนภาษาไทย)

แผนภาพ: เทคนิคการสอน
สําหรับพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในการเรียนรูคณิตศาสตร (ระดับมัธยม)

ครูปรีชากร ภาชนะ
โรงเรียนภูเขียว

การรับรูความสามารถของตนเองผาน PLC
ชวยครูวิทยเขียนแผนฯ เชิงรุกได

อาจารย ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ และคณะ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม

Parallel  Session D
SLC in Thailand (Thai Language Only)

กิจกรรมการสํารวจเชิงคณิตศาสตร
ผศ.ดร.จิณดิษฐ ละออปกษิณ

(คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
และ ผศ.ดร.รตินันท บุญเคลือบ

(คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

Innovation Studio:
นวัตกรรมการเรียนรูสูศตวรรษท่ี 21

คุณธานี หลินลาโพธ์ิ และคณะ
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

English for All: Including Diverse Learners 
in English Classrooms

Ms.Napasawan Srisam-ang
(Lertlah School Kaset-Nawamin Road) 

Ms.Praew Bupphachuen (Roong Aroon School)
(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ/ Conducted in English)

Classroom without Walls:
Sustaining English Learning Using Tech Tools 

Ms.Jutasinee Suwanichmongkol (Satit Pattana School) 
Ms.Thanapond Jumpeephet (Satrinakhonsawan School)

(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ/ Conducted in English)

Active Learning สําหรับครูในยุคการศึกษา 4.0
ผศ.ดร.ปริญญา  ทองสอน และคณะ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

จากหองเรียนสูชุมชน: ริเร่ิมการเปล่ียนแปลงท่ีย่ังยืน
เร่ิมตน ‘เขาถึง-เขาใจ' จากนอก สูในหองเรียน

คุณวชิราภรณ นิรันตราภรณ และคณะ
Teach For Thailand

ICT สําหรับครูไทยในยุคการศึกษา 4.0
อาจารย ดร.ณฐาภพ สมคิด

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

7 อุปนิสัยของผูมีประสิทธิผล
สําหรับนักการศึกษา

ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค (โรงเรียนสุจิปุลิ)
คุณยุวเรศ ภูมิวัฒน

(บริษัทแพคริม เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด) 

การจัดกระบวนการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา
ในบริบทของหนาท่ีพลเมืองโลก

ครูปราศรัย เจตสันต์ิ (โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม) และคณะ
จากกลุม Critizen และเครือขาย Thai Civic Education

รวมกับ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จํากัด

การจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
แบบบูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา

ครูปราศรัย เจตสันต์ิ (โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม) และคณะ
จากกลุม Critizen และเครือขาย Thai Civic Education

รวมกับ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จํากัด

สิทธิมนุษยชนศึกษา : ความรู หลักการและ
การพัฒนากิจกรรมสําหรับผูสอนสิทธิมนุษยชน [1]

(***ควรอบรมตอเน่ืองในหัวขอ สิทธิมนุษยชนศึกษา :
ความรู หลักการและการพัฒนากิจกรรมสําหรับผูสอนสิทธิมนุษยชน [2])

อาจารย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท และคณะ
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิมนุษยชนศึกษา : ความรู หลักการและ
การพัฒนากิจกรรมสําหรับผูสอนสิทธิมนุษยชน [2]

(**ควรเขาอบรมตอเน่ืองในหัวขอ สิทธิมนุษยชนศึกษา :
ความรู หลักการและการพัฒนากิจกรรมสําหรับผูสอนสิทธิมนุษยชน [1])

อาจารย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท และคณะ
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
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เวลา

201

202

203

204

205
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102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

9.00 - 10.30 11.00 - 12.30 13.30 - 15.00 15.30 - 17.00

การคัดกรองเด็กท่ีมีปญหาการเรียนรู
ดานคณิตศาสตร

(Math Learning Disabilities)
อาจารย ดร.สิริลักษณ โปรงสันเทียะ

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

PBL ผาน PLC: แนวทางปฏิบัติ
สูมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และคานิยมรวม 4 ประการ
ศน.รังสิมา จันทะโชติ และคณะ

หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา เมืองพัทยา

เครือขาย PLC เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
การสืบสอบทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร

ดร.พิรุณ ศิริศักด์ิ และคณะ
โรงเรียนราชินีบน

การออกแบบการจัดการเรียนรู/พัฒนานวัตกรรม
ทางการเรียนรูท่ีสงเสริม

การคิดสรางสรรคในศตวรรษท่ี 21
อาจารย ดร.ปรมะ แขวงเมือง และคณะ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

การจัดการเรียนรูโดยใชวัฒนธรรมชุมชนเปนฐาน
อาจารย ดร.สุวิสาข จรัสกมลพงศ และคณะ

มหาวิทยาลัยนครพนม

กระบวนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สูการเปนลูกเสือจิตอาสา
ครูศุภานัน เอกธีรธรรม และคณะ

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

การสรางและใชเกม เพ่ือการเรียนรูแบบ Active Learning สูช้ันเรียน:
สรางหองเรียนยุคใหมใหเปยมไปดวยความสุข

อาจารย ดร.ศิริพร ศรีจันทะ และคณะ
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การสรางชุมชนการเรียนรูเพ่ือการเรียนรูท่ีดีข้ึนรวมกัน  
(Learn Better Together)

ผศ.ดร. สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล
(คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

และคุณกชมาศ กาญจนโรมนต (Elernity (Thailand) Co.,Ltd.)

หองเรียนแหงอนาคต
(Interactive Classroom)

คุณกชมาศ กาญจนโรมนต และคณะ
Elernity (Thailand) Co.,Ltd.

ออกแบบและเขียนแผนฯ
เชิงรุกแบบรวมพลังอยางงายสุด

 รศ.ดร.พิมพันธ เดชะคุปต และ รศ.พเยาว ยินดีสุข
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

CO-5STEPs พัฒนาเด็กเปนผูเรียนรู
และนวัตกรไดอยางไร

รศ.ดร.พิมพันธ เดชะคุปต และ รศ.พเยาว ยินดีสุข
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ใช PLC ฝกเด็กเลนละครภาษาอังกฤษ
อยางไรใหถูกใจผูชม

ผอ.พัชรวัฒน พรหมอนุมัติ และคณะ
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง2 สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง

กระบวนการสรางสรรคหลักสูตรทองถ่ิน
หัวใจแหงการเรียนรู : เร่ืองเลาสุพรรณบุรี

ศน.ปวีณา ธิติวรนันท และคณะ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ฟอร่ัมครูใหญ :
การประกันคุณภาพระดับหองเรียนดวยพลังชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

TEACHER ED FORUM

วิชาเทาทันส่ือเทาทันสังคม สูความเปนพลเมืองโลก 
(ระดับมัธยม)

ครูสิปปกร จันทรแกว และคณะ
โรงเรียนเพลินพัฒนา

การพัฒนาคุณธรรมเชิงสัมพัทธ
ดวยกระบวนการ PLC

ผอ.วิสา จรัลชชวนะเพท และคณะ
โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว

การบริหารจัดการตนเอง
ของนักเรียนกลุมเส่ียง

เรือโท ฐาพล สมสกุล
หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การเสริมสรางสมรรถนะ
การใหการปรึกษาของครูท่ีปรึกษา

อาจารยเทพรัตน พานิชย่ิง
หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

CAR ๑ : รวมมือรวมพลังกันเรียนรู
สูการ "เขาใจ-เขาถึง-พัฒนา" ผูเรียน

รศ.ดร.สิริพันธุ สุวรรณมรรคา
(คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

และอาจารย ดร.สิริกร โตสติ
(คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา)

CAR ๔ : รวมมือรวมพลังกันเรียนรู
สูการสรรสราง นวัตกรรม นําพาเก้ือกูล

การ "รู - รัก - สามัคคี"
รศ.ดร.สิริพันธุ สุวรรณมรรคา

(คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
และอาจารย ดร.สิริกร โตสติ

(คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา)

ซูเปอรฮีโรแบบไหนคือ
ความเปนครู ในแบบของคุณ

คุณสรวิศ ไพบูลยรัตนากร และคณะ 
มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร (Saturday School)

กระบวนทัศนการพัฒนาครู :
Coaching พัฒนา Active learning

เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ และคณะ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ดวยกิจกรรมทางกาย การละเลนพ้ืนบาน

และการออกกําลังกายดวยวิถีไทย
ผศ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก

และอาจารยนภสร นีละไพจิตร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรางหองเรียนมีชีวิต ดวยวัฒนธรรมช้ันเรียน 
(Classroom Culture)

คุณณัฐรดา เลขะธนชลท และคณะ
EdWINGS Education

ตัวแทนแนวคิดท่ีหลากหลาย
กับการสํารวจความรูทางคณิตศาสตร 

ผศ.ดร.จงกล  ทําสวน
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปญหาทาทายสูการสํารวจสมบัติ
และการพิสูจนทางเรขาคณิต

ผศ.ดร.จงกล  ทําสวน
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Learning analytics: สารสนเทศสรางสรรคหองเรียน
อาจารย ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
และอาจารย ดร.กนิษฐ ศรีเคลือบ

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสงเสริม EF ดวยเกมกระดาน
ผศ.ดร.สุธาวัลย หาญขจรสุข

(คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมูลนิธิสงเสริมเด็กปญญาเลิศ)
และครูมนัสนันท จุนบุญ (โรงเรียนเพลินพัฒนา)

การจัดการเรียนรูสาระเศรษฐศาสตรเพ่ือการรูทันการเงินและทักษะการประกอบการ
อาจารยกนก  จันทรา และอาจารยกมลชนก สกนธวัฒน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม

Soft Skill Assessment
ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ หลาวทอง

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(บรรยายเปนภาษาไทย)

The Power of Growth Mindset
for Learning Community

ทญ.สุภาพร เจริญเศรษฐศิลป และคณะ
มูลนิธิเด็กดี

(บรรยายเปนภาษาไทย)

สันติภาพศึกษากับพลเมืองประชาธิปไตย
อาจารย ดร.พัทธธีรา นาคอุไรรัตน และคณะ

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

การสอนบูรณาการบนฐานสมรรถนะ
ท่ีโรงเรียนแนวคิดใหมในฉะเชิงเทรา

ดร.นาฎฤดี  จิตรรังสรรค และคณะครู
โรงเรียนสุจิปุลิ

GM Game Maker บริหารเน้ือหา จัดการหองเรียน
ดวยการสรางเกมกระดาน

ครูปทิตตา ปยสกุลเสวี และคณะ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต

และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตลพบุรี

การจัดประสบการณสตีมศึกษา (STEAM Education) เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญู และรศ.ดร.ศศิเทพ ปติพรเทพิน

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เด็กสมาธิส้ันและแนวทางชวยเหลือ
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปยะศิลป และพญ.ถิรพร ต้ังจิตติพร

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย และสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย 
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

พัฒนาเด็กปฐมวัยและแนวทางสรางเด็กดี
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปยะศิลป และคณะ

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย และสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

เม่ือลูก (ศิษย) มีปญหา...
พอแมและครูควรทําอยางไร?

ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
และอาจารย ดร.จรินทร วินทะไชย

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การเก็บรักษาตัวอยาง
ดวยเทคนิคการสตัฟฟสัตว (Taxidermy)

คุณวันชัย สุขเกษม และคณะ
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

ของเลนวิทยาศาสตรภูมิปญญาไทย
ดร.พีรนุช กัณหดิลก

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

วิศวะ&วิทยา บูรณาการ
คุณธนากร พละชัย

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

Building Digital Literacy for Digital Natives 
in English Claassrooms

Mr.Trirat Puyati (Prakhonchai Pitthayakhom School) 
Mr.Tapakorn Kanlayaprasit (Anuban Kanlayaprasit School)

(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ/ Conducted in English)

Listen to the World:
Raising Awareness of English Varieties 
Ms.Supassorn Passakornkarn and Team

 Faculty of Education, Chulalongkorn University
(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ/ Conducted in English)

Tiered Reading Materials:
Differentiating English Learning Experiences 

Mrs.Piyawadee White and Jutarat Vibulphol, Ph.D.
 Faculty of Education, Chulalongkorn University
(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ/ Conducted in English)

การสอนเร่ืองสิทธิมนุษยชน
ในช้ันเรียนโดยใชบริบท

อาจารย ดร.พิทยา ทิพวัจนา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หองเรียนแหงความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจ:
การจัดกิจกรรมโดยใชโมบายแอปพลิเคช่ัน

เพ่ือการเรียนรูของเด็กยุคดิจิทัล
อาจารยรัตนาภรณ วามะสุรีย และคณะ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม

การออกแบบการจัดการเรียนรู
เพ่ือสงเสริมทักษะพลเมืองประชาธิปไตย

ครูปราศรัย เจตสันต์ิ และคณะ
เครือขาย Thai Civic Education

การจัดการเรียนรูรายวิชาพระพุทธศาสนา
ท่ีมีสติและสมาธิเปนฐาน

ศน.ณัฏฐเมธร ดุลคนิต และคณะ
กลุม Critizen

สรางหองเรียนแสนสุข ดวยการส่ือสารอยางสันติ
ดร.ไพรินทร โชติสกุลรัตน

และคุณจันทรทิพย ปยะวรธรรม
Peace Academy

จาก PLC สู SLC :
เม่ือโรงเรียนคือพ้ืนท่ีเรียนรูของทุกคน  

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

การศึกษาเพ่ือสรางพลเมืองโลก :
โลกท่ีดีกวาเร่ิมจากช้ันเรียนของครูทุกคน  

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

วิชาภาษาไทย:
สอนอยางไรพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห

อาจารย ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 

Special Seminar by Korea: Korea Education Center (KEC)
Why to pay attention to Professional Learning Community in Korea? :

Current Status and Ways Forward  
Assoc. Prof. Min Jo Kim, Ph.D. (Cheongju National University of Education, Korea)

(บรรยายเปนภาษาเกาหลี/ Conducted in Korea และมีลามแปลภาษาไทยตลอดกิจกรรม)

แนะแนวอาชีพใหกับลูกศิษยอยางไร
ในยุคท่ีอนาคตกําลังไลลาเรา

ผานหลักคิด 4Es - WE Space
คุณจักริน บูรณะนิตย และคณะ

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จํากัด



หมายเหตุ: 
1. แพ็คเกจการลงทะเบียนและสิทธิประโยชนตางๆ มีไวสำหรับการลงทะเบียนออนไลนตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 เทานั้น
2. ผูลงทะเบียนสามารถใชสิทธิพิเศษ 1 คน ตอ 1 สิทธิ เทานั้น 
3. สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการลงทะเบียนเขารวมงานไมสามารถโอนใหผูอื่นได
4. ผูจัดงานสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใชสิทธิพิเศษโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิไมคืนคาลงทะเบียนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
5. กำหนดการลงทะเบียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ผูที่สนใจสามารถติดตามขาวสารการลงทะเบียนไดทาง Website และ Facebook Page ของ EDUCA

แพ็คเกจโปรโมชั่น
Early-bird
International Conference Package 
*จำนวนจำกัด 500 ที่นั่ง ภายใน 31 ส.ค. 62 

แพ็คเกจ/บัตร คาลงทะเบียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการสัมมนากลุมยอย

การประชุม
นานาชาติ

อาหารกลางวัน

1,300 บาท 4 คาบเรียน ตลอด 2 วัน

International Conference Package 
Package A

Package B

All-inclusive Workshop package

Workshop Package

Limited Workshop Package 

Package C

Package D

One Day Pass
Package F

12 คาบเรียน ตลอด 3 วัน800 บาท

550 บาท

1,500 บาท

12 คาบเรียน ตลอด 3 วัน

8 คาบเรียน ตลอด 3 วัน

4 คาบเรียน ตลอด 1 วัน

450 บาท

300 บาท
(16, 17, หรือ 18 ตุลาคม 2562)

16 ต.ค. 17 ต.ค. 18 ต.ค.

บริการเพ่ิมเติม
อาหารกลางวันเพิ่มเติม  1 วัน

ราคา
+ 200 บาท

+ 300 บาทอาหารกลางวันเพิ่มเติม  2 วัน

4 คาบเรียน สำหรับผูบริหาร
ในวันที่ 17 ต.ค. 2562

Package E

Special Package for Principal 300 บาท

แพ็คเกจการลงทะเบียนงาน
EDUCA 2019 และสิทธิประโยชน

หมายเหตุ
1.  คาลงทะเบียนขางตนไมรวมคาธรรมเนียมในการทำธุรกรรมผานธนาคาร
2.  EDUCA ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวาในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และสิทธิประโยชนที่ไดจากการลงทะเบียนเขางานไมสามารถโอนใหกับผูอื่นได
3.  แพ็คเกจการลงทะเบียนและสิทธิประโยชนตาง ๆ มีไวสำหรับการลงทะเบียนออนไลนตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เทานั้น
4.  กำหนดการการลงทะเบียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงลวงหนา ผูที่สนใจสามารถติดตามขาวสารการลงทะเบียนไดทาง Website และ Facebook Page ของ EDUCA 

ลงทะเบียนเขารวมงาน EDUCA
จํานวน

สำหรับผูลงทะเบียน
แบบกลุม

รับอาหารกลางวัน
ฟรี 1 วัน 

20 คนข้ึนไป100 บาท/ทาน 
รับสวนลดทันที

เมื่อลงทะเบียนออนไลนเขารวม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

และสัมมนากลุมยอย

สำหรับ
นิสิต/นักศึกษา
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