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            After 12 years of emphasizing the importance of Thai teacher professional development, EDUCA 2019
views ‘teacher’ as a giver, a leader, and a change agent of the nation. The theme of “The Power of Learning
Community” aims to shape an understanding that the power of learning community which can enhance
the quality education is not a responsibility of a certain party, but it is a duty of every single person in
our society. We must play our role in improving Thailand’s education!

Several teacher education research studies show that teachers do not only learn during their time as student
teachers, but rather throughout their teaching profession. They learn constantly from their teaching
experiences and working with colleagues. Additionally, there are various ways of learning; attending workshops,
joining in a learning community, self-reflection and collective reflection from teaching experience, and
systematic learning management (Tan & Chong, 2018). 
 

EDUCA encourages every party to develop and improve
Thai education together through teacher professional
development to create quality teachers for students
in every classroom and every school throughout
Thailand. In order to promote self-development for
teachers across the nation, EDUCA brings in
international experts and skillful teachers to share their
knowledge and experience with their Thai colleagues.

EDUCA is the biggest teacher professional development conference in Thailand. 
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Reference: Tan, L.S., & Chong, S. K. (2018). Local evidence synthesis on teacher learning. Singapore:
                   Office of Education Research, National Institute of Education.

Theme

Every party is to be encouraged to participate in school reform
based on their capacity and competency. The power within
local community can be the starting point for creating quality
teachers and school, and eventually a sustainable society. 

1.     Co-learning  

The Power of Learning Community in EDUCA 2019
can be divided into 3 topics:
 

3.     Reinforcing schools of quality for a sustainable society

It is crucial to strengthen the work foundation of teachers
and educators by encouraging them to work strategically
and to update their knowledge on the trend of education
in the fast-changing world of technology.

2.     Strengthening the foundation

Professional Learning Community enables teachers to learn
together and enhances them to become leaders in learning
management and wisdom of their society. 

The power of teachers learning together will be
passed along to the students as a model they can follow.
 It could, then, create a learning community where people are eager to learn
 and improve themselves to drive the country forward.  
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Moving Forward to Quality and Equality in Education: Innovations, Novel Experiences,
and Best Practices from School as Learning Community 

 Inquiry and Collaboration both in Classroom and Staff Room

International Conference

     EDUCA 2019, in collaboration with the Organizing
Committee of International Conference of School as
Learning Community is organizing the 7th International
Conference of School as Learning Community 2019
under the theme of “Inquiry and Collaboration Both
in Classroom and Staff Room”.

Over the past two decades, the concept of School as
Learning Community (SLC) has a strong impact on
many school reforms in Asian countries. Being
interested in education for all and building democracy
in schools, SLC specialists strongly believe that
conducting an action research, which incorporates
theories, practices, and reflections, could help deepen
the understanding of SLC. This will eventually be
beneficial for teachers and educators in general. 

Being inter-supportive and inter-dependent, SLC
communities thoroughly gather knowledge and
work together inclusively with an aim to promote
listening pedagogy in classrooms in order to bring
quality education to all the students. 

The concept of School as Learning Community needs
to be accomplished in order to acquire quality and
equality in education. Every country in the process
of such reforms can learn valuable lessons from the
experiences, knowledge, and insights gained from
other countries. In this international conference,

we are honored by prominent professors from the
United Kingdom, China, Korea, Taiwan, Singapore,
Indonesia, Vietnam, Thailand, Mexico and Japan to
be our keynote and plenary sessions’ speaker.
The 7th International Conference of School as Learning
Community 2019 aims to provide a platform for
teachers, educational researchers and policy makers
to learn from one another.

It is our pleasure to cordially invite you to take part
in this exciting international event and to share your
innovations, experiences, cutting-edge findings,
best practices and visions of education reforms that
could bring about quality and equality education.

Compilation:
The key concept of the 7th

“School as Learning Community”
International Conference

by Prof. Manabu Sato, Ph.D.
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The answer relies mostly on the school principal. 
Is a school reform possible? 

With a great leadership, a school principal has an important mission to bring the school to success.
This leadership should include these characteristics.

Be a thought leader with a positive thinking and a growth mindset, they should see a crisis as
an opportunity, possess a problem-solving skill and be resilient to any obstacle. They should be
a role model in working integrity, morality, democracy, as well as having a good faith and spirit of
being a good teacher.  

Be a change agent by aiming for a challenging goal, they should also always be ready to change
and adapt for betterment.

It is a platform where the power of principals’ learning community will be congregated in order to further
reform schools and learning. The forum will be held on the 18th October 2019 during 9.00 AM – 12.30 PM,
at Sapphire 206, Impact Forum, IMPACT Muang Thong Thani. 

Be a learning leader by leading themselves and their team of teachers to learn to achieve the set
goals. With this, the teachers shall always seek new knowledge and be ready to learn together and
learn by themselves in developing their own potential to achieve the goals under the same vision.

If you are a principal, who is a learning and thought leader and a change agent,
Principal Forum is a forum for you.
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SPECIAL WORKSHOP BY EDUCATION NEW ZEALAND
(a brief Thai interpretation is available throughout)

EDUCA, in collaboration with Education New Zealand,
is creating a principal and teacher professional
development platform based on a firm belief that
each individual has their own strength and leadership.
It depends whether each of them will be able to discover
and reach their full potential; especially in enhancing
their own learning, classrooms and school management
as well as that of the relationship in their learning 

17th October 2019                      9.00 AM – 5.00 PM                    SAPPHIRE 204

communities to accomplish a sustainable reform under
the challenges from social and technological changes.
Therefore, this workshop is suitable for principals and
change-agent teachers who want to enhance their
leadership and management skills in order to build
a learning community. This is also a perfect opportunity
to learn and share your insights with educational
experts from a leading university in New Zealand.

for school principals 

Learning for All in Professional Learning Communities (การเรียนรูสําหรับทุกคน)

Workshops Specially
Recommended

Special
Seminar

18th October 2019                      9.00 AM – 12.30 PM                    SAPPHIRE 202

Our world is changing with the disruptive technology,
this does have an impact on the way students learn.
The way teachers solely think and learn is no longer
sufficient to create a kind of learning that can response
to the children of the 21st century. Teachers need to think
of integrating technology into their self-development
process, lesson planning, and teaching techniques.

Learn more about the ideas and techniques that
integrate technology with learning from South Korea
in EDUCA 2019.

Therefore, a collaborative learning will help the teachers
to come up with many more ideas, better creativity
and efficiency in developing their students. 
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SPECIAL SEMINAR BY KOREA    I   KOREAN EDUCATION CENTER (KEC)

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



Workshop

          Raising decent and quality children is not only about enhancing their academic performance. Teachers and
parents need to help strengthen their emotional intelligence and their attitude as well. The school environment is
also a crucial element that shapes the attitude and behavior of children. Therefore, everyone must work together
in taking care of their own mental health, their colleagues’, and the students’ and in encouraging an understanding
of their students the way they really are. With this, it can help prepare them for the challenges in the disruptive world.
Examples of topics are as follows:

      We hope to encourage every sector to improve and strengthen Thai education by training quality teachers for
every student. Throughout these three days, EDUCA 2019 will provide you with over 170 topics of workshops and
seminars. The aim of these activities is to response to the needs of teachers and educational personnel in terms of
co-learning, foundation strengthening, and reinforcing quality of schools to create a sustainable society.
The workshops and seminars cover the following areas:

EDUCA aims to promote the importance of “The Power of Learning Community” which is
the main theme of the this year’s Event.

21 Century Skills - The Skills of the Future1. 

          In this fast-changing society, certain set life of skills and knowledge might not be sufficient anymore. It is crucial
for students to practice new skills, acquire new knowledge, and integrate different disciplinaries in order to keep up
with the changes. Examples of topics are as follows: 

• Innovators of the Digital World (Conducted in Thai)  
  by Assoc. Prof. Aree Pantamanee, Ph.D. and team 
• Learning Analytics: IT for the Classroom
  (Conducted in Thai)
  by Siwachoat Srisuttiyakorn, Ph.D. and
  Kanit Sriklaub, Ph.D.
• Integration of Engineering and Science
  (Conducted in Thai)
  by Thanakorn Palachai

• Create New Opportunities – Transform Paper into a Book.
  (Conducted in Thai)
  by Prof. Nopadol Rompho, Ph.D.
• How to Ask to Spark Student’s Thinking (Conducted in Thai) 
  by Assoc. Prof. Suteera Prasertsan, Ph.D. and
  Kongwut Nirantasuk
• Teaching Thinking Skills in the 21st Century:
  Flow of Lesson (Conducted in Thai)
  by Assoc. Prof. Maitree Inprasitha, Ph.D.

Psychology: Understand Yourself, Your Students, and Your Colleagues2. 

• Fully Understanding Teenagers with Psychology
  through Movies and TV Series (Conducted in Thai) 
  by Assoc. Prof. Suriyadeo Tripathi, M.D.,Ph.D 
• Children with ADHD and the Help Guidelines
  (Conducted in Thai) 
  by Clinical Prof. Vinutda Piyasin, M.D. and
  Thiraporn Tangjittiporn, M.D.

• Depression and its Preventive Measures
  (Conducted in Thai) 
  by Assist. Prof. Panom Ketumarn, M.D. and team
• DIR/ Floor time: Connecting Child Development
  from Home to School (Conducted in Thai)
  by Saengduean Yotanyamaneewong, Ph.D.
  and Daranee Janla 
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Workshop

Curriculum & Pedagogy: Teacher’s Tools for Students’ Learning3. 

          Curriculum and a variety of teaching methods and techniques are tools that teachers can use to encourage
students to learn continuously. More importantly, they also enable students with different abilities to learn by
themselves. Therefore, it is crucial for teachers to learn about new innovations and processes in order to integrate
them into their classrooms and create student-centered learning. Examples of topics are as follows.

• CO-5STEPs – How to Transform a Child into a
  Learner and an Innovator (Conducted in Thai)
  by Assoc. Prof. Pimpan Dachakupt, Ph.D. and
  Assoc. Prof. Payao Yindeesuk 
• CAR 1: From Collaborative Learning to “Understanding
  – Developing” Students (Conducted in Thai)
  by Assoc. Prof. Siripaarn Suwanmankha, Ph.D. and
  Sirikorn Tosati, Ph.D.
• Essential Teacher’s Competency for Future Classrooms
  (Conducted in Thai)
  by Asst. Prof. Sadayu Teeravanittrakul, Ph.D.
• Mathematics Learning Disabilities (Conducted in Thai)
  by Siriluck Prongsantia, Ph.D.

• STEAM Education for Early Childhood Education
  (Conducted in Thai)
  by Asst. Prof. Orapan Butkatunyoo, Ph.D. and
  Assoc. Sasithep Pitiporntepin, Ph.D.
• E in STEM: The Challenges of Teaching Science in
  accordance with the New Curriculum (Conducted in Thai)
  by Assoc. Prof. Chatree Faikhamta, Ph.D.
• Education Management based on Sufficiency
  Economy 4.0 (Conducted in Thai)
  by Phra Khru Wimolpanyakun

ICT and the New Ways of Learning 4. 

           With the rapid evolution of technology, a new generation of children are learning about the world
differently. Teachers need to be equipped with knowledge and be able to keep up with the ever-changing
world. In order to enhance students’ learning experience, teachers need to set the goal and be able to use
the media and technology efficiently and appropriately. Examples of topics are as follows.

• Technology-enhanced Learning: Techniques of Using
  Technology to Drive Learning (Conducted in Thai)
  by Asst. Prof. Praweenya Suwannatthachote,Ph.D.
  and Mayuret Yaibuates, Ph.D.
• Classroom with Creativity and Inspiration: Managing
  Classroom Using Mobile Application to Enhance Children
  in the Digital Age (Conducted in Thai)
  by Rattanaporn Vamasuree

• Teaching Innovation and Technology to Enhance
  Learners’ Digital-related Skills (Conducted in Thai)
  by Asst. Prof. Nammon Ruangrit, Ph.D. and team
• ICT for Thai Teacher in Education 4.0 Era
  (Conducted in Thai)
  by Nathapob Somkid, Ph.D.
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Workshop

Professional Learning Community 5. 

           The concept of ‘Professional Learning Community’ (PLC) has been driven by recent educational policy and has
a tremendous impact on teachers, school leaders, and educators. These sessions feature some success stories and
challenges through case studies. They will also be a sharing platform on the changes that happened in many pilot
schools. Examples of topics are as follows.

• PLC as an Organizational Culture That Truly Improves
  Students’ Learning (Conducted in Thai)
  by Assoc. Prof. Ladda Pukiat and
  Staff from Satit Pattana School 
• Developing Teachers’ Self-efficacy through PLC:
  How Science Teachers Writing Active Learning Lesson
  Plan (Conducted in Thai)
  by Pornthep Chantrau-krit, Ph.D. and
  Staff from Chulalongkorn University Demonstration
  Secondary School

• PLC Management Strategies to Create an Eco-school
  (Conducted in Thai)
  by Wason Punya, Ph.D. and
  Staff from Muangkrabi School
• PLC Network to Enhance Scientific Inquiry Skills and
  Scientific Mind (Conducted in Thai)
  by Piroon Sirisakdi, Ph.D. and
  Staff from Rajinibon School 
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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)



Program17
October

© Pico (Thailand) Public Company Limited 2019. All rights reserved. 10
The Power of Learning Community

The 12  Annual Congress for Teacher Professional Development
th

IMPACT Forum, IMPACT Muang Thong Thani16  - 18 October 2019

Room

Grand Diamond
Ballroom

Time

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

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 (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
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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

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



Remarks: 
1. The promotion and other entitlement are only available for online registration during 22 July – 30 September 2019.
2. Each registrant can apply for only 1 promotion.
3. The entitlement from registration package and/or promotion is non-refundable and non-transferable in any circumstance.
4. Organizer reserves the right to make any change in promotion use without prior notice and the registration fee shall not be refunded in any circumstance.
5. The registration period might be changed without prior notice. If you are interested, please stay tuned for more information on the registration online at www.educathai.com.

Promotion
Early-bird
International Conference Package 
*Only for the first 500 registrants by 31 Aug 19 

Package Registration Fee Workshop
International
Conference

Lunch

1,300 THB 4 sessions for 2 days

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 sessions for 3 days800 THB

550 THB

1,500 THB

450 THB

300 THB
(16, 17, หรือ 18 ตุลาคม 2562)

16 Oct 17 Oct 18 Oct

Additional Services

Lunch for 1 day

Price

+ 200 THB

+ 300 THBLunch for 2 days

Package E

Special Package for Principal 300 THB

12 sessions for 3 days

8 sessions for 3 days

4 selected sessions for principal
on 17 October 2019

4 sessions for 1 day

EDUCA 2019
Online Registration Package

Once registered with
more than 20 members.

For group
registration

Lunch is complimentary
for 1 Day.

per person 
A THB 100 discount

When registering
for any workshop

package online

Promotion
For Students
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REMARK
1.  Bank administration fee shall not be deducted from the registration fee.
2.  The registration fee is non-refundable and non-transferable in any circumstance.
3.  The registration package and its entitlement are only applicable for online registration from 22 July 2019 until 30 September 2019.
4.  Please stay tuned for news and updates on EDUCA registration at www.educathai.com and on our FACEBOOK Page at https://www.facebook.com/educathai


