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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
ความเช่ือของครูท่ีมีตอนักเรียน
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

และคณะ

กิจกรรมดนตรี CupSong
เพ่ือสรางเสริมจิตสํานึกในศตวรรษท่ี 21

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 ผศ.ดร.อุดมลักษม กูลศรีโรจน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สรางครูฝกประสบการณวิชาชีพ
ดวยแนวคิด PLC  ผานพ่ีเล้ียง

รศ.ลัดดา ภูเกียรติ และคณะ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

PLC เปนวัฒนธรรมองคกร
ท่ีชวยยกระดับคุณภาพ

การเรียนรูของผูเรียนไดจริง
รศ.ลัดดา  ภูเกียรติ และคณะ

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, and team

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 และคณะ
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

Bring out Self-efficacy in
English Speaking through Performing Arts
(บรรยายเปนอังกฤษ/ Conducted in English)  

 Mr.Bundith Punsiri
Engage To Learn Co., Ltd

**มีบริการหูฟงแปลภาษาอังกฤษ - ไทย - อังกฤษ**

สิทธิมนุษยชนศึกษากับการจัดการเรียนรู
สําหรับนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ศน.ณัฏฐเมธร ดุลคนิต และคณะ
กลุม Critizen

การรูเทาทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล
สําหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ศน.ณัฏฐเมธร ดุลคนิต และคณะ
กลุม Critizen

แนวคิดการรูเทาทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)
กับการสรางเมืองท่ีทุกคนมีสวนรวม

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ
สถาบันส่ือเด็กและเยาวชน (สสย.)

การนําวิทยาการคํานวณสูหองเรียนในศตวรรษท่ี 21
อาจารยใหม เจริญธรรม และคณะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

รวมกับ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

สนุกกับ Coding งาย ๆ สไตลวิทยาการคํานวณ 
 อาจารยใหม เจริญธรรม และคณะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

รวมกับ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

© Pico (Thailand) Public Company Limited 2019. All rights reserved. 1
พลังของชุมชนแหงการเรียนรู

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

***ผูจัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการจัดโปรแกรมการประชุมและสัมมนาโดยไมแจงลวงหนา
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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 นิยมธรรม
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
ผศ.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 รศ.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 และคณะ 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

PLC เพ่ือพัฒนาความฉลาดรูในช้ันเรียน
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

กําหนดการ17
ตุลาคม
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พลังของชุมชนแหงการเรียนรู

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

***ผูจัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการจัดโปรแกรมการประชุมและสัมมนาโดยไมแจงลวงหนา
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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

Lesson Study ผาน PLC :
แนวทางนิเทศในยุค Disruption สูการประกันคุณภาพระดับหองเรียน

รศ.ลัดดา ภูเกียรติ รศ.ดร.พิมพันธ ภูเกียรติ และคณะ

วิชาเทาทันส่ือเทาทันสังคม สูความเปนพลเมืองโลก 
(ระดับมัธยม)

ครูสิปปกร จันทรแกว และคณะ
โรงเรียนเพลินพัฒนา

การพัฒนาคุณธรรมเชิงสัมพัทธ
ดวยกระบวนการ PLC

ผอ.วิสา จรัลชชวนะเพท และคณะ
โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว

การบริหารจัดการตนเอง
ของนักเรียนกลุมเส่ียง

เรือโท ฐาพล สมสกุล
หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การเสริมสรางสมรรถนะ
การใหการปรึกษาของครูท่ีปรึกษา

อาจารย ดร.เทพรัตน 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)

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
อาจารย ดร.กนก  จันทรา และอาจารยกมลชนก สกนธวัฒน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม

Soft Skill Assessment
รศ.ดร.ณัฏฐภรณ หลาวทอง

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(บรรยายเปนภาษาไทย)

The Power of Growth Mindset
for Learning Community

ทญ.สุภาพร เจริญเศรษฐศิลป และคณะ
มูลนิธิเด็กดี

(บรรยายเปนภาษาไทย)

GM Game Maker บริหารเน้ือหา จัดการหองเรียน
ดวยการสรางเกมกระดาน

ครูปทิตตา ปยสกุลเสวี และคณะ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต

และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตลพบุรี

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 Classrooms

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)

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 

เรียนรูบทเรียน PLC ฉบับเกาหลีใต ปจจุบันสูอนาคต
(บรรยายเปนภาษาเกาหลี/ Conducted in Korean และมีลามเปนภาษาไทยตลอดกิจกรรม)
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

การสรางประสบการณเรียนรูท่ี 'สนุก'
โดยใชทฤษฎีการออกแบบเกม (Gamification)

คุณเมธวิน ปติพรวิวัฒน และคณะ
BASE Playhouse co., ltd.

กระบวนทัศนการพัฒนาครู :
Coaching พัฒนา Active learning

เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ และคณะ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

การสอนบูรณาการบนฐานสมรรถนะ
ท่ีโรงเรียนแนวคิดใหมในฉะเชิงเทรา

ดร.นาฎฤดี  จิตรรังสรรค และคณะครู
โรงเรียนสุจิปุลิ

สันติภาพศึกษากับพลเมืองประชาธิปไตย
อาจารย ดร.พัทธธีรา นาคอุไรรัตน และคณะ

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

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) 

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

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดร.สุวิทย เมษินทรีย, คุณวราวิช กําภู ณ อยุธยา, รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
รศ.ลัดดา ภูเกียรติ และ Howard Youngs, Ph.D.

EDUCA
Learning Space
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16-18 ตุลาคม 2562 อิมแพ็ค ฟอร่ัม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งานมหกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู คร้ังท่ี 12
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