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EDUCA 2020
 “สุร้างคิรู  สุร้างอนาคิติ”
Growing our Teachers, Inspiring our Future

EDUCA 2020 พลิิกโฉม ส่�แพลิตฟอร์มการพัฒนาวิิชาชีพคร่
ร่ปแบับัออนไลิน์ ทุุกทีุ� ทุุกเวิลิา เพ่�อคร่ไทุยทุุกคน
มีแนวิคิดหลัิกค่อ “สร้างคร่ สร้างอนาคต” 

ปีี 2563  ท่่ามกลางสถานการณ์์ท่่�ท้่าท่าย และทุ่กวิิกฤตการณ์์ท่่�เราต้องเผชิิญร่วิมกันทั่�วิโลก 
ทั่�งโรคระบาด เศรษฐกิจ สังคม และเท่คโนโลย่ท่่�เปีล่�ยนแปีลงอย่างรวิดเร็วิ 

ทุ่กลมหายใจ คือ การเร่ยนร้้ และ การรับฟััง
ทุ่กก้าวิ คือ การล้มลุกคลุกคลาน และ การเติบโตเพืื่�อเปีล่�ยนแปีลง
หากไม่เริ�ม..วิันน่� เราอาจไม่ม่...อนาคตใดร่วิมกัน

EDUCA 2020 ชิวินสังคมไท่ยท่บท่วิน และตระหนักถึงควิามสำาคัญของการสร้างอนาคต 
ด้วิยการสร้างควิามเติบโตให้กับคร้ เพืื่�อสร้างเยาวิชินอันจะเป็ีนอนาคตร่วิมกันของสังคม
ไท่ย
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Goal เป้าหมายเดียวิเพ่�อคุณภาพการเรียนร้่ทีุ�ดีทีุ�สุดแก�เด็กทุุกคน
Grow เติบัโตไปด้วิยกัน
Go เริ�มเลิยทุุกคน
 

EDUCA 2020 Online Workshops ร่วิมส่งเสริมควิามแข็งแกร่งของการศึกษาไท่ย ผ่านการสร้างคร้คุณ์ภาพื่แก่ผ้้เร่ยน     
ทุ่กคน เราแบ่งปัีนควิามร้้และปีระสบการณ์์ด้านการศึกษาท่่�ด่ท่่�สุด ทั่�งจากนักวิิชิาการระดับโลก คร้นักปีฏิิบัติท่่�เช่ิ�ยวิชิาญ เครือ
ข่ายคร้ใหญ่และอาจารย์ครุศึกษา เพืื่�อควิามก้าวิหน้าในการพัื่ฒนาตนเองของคร้และนักการศึกษาไท่ยทั่�วิปีระเท่ศ 

“ไม�วิ�าเทุคโนโลิยีจะก้าวิไปเร็วิเพียงใดจะเป็น 5G หร่อ 6G….

แก�นแทุ้แลิะสิ�งสำาคัญค่อ “การเรียนร้่แลิะเติบัโตทุางปัญญา” ของผู้่้คนในสังคม 

EDUCA 2020 ให้ควิามสำาคัญกับัการสร้างควิามเติบัโตใน 5 มิติทีุ�สำาคัญ ดังนี�”

Growing our 
Teachers: 
บั�มเพาะครู 

ใ ห้ ม่ ทั่ ก ษ ะ ท่่� จำา เ ป็ี น
เ ช่ิ� ย วิ ชิ า ญ ใ น เ รื� อ ง
ศาสตร์การสอนท่่� ทั่น
สมัย
ควิามร้้เท่่าทั่นเท่คโนโลย่ 
เ ข้า ใจควิามแตกต่าง
ข อ ง ผ้้ เ ร่ ย น แ ล ะ ม่
วิัฒนธรรมการเร่ยนร้้
ร่วิมกัน

Growing our 
Principals: 

สร้างคร่ใหญ�ผู้่้นำา 
เพืื่�อการเปีล่�ยนแปีลงใน
ทุ่กสถานการณ์์ สนับสนุน
ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ร่ ย น ร้้ ท่่� ม่
คุณ์ภาพื่แก่ผ้้เร่ยน ม่
ทั่กษะบริหารควิามเส่�ยง 
และม่เครือข่ายท่่�เข้มแข็ง
ร่วิมกันท่ำางาน

Growing our 
Teacher Educators:
 ขับเคลื�อนครุศึกษา

ให้เป็ีนต้นสมองควิามคิด
เ พืื่� อ พัื่ ฒ น า แ ล ะ
สร้างสรรค์งานวิิจัย เพืื่�อ
เปีล่�ยนแปีลงการศึกษา
ของปีระเท่ศและเชืิ�อมโยง
นวิัตกรรมการศึกษาส่้
โรงเร่ยน ชุิมชิน และสังคม
 

Growing our 
Children: 

ปีล้กปัีญญาให้ผ้้เร่ยน 
ตามเปี้าหมายมาตรฐาน
การศึกษาของชิาติ 
พื่.ศ.2561 คือ เป็ีนผ้้เร่ยน
ร้้ เ พืื่� อ ส ร้ า ง ง า น แ ล ะ
คุณ์ภาพื่ชิ่วิ ิตท่่ �ด ่  เปี ็น
ผ้ ้ ร ่ วิ ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์
นวิัตกรรมเพื่ื�อสังคมท่่�
มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืนเป็ีน
พื่ลเมืองท่่� เข้มแข็งเพืื่�อ
สันติสุข

Growing our 
Community: 

เพาะสังคมเติบัโตยั�งย่น
สร้างสังคมการเ ร่ยน ร้้  
ส ร้ า ง ปัี ญ ญ า ส่้ ก า ร
เปีล่�ยนแปีลงท่่�ยั�งยืน
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International Conference 
การประชุุมนานาชุาติิ  
สุุดยอดหัวข้้อ
จิากการประชุุมนานาชุาติิในรอบี 12 ปี 
ภายใต้ Theme: Growing our Teachers, Inspiring our Future 
สร้างคร้ สร้างอนาคต

EDUCA คัดเลือกสุดยอดหัวิข้อการปีระชุิมนานาชิาติใน
รอบ 12 ปีีท่่�ผ่านมา นำาเสนอในร้ปีแบบวิิด่โอออนไลน์
EDUCA 2020 พิื่ถ่พิื่ถันเลือกสรรท่่�สุดของหัวิข้อปีระชุิม
นานาชิาติ จากวิิท่ยากรชัิ�นนำาหลากหลายปีระเท่ศทั่�วิโลก 
ท่่�ตอบโจท่ย์สถานการณ์์ปัีจจุบันและอนาคต ด้วิยเนื�อหา
ท่่�เป็ีนสากล ยังคงควิามทั่นสมัย และท้่าท่ายให้คิดเพืื่�อ
ก้าวิต่อ

International Conference ในปีีน่� เปิีดโอกาสให้คร้และ
นักการศึกษาไท่ย ร่วิมเร่ยนร้้นวิัตกรรม ปีระสบการณ์ข้อ
ค้นพื่บท่่�ทั่นสมัย แนวิปีฏิิบัติท่่�เป็ีนเลิศ และวิิสัยทั่ศน์ของ
การปีฏิิร้ปีการศึกษาท่่�จะสร้างทั่�งคุณ์ภาพื่และควิามเท่่า
เท่่ยมให้แก่ระบบการศึกษาทั่�วิโลก
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EDUCA คัิดสุรร
สุุดยอด 11 Keynote Speakers 
ในรอบี 12 ปี
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1. Securing Learning That Matters
Prof. Mick Waters, United Kingdom

2. Curriculum Reform and Development in Finland 
(2012-2017)
Ms. Anneli Rautiainen, Finland

3. Whole System Reform- How the world’s best 
performing systems come out on top and 
how the world’s most improved system keep 
getting better?
Sir Michael Barber, United Kingdom

4. Assessment and Self-DireAssessment and 
Self-Directed Learning for the Enhancement of 
Teaching and Learningcted Learning for the 
Enhancement of Teaching and Learning
Prof. MOK, Mo Ching Magdalena, HongKong

5. Turning Teacher Education Upside-Down
Prof. Sharon Feiman-Nemser, USA

6. What Should Be Taught in the Age of Uncertainty: 
Korean Context
Bae Sang Hoon, Ph.D., South Korea

7. Transversal Competences for the Future Learning 
- Revisions in the Finnish Educational System
Professor Hannele Niemi, Ph.D., Finland”

8. Team-Based Learning: A Strategy for Integrating 
Assessment and Questioning to Enhance Learning
Assoc.Prof. Sandy Cook, Singapore

9.China’s Teacher Training for the New Basic 
Education Curriculum Reform: Its Impact on Teaching 
and Learning
Prof. Xiangming Chen, Ph.D., China

10-11. Differentiated Instructions for the Differen-
tiated Classrooms
Mrs. Julie Hoo, Singapore
Mrs. Mary Cheriyan, Singapore

1                               2                                                           3                              4                               5   

6                              7                            8                             9                            10                            11  



Live Forum ท่ี่�ห้ามพุลัาด...
Principal Forum 
วัินพุธทีุ� 25 พฤศจิกายน 2563 
(ช่่วงเช้่า)

Growing Our Principals: สร้างคร่ใหญ�ผู้่้นำาการเปลีิ�ยนแปลิง 
ในบัริบัทุทีุ�ซัับัซ้ัอนแลิะโลิกทีุ�ไม�เหม่อนเดิม
TPF จากการรวิมตัวิของกลุ่มคร้ใหญ่ผ้้นำากวิ่า 200 โรงเร่ยนท่่�ม่ขนาด สังกัดและบริบท่ 
แตกต่างกัน หากแต่ม่ปีรัชิญาการท่ำางานเด่ยวิกัน คือ “การสร้างการเร่ยนร้้ท่่�ม่คุณ์ภาพื่แก่ผ้้
เร่ยนทุ่กคน” ส่้เวิท่่ Principal Forum เวิท่่เด่ยวิท่่�จะได้ร่วิมแลกเปีล่�ยนเร่ยนร้้ท่ฤษฎ่ีควิามเป็ีน
ผ้้นำาท่่�ทั่นสมัย และแนวิปีฏิิบัติท่่�เป็ีนเลิศท่่ามกลางบริบท่ท่่�ซัับซ้ัอนและโลกท่่�ไม่เหมือนเดิม
 
ในระบบการศึกษาท่่�ม่คุณ์ภาพื่ส้ง ผ้้นำาโรงเร่ยนม่ควิามสำาคัญ ม่อิสระในการตัดสินใจ 
เป็ีนผ้้นำาท่่�พัื่ฒนาโรงเร่ยนในภาพื่รวิม ในขณ์ะท่่�หน่วิยงานต้นสังกัดวิัดควิามก้าวิหน้าในเชิิง
สนับสนุน เช่ิน ระบุบท่บาท่ท่่�ชัิดเจนของผ้้นำาท่่�ม่ปีระสิท่ธิภาพื่ กระจายอำานาจการตัดสินใจ 
และพัื่ฒนาภาวิะผ้้นำาตลอดเส้นท่างวิิชิาช่ิพื่ของการเป็ีนผ้้นำา คร้ใหญ่ท่่�ม่ปีระสิท่ธิภาพื่พื่ร้อม
สนับสนุนคร้ทุ่กคนให้ม่ภาวิะผ้้นำาในการสอน (instructional leadership) เพืื่�อท่่�จะสนับสนุน
ให้นักเร่ยนทุ่กคนปีระสบควิามสำาเร็จในการเร่ยนร้้ สร้างสภาพื่แวิดล้อมท่่�ร่วิมมือรวิมพื่ลัง
ในโรงเร่ยน ส่งเสริมให้คร้ม่ส่วินร่วิมและตัดสินใจในปีระเด็นสำาคัญท่่�เก่�ยวิข้องกับโรงเร่ยน 
(OECD, 2019)

หากทุ�าน ค่อ คร่ใหญ� ผู้่้นำาการเปลีิ�ยนแปลิง 
พร้อมรุกส่�การเรียนร้่ในโลิกทีุ�ซัับัซ้ัอนแลิะไม�เหม่อนเดิม..เวิทีุนี� พลิาดไม�ได้

อ้างอิง รายงาน OECD (2019) Education Policy Outlook School Improvement. 
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Growing Our Teacher Educators: 
ขั้บีเคิล่ั�อนคิรุศึึกษา...
คร้ของคร้ หรือคณ์าจารย์ในครุศึกษา (คณ์ะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์)  
นับเป็ีนบุคคลสำาคัญ เป็ีนต้นสมองควิามคิดเพืื่�อพัื่ฒนาและสร้างสรรค์งาน
วิิจัยเพืื่�อเปีล่�ยนแปีลงการศึกษาของปีระเท่ศ คณ์าจารย์เหล่าน่�จำาเป็ีนต้องได้
รับควิามร้้ท่่�ทั่นสมัย แลกเปีล่�ยนกับนักการศึกษาระดับโลก ท่ำางานวิิจัยท่่�สร้าง
นวิัตกรรมการศึกษา ส่้โรงเร่ยน ชุิมชิน และสังคม โดยใช้ิปัีญหาจากพืื่�นท่่�      
จริง ๆ ในขณ์ะเด่ยวิกันต้องม่บท่บาท่สำาคัญในการสร้างคร้ใหม่ และพัื่ฒนาคร้
ท่่�อย่้ในระบบให้ม่ควิามสามารถในเนื�อหา การสอน และการท่ำาวิิจัยในชัิ�นเร่ยน
เพืื่�อพัื่ฒนาการสอนของตนอย่างต่อเนื�อง

ท่่ามกลางควิามเปีล่�ยนแปีลงท่่�รวิดเร็วิและไปีไกลเกินกวิ่า Next Normal 
ในโลกของการเร่ยนร้้ท่่�จะไม่เหมือนเดิมอ่กต่อไปี.... “ครุศึกษา” จะม่บท่บาท่
อย่างไรและจะก้าวิทั่นควิามก้าวิหน้าในการเร่ยนร้้ของคนรุ่นใหม่ จะสร้างคร้ท่่�
พื่ร้อมรุกกับการเร่ยนร้้ในยุคดิจิทั่ล สร้างควิามผ้กพัื่น และสภาพื่แวิดล้อมท่่�               

เอื�ออำานวิยต่อการเร่ยนร้้ของผ้้เร่ยนทุ่กคนได้อย่างไร

ค้นหาคำาตอบัแลิะสร้างคำาถามต�อเพ่�อการเรียนร้่ทีุ�ไม�สิ�นสุด..
ใน Teacher Education Forum

Live Forum ท่ี่�ห้ามพุลัาด...
Teacher Education Forum 
วัินพุธทีุ� 25 พฤศจิกายน 2563
(ชุ่วงบ่ีาย)
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 Online Workshops & Seminars 
จิากแนวคิิดหลัักข้องงานค่ิอ 
สุร้างคิรู สุร้างอนาคิติ 
(Growing our Teachers, Inspiring our Future)
 
EDUCA 2020 ก้าวิส่� New Normal ส�งเสริมพลัิงในการเรียนร้่ร�วิมกัน 
ด้วิยแพลิตฟอร์มการเรียนร้่ออนไลิน์ ทุุกทีุ� ทุุกเวิลิา

EDUCA Online Workshop กวิ่า 50 หัวิข้อท่่�ตอบทุ่กควิามต้องการของคร้ไท่ยในทุ่กกลุ่มสาระการเร่ยนร้้ทุ่ก
ชิ่วิงชิั�น เตร่ยมพื่ร้อมสำาหรับการเผยแพื่ร่ให้เข้าถึงได้ทุ่กท่่� ทุ่กเวิลา ด้ได้จนจุใจ ในชิ่วิงการจัดงาน   
แบ่งปีระเภท่หัวิข้อเป็ีนปีระเภท่ใหญ่ๆ ท่่�สอดคล้องกับควิามต้องการของคร้ และม่ตัวิอย่างท่่�ไม่ควิรพื่ลาดชิม
หัวิข้อตามแนวิท่างวิิชิาการ แบ่งเป็ีน 4 เรื�อง

1. Pedagogy for Digital Age 
     ศาสตร์การสอนสำาหรับันักเรียนยุคดิจิทัุลิ
ในโลกท่่�ม่ควิามเปีล่�ยนแปีลงของเท่คโนโลย่ ชิุมชิน และ
ควิามคิดอย่างไม่หยุดยั�ง คุณ์คร้จึงต้องก้าวิตามกระแสเหล่า
นั�นให้ท่ัน และออกแบบการจัดการเร่ยนร้้ท่่�เหมาะสมให้ผ้้
เร่ยนยุคใหม่ เปีร่ยบเหมือนติดอาวิุธสำาคัญสำาหรับคร้ม่
ตัวิอย่างหัวิข้อท่่�น่าสนใจ ดังน่�

กลิยุทุธ์การปรับัแผู้นการจัดการเรียนร้่ เ น้นคร่เป็น
ศ่นย์กลิางมาเป็นเน้นการเรียนร่้เชิงรุกแบับัรวิมพลิังบัน
ฐานสมรรถนะผู้�าน PLC  
โดย รศ.ดร.พิื่มพัื่นธ์ เดชิะคุปีต์ และ รศ.พื่เยาวิ์ ยินด่สุข

สอนโครงงานออนไลิน์อย�างไร
: เพ่�อเสริมสร้างชีวิิตวิิถีใหมของพลิเม่องไทุย 4.0
โดย ดร.พิื่รุณ์ ศิริศักดิ� และคณ์ะ

หลัิกส่ตรฐานสมรรถนะแลิะการเป็นคร่สอนให้ได้สมรรถนะ
โดย รศ.ดร.สุธ่ระ ปีระเสริฐสรรพ์ื่  

ห้องเรียนแห�งควิามคิดสร้างสรรค์แลิะแรงบัันดาลิใจ 
2 Technology around us
โดย อ.รัตนาภรณ์์ วิามะสุร่ย์ และคณ์ะ

KIDS CAN CODE: ส่�อการเรียนร้่ 
Unplugged Coding นอกห้องเรียน by NSM
โดย คุณ์พิื่มลพื่รรณ์ จันท่รพิื่มล 
และ คุณ์ภัท่รกรณ์์ สุ่มมาตย์

• 

• 

• 

• 

•
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2. Psychology for Positive Classroom 
Environment 
         เข้าใจตัวิเอง เข้าใจเด็ก ส่�ห้องเรียนแห�งการเรียนร้่
 บรรยากาศแห่งการเร่ยนร้้เป็ีนปัีจจัยหนึ�งท่่�ช่ิวิยให้
บท่เร่ยนม่ควิามน่าสนใจ และเอื�อให้การเร่ยนร้้เกิดขึ�นได้
ง่ายขึ�น ซึั�งการจะสร้างบรรยากาศดังกล่าวิ ไม่เพ่ื่ยงจะ
ต้องเข้าใจธรรมชิาติของตัวิเองเท่่านั�น แต่คุณ์คร้ต้อง
ท่ำาควิามเข้าใจกับธรรมชิาติของผ้้เร่ยนท่่�แตกต่างกันด้วิย 
สิ�งเหล่าน่�นำาไปีส่้การเอื�อให้เกิดควิามเข้มแข็งเชิิงวิิชิาการ 
รวิมถึงควิามเข้มแข็งท่างจิตใจ และการเติบโตท่างควิาม
คิดอย่างยั�งยืนให้กับพื่วิกเขาด้วิย ม่ตัวิอย่างหัวิข้อท่่�
น่าสนใจ ดังน่�

3. New Skills/ Competencies 
    ทัุกษะแลิะสมรรถนะสำาคัญสำาหรับัคุณคร่แลิะ
นักเรียน
การออกแบบการจัดการเร่ยนร้้และบท่เร่ยนในแต่ละครั�ง
ไม่ได้ม่เพื่่ยงเรื �องชิุดควิามร้้เท่่านั�น แต่คุณ์คร้ยังต้อง
พื่ิจารณ์าก่อนวิ่าอยากพื่ัฒนาท่ักษะหรือสมรรถนะ
สำาคัญใดให้กับผ้้เร่ยน อันจะเปี็นปีระโยชิน์ต่อการดำาเนิน
ชิ่วิิตในอนาคต หัวิข้อท่่�น่าสนใจในกลุ่มน่� ได้แก่   

4. Teacher Learning/ PLC/ Coaching 
and Mentoring 
    หลิากหลิายมิติของชุมชนแห�งการเรียนร้่
ทุางวิิชาชีพ 
แนวิคิดชุิมชินแห่งการเร่ยนร้้ท่างวิิชิาช่ิพื่ (PLC) ท่่�ได้รับ
การขับเคลื�อนตามนโยบายการศึกษาในช่ิวิงหลายปีีท่่�
ผ่านมา สร้างควิามสำาเร็จและบท่เร่ยนพื่ิเศษให้กับ
คุณ์คร้ ผ้้บริหารการศึกษา ศึกษานิเท่ศก์ รวิมถึงบุคลากร
ท่างการศึกษาทั่�วิปีระเท่ศ ในหัวิข้อน่�ท่่านจะได้ร่วิมรับฟััง
ควิามสำาเร็จและปีระสบการณ์์ควิามเปีล่�ยนแปีลงท่่�เกิดขึ�น
ในหลายตัวิอย่างของโรงเร่ยนท่ั�วิปีระเท่ศ ในหัวิข้อท่่�
น่าสนใจ ดังน่�

โลิกเปลีิ�ยน คร่ปรับั : จิตวิิทุยาการเรียนร้่
เพ่�อพัฒนาผู้่้เรียน
โดย ผศ.ดร.ชุิติมา สุรเศรษฐ และ อ.ดร.จรินท่ร วิินท่ะไชิย์

จิตวิิทุยาคร่ส่�การส่�อสารเชิงบัวิก
โดย ดร.จอมขวิัญ เลื�องลือ

Anti-Bully in School ลิดการกลัิ�นแกล้ิงในโรงเรียน
โดย ศ.คลินิก พื่ญ.วิินัดดา ปิียะศิลป์ี

สอนอย�างไรให้ถ่กใจ Gen Z

โดย รศ.พื่ญ.ท่วิิมา ศิริรัศม่

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

หลัิกส่ตรฐานสมรรถนะแลิะการเป็นคร่สอนให้ได้
สมรรถนะ
โดย รศ.ดร.สุธ่ระ ปีระเสริฐสรรพ์ื่

การพัฒนาควิามคิดสร้างสรรค์ของผู้่้เรียนใน
ศตวิรรษทีุ� 21 โดยใช้แนวิคิด STEAM Education
โดย ผศ.ดร.ปีริญญา ท่องสอน และ ดร.สมศิริ สิงห์ลพื่

เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วิยกระบัวินการแก้
ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving; FPS)
โดย อ.ดร. คมกริชิ แม่นยำา และ อ.บุษกร วิงษ์ปีาน

การส�งเสริม Design Thinking ของเด็กปฐมวัิย
โดย รศ.ดร.อรพื่รรณ์ บุตรกตัญญู้

การนิเทุศเชิงรุกตามแนวิคิด MC - LS - PLC
โดย ศน.รังสิมา จันท่โชิติ และ ศน.วิิราวิรรณ์ สมเขื�อน

ประสานพลัิงนวัิตกรรมพัฒนาคร่: LS - PLC - SLC 
โดย ผศ.อรรถพื่ล อนันตวิรสกุล และคณ์ะ

การเรียนร้่ของนักศึกษาคร่ผู้�าน PLC: 
ช�วิยคร่ม่อใหม�กล้ิาเปลีิ�ยนชั�นเรียน
โดย ผศ.ดร.เรวิณ่์ ชัิยเชิาวิรัตน์ และคณ์ะ
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หัวข้้อติามแนว 5G  
สุร้างคิวามเติิบีโติใน 5 มิติิท่ี่�สุำาคัิญ่
G1 – Growing our Teachers 
ร่วิมกันบ่มเพื่าะคุณ์คร้ผ่านการนำาเสนอแนวิท่างพัื่ฒนา
ทั่กษะ ควิามเช่ิ�ยวิชิาญ และศาสตร์การสอนท่่�ทั่นสมัยให้
กับตนเอง ม่ควิามร้้ควิามเช่ิ�ยวิชิาญในวิิชิาท่่�ตนสอน และ
ร่วิมส่งเสริมวัิฒนธรรมการเร่ยนร้้ร่วิมกันในห้องเร่ยน 
ตัวิอย่างหัวิข้อ ได้แก่

G2 – Growing our Principals  
ร่วิมสร้างผ้้นำาสถาบันการศึกษาท่่�ม่ภาวิะผ้ ้นำาเพื่ื �อ
การเปีล่�ยนแปีลง ตัวิอย่างหัวิข้อ 

G3 – Growing our Teacher Educators 
ร่วิมกันพัื่ฒนาและขับเคลื�อนงานวิิจัยเพืื่�อการเปีล่�ยนแปีลง
การศึกษาผ่านการเชืิ�อมโยงนวิัตกรรมการศึกษาส่้
โรงเร่ยนชุิมชิน และสังคม อ่กทั่�งร่วิมกันบ่มเพื่าะนิสิตคร้
รุ่นใหม่ตัวิอย่างหัวิข้อ ได้แก่

กลิยุทุธ์การปรับัแผู้นการจัดการเรียนร้่เน้นคร่เป็น
ศ่นย์กลิางมาเป็นเน้นการเรียนร้่เชิงรุกแบับัรวิม
พลัิงบันฐานสมรรถนะผู้�าน PLC 
โดย รศ.ดร.พิื่มพัื่นธ์ เดชิะคุปีต์ และ รศ.พื่เยาว์ิ ยินด่สุข

Promoting Dual-language Learning through 
Play-based Language Learning Activities: En-
glish-Chinese Language Development
โดย อ.ดร.รินท่ร์ ช่ิพื่อารนัย และภัท่รปีภา ท่องแท่่งใหญ่

สอนอย�างไรให้ถ่กใจ Gen Z
โดย รศ.พื่ญ.ท่วิิมา ศิริรัศม่

ใช้ Bloom’s Taxonomy อย�างไร ไม�ให้เชย
โดย อ.วิ่รภัท่ร์ สุขศิริ

โลิกเปลีิ�ยน คร่ปรับั : จิตวิิทุยาการเรียนร้่เพ่�อ
พัฒนาผู้่้เรียน
โดย ผศ.ดร.ชุิติมา สุรเศรษฐ 
และ อ.ดร.จรินท่ร วิินท่ะไชิย์

โครงงานวิิทุย์แบับัคิดนอกห้อง
โดย คุณ์ธนากร พื่ละชัิย

•

•

•

•

•

•

ภาวิะผู้่้นำาทุางวิิชาการสำาหรับัการศึกษายุค 4.0
โดย รศ.ดร.สฎีายุ ธ่ระวิณิ์ชิตระก้ล

•

การสังเคราะห์แนวิโน้มแลิะทิุศทุางการวิิจัยด้าน
สะเต็มศึกษา
โดย รศ.ดร.ชิาตร่ ฝ่่ายคำาตา

การเรียนร้่ของนักศึกษาคร่ผู้�าน PLC: ช�วิยคร่ม่อ
ใหม�กล้ิาเปลีิ�ยนชั�นเรียน
โดย ผศ.ดร.เรวิณ่์ ชัิยเชิาวิรัตน์ และคณ์ะ

•

•
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G4 – Growing our Children 
ปีล้กฝั่งผ้้เร่ยนในฐานะผ้้ร่วิมสร้างสรรค์นวัิตกรรม ผ้้เร่ยน
ร้้เพืื่�อสร้างงานและคุณ์ภาพื่ช่ิวิิตท่่�ด่ และพื่ลเมืองเข้มแข็ง
เพืื่�อสันติสุข ตัวิอย่างหัวิข้อ ได้แก่

G5 – Growing our Community 
ร่วิมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเร่ยนร้้ แปีลงปัีญญาไปีส่้
การเปีล่�ยนแปีลงท่่�ยั�งยืน ตัวิอย่างหัวิข้อ ได้แก่

สอนโครงงานออนไลิน์อย�างไร : เพ่�อเสริมสร้าง
ชีวิิตวิิถีใหม�ของพลิเม่องไทุย 4.0
โดย ดร.พิื่รุณ์ ศิริศักดิ� และคณ์ะ

การส�งเสริม Design Thinking ของเด็กปฐมวัิย
โดย รศ.ดร.อรพื่รรณ์ บุตรกตัญญู้

Anti-Bully in School
โดย ศ.คลินิก พื่ญ.วิินัดดา ปิียะศิลป์ี

Psychology for Positive Learning Classroom
โดย ผศ.นพื่.พื่นม เกตุมาน

•

•

•

•

ประสานพลัิงนวัิตกรรมพัฒนาคร่: LS - PLC - SLC 
โดย ผศ.อรรถพื่ล อนันตวิรสกุล และคณ์ะ

สาธิตศิลิปากร ศาสตร์ศิลิป์ สร้างสรรค์ 
สร้างนวัิตกรรมส่�ควิามสุข
โดย อาจารย์ ดร.สุวิิมล สพื่ฤกษ์ศร่ และคณ์ะ

•

•
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Principal Forum

Anti-Bully in School ลิดการกลัิ�นแกล้ิงในโรงเรียน
ศ.คลินิก พื่ญ.วิินัดดา ปิียะศิลป์ี
ราชิวิิท่ยาลัยกุมารแพื่ท่ย์แห่งปีระเท่ศไท่ย 
และสมาคมกุมารแพื่ท่ย์แห่งปีระเท่ศไท่ย

Creating a New Normal English Lesson Plan 
for Kindergarten (บัรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
Ms.Dolly Sethi
Denla Kindergarten School

Promoting Dual-language Learning through 
Play-based Language Learning Activities: 
English-Chinese Language Development
อ.ดร.รินท่ร์ ช่ิพื่อารนัย และ อ.ดร.ภัท่รปีภา ท่องแท่่งใหญ่
คณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทิ่ยาลัยศิลปีากร

การด่แลิใจตนเองเพ่�อการทุำางานในวิิชาชีพคร่
ดร.ณ์ฐวิัฒน์ ล่องท่อง
สมาคมจิตวิิท่ยาแห่งปีระเท่ศไท่ย

เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วิยกระบัวินการแก้ปัญหาอนาคต 
(Future Problem Solving; FPS)
อ.ดร.คมกริชิ แม่นยำา และ อ.บุษกร วิงษ์ปีาน
โรงเร่ยนสาธิตแห่งมหาวิทิ่ยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศ้นย์วิิจัยและพัื่ฒนาการศึกษา

ใช้ Bloom’s Taxonomy อย�างไร ไม�ให้เชย
อ.วิ่รภัท่ร์ สุขศิริ
Graduate School of Education, 
University of California-Berkeley 
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การพัฒนาควิามคิดสร้างสรรค์ของผู้่้เรียนในศตวิรรษทีุ� 21 
โดยใช้แนวิคิด STEAM Education
ผศ.ดร.ปีริญญา ท่องสอน และ อ.ดร.สมศิริ สิงห์ลพื่
คณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทิ่ยาลัยบ้รพื่า

ควิามรอบัร้่ด้านสุขภาพ สำาหรับัคร่สุขศึกษา 
พลิศึกษาในโรงเรียน
ผศ.ดร.วิรรณ์วิิสา บุญมาก และ อ.นรินท่รา จันท่ศร
คณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทิ่ยาลัยศิลปีากร

สอนคณิตศาสตร์อย�างไรให้พัฒนา Statistical Literacy
ผศ.ดร.จงกล ท่ำาสวิน
คณ์ะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทิ่ยาลัย

รอบัร้่ทุางการเงิน: ทัุกษะทีุ�ทุุกคนต้องร้่
รศ.ดร.อาร่ พัื่นธ์มณ่์
ม้ลนิธิส่งเสริมเด็กปัีญญาเลิศ 

จิตวิิทุยาคร่ส่�การส่�อสารเชิงบัวิก
ดร.จอมขวิัญ เลื�องลือ
สมาคมจิตวิิท่ยาแห่งปีระเท่ศไท่ย

สร้างนวัิตกรโดยคร่ทีุ�ปรึกษาโครงงานวิิทุยาศาสตร์
รศ.ลัดดา ภ่้เก่ยรติ และคณ์ะ
สมาคมวิิท่ยาศาสตร์และเท่คโนโลย่ศึกษาไท่ย

การพัฒนาทัุกษะด้านการออกแบับัเทุคโนโลิยี
เพ่�อต�อยอดวิิทุยาการคำานวิณส่�โครงงาน
ผศ.ดร.อาจณ์รงค์ มโนสุท่ธิฤท่ธิ� 
คณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทิ่ยาลัยบ้รพื่า
และ พื่.อ.สิท่ธิโชิค มุกเต่ยร์
อด่ต อาจารย์ แผนกไฟัฟ้ัาและอิเล็กท่รอนิกส์ โรงเร่ยนช่ิางฝี่มือท่หาร
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แ

Teacher Education Forum 

การเรียนร้่ของนักศึกษาคร่ผู้�าน PLC: 
ช�วิยคร่ม่อใหม�กล้ิาเปลีิ�ยนชั�นเรียน
ผศ.ดร.เรวิณ่์ ชัิยเชิาวิรัตน์ และคณ์ะ
คณ์ะครุศาสตร์ มหาวิทิ่ยาลัยราชิภัฏิอุดรธาน่

เข้าใจเด็กปฐมวัิยทีุ�มีควิามต้องการทีุ�แตกต�าง
ผู้�านการสังเกตอย�างใคร�ครวิญ
รศ.ดร.ศศิลักษณ์์ ขยันกิจ
คณ์ะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทิ่ยาลัย

การจัดบัรรยากาศการเรียนทุางไกลิทีุ�เอ่�อต�อการมีส�วินร�วิม 
แลิะการนำาตนเองในการเรียนร้่ของผู้่้เรียน
ผศ.ดร.สุวิธิิดา จรุงเก่ยรติกุล
คณ์ะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทิ่ยาลัย

การนิเทุศเชิงรุกตามแนวิคิด MC - LS - PLC
ศน.รังสิมา จันท่ะโชิติ และ ศน.วิิราวิรรณ์ สมเขื�อน
สำานักการศึกษา เมืองพัื่ท่ยา

สอนโครงงานออนไลิน์อย�างไร: 
เพ่�อเสริมสร้างชีวิิตวิิถีใหม�ของพลิเม่องไทุย 4.0
ดร.พิื่รุณ์ ศิริศักดิ� และคณ์ะ
โรงเร่ยนราชิิน่บน

ตัวิตนของเด็ก, EF ของคร่
ผศ.ดร.ปีนัดดา ธนเศรษฐกร 
สถาบันแห่งชิาติเพืื่�อการพัื่ฒนาเด็กและครอบครัวิ 
มหาวิิท่ยาลัยมหิดล
และ ดร.ปิียวิล่ ธนเศรษฐกร
ผ้้อำานวิยการ 101 Educare Center
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สาธิตศิลิปากร ศาสตร์ศิลิป์ สร้างสรรค์ สร้างนวัิตกรรม
ส่�ควิามสุข
อ.ดร.สุวิิมล สพื่ฤกษ์ศร่ และคณ์ะ
โรงเร่ยนสาธิต มหาวิทิ่ยาลัยศิลปีากร

หลัิกส่ตรฐานสมรรถนะแลิะการเป็นคร่สอนให้ได้สมรรถนะ
รศ.ดร.สุธ่ระ ปีระเสริฐสรรพ์ื่
เพื่าะพัื่นธ์ุปัีญญาอะคาเดม่�

ห้องเรียนแห�งควิามคิดสร้างสรรค์
แลิะแรงบัันดาลิใจ  2 Technology around us
อ.รัตนาภรณ์์ วิามะสุร่ย์ และคณ์ะ
โรงเร่ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์์มหาวิทิ่ยาลัย ฝ่่ายปีระถม

การจัดการเรียนร้่บันฐานสมรรถนะ
ผู้�านกิจกรรมเชิงรุกโดย iPad
ผศ.ดร. ศิริวิรรณ์ ฉััตรมณ่์รุ่งเจริญ
มหาวิทิ่ยาลัยราชิภัฏิภ้เก็ต

สร้างสรรค์ผู้ลิงาน  การจัดการเรียนร้่
ด้วิย AR แลิะ Keynote
รศ.ดร.ศศิเท่พื่ ปิีติพื่รเท่พิื่น
คณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทิ่ยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างสรรค์หนังส่อดิจิทัุลิด้วิย iPad
ปัีญชิสา เชิาวิน์ช้ิเวิชิชิ
Apple Professional Learning Provider

หนึ�งวัินสำาหรับัการใช้งาน iPad 
สำาหรับัการสอน
ผศ.ดร.สุท่ธิดา จำารัส
คณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทิ่ยาลัยเช่ิยงใหม่

หัวิข้ออบัรมแลิะสัมมนา
พุธทีุ� 25 พฤศจิกายน 2563 (4)

All copyright is reserved © Pico (Thailand) Public Company Limited EDUCA2020 I  Page 14

    กดอ�านบัทุคัดย�อ

    กดอ�านบัทุคัดย�อ

    กดอ�านบัทุคัดย�อ

กดอ�านบัทุคัดย�อ

กดอ�านบัทุคัดย�อ

กดอ�านบัทุคัดย�อ

กดอ�านบัทุคัดย�อ

http://educa2020.educathai.com/learnings/16
http://educa2020.educathai.com/learnings/27
http://educa2020.educathai.com/learnings/22
http://educa2020.educathai.com/learnings/71
http://educa2020.educathai.com/learnings/72
http://educa2020.educathai.com/learnings/73
http://educa2020.educathai.com/learnings/74


Fun Math: คณิต คิดสนุก
ผศ.ดร.เทิ่ดศักดิ� อินท่โชิติ และ คุณ์พิื่มลพื่รรณ์ จันท่รพิื่มล
องค์การพิื่พิื่ธภัณ์ฑ์์วิิท่ยาศาสตร์แห่งชิาติ

Psychology for Positive Learning Classroom
ผศ.นพื่.พื่นม เกตุมาน
ชิมรมจิตแพื่ท่ย์เด็กและวิัยรุ่นแห่งปีระเท่ศไท่ย 
และราชิวิิท่ยาลัยจิตแพื่ท่ย์แห่งปีระเท่ศไท่ย

KIDS CAN CODE: ส่�อการเรียนร้่ 
Unplugged Coding นอกห้องเรียน
คุณ์พิื่มลพื่รรณ์ จันท่รพิื่มล และ คุณ์ภัท่รกรณ์์ สุ่มมาตย์
องค์การพิื่พิื่ธภัณ์ฑ์์วิิท่ยาศาสตร์แห่งชิาติ 

Thematic approach and place-based learning 
in museum education
คุณ์ศิรปีระภา ศร่สุพื่รรณ์ 
องค์การพิื่พิื่ธภัณ์ฑ์์วิิท่ยาศาสตร์แห่งชิาติ

กลิยุทุธ์การปรับัแผู้นการจัดการเรียนร้่
เน้นคร่เป็นศ่นย์กลิางมาเป็นเน้นการเรียนร้่เชิงรุก
แบับัรวิมพลัิงบันฐานสมรรถนะผู้�าน PLC
รศ.ดร.พิื่มพัื่นธ์ เดชิะคุปีต์ และ รศ.พื่เยาวิ์ ยินด่สุข
คณ์ะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทิ่ยาลัย

โครงงานวิิทุย์แบับัคิดนอกห้อง
คุณ์ธนากร พื่ละชัิย และคณ์ะ
องค์การพิื่พิื่ธภัณ์ฑ์์วิิท่ยาศาสตร์แห่งชิาติ

โลิกเปลีิ�ยน คร่ปรับั : จิตวิิทุยาการเรียนร้่เพ่�อพัฒนาผู้่้เรียน
อ.ดร.จรินท่ร วิินท่ะไชิย และ ผศ.ดร.ชุิติมา สุรเศรษฐ
คณ์ะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทิ่ยาลัย

หัวิข้ออบัรมแลิะสัมมนา
พฤหัสบัดีทีุ� 26 พฤศจิกายน 2563 (1)

All copyright is reserved © Pico (Thailand) Public Company Limited EDUCA2020 I  Page 15

    กดอ�านบัทุคัดย�อ

    กดอ�านบัทุคัดย�อ

    กดอ�านบัทุคัดย�อ

    กดอ�านบัทุคัดย�อ

    กดอ�านบัทุคัดย�อ

    กดอ�านบัทุคัดย�อ

    กดอ�านบัทุคัดย�อ

http://educa2020.educathai.com/learnings/51
http://educa2020.educathai.com/learnings/30
http://educa2020.educathai.com/learnings/52
http://educa2020.educathai.com/learnings/49
http://educa2020.educathai.com/learnings/11
http://educa2020.educathai.com/learnings/53
http://educa2020.educathai.com/learnings/21


กงล้ิอสี�ทิุศ: การเรียนร้่เพ่�อเคารพในควิามแตกต�าง
รศ.ดร.วิ่ระเท่พื่ ปีทุ่มเจริญวิัฒนา
คณ์ะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทิ่ยาลัย

การส�งเสริม Design Thinking ของเด็กปฐมวัิย
รศ.ดร.อรพื่รรณ์ บุตรกตัญญู้
คณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทิ่ยาลัยเกษตรศาสตร์

การแก้ปัญหาชุมชนด้วิยกระบัวินการแก้ปัญหาอนาคต
ผศ.ณั์ฐณิ์ชิา รื�นบุญ และ อ.กฤษณ์า โภคพัื่นธ์
โรงเร่ยนสาธิตแห่งมหาวิทิ่ยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศ้นย์วิิจัยและพัื่ฒนาการศึกษา

การจัดการเรียนร้่เพ่�อเสริมสร้าง 
การคิดเชิงคำานวิณในชีวิิตประจำาวัิน
รศ.ดร.ศศิเท่พื่ ปิีติพื่รเท่พิื่น
คณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทิ่ยาลัยเกษตรศาสตร์

การสตัฟฟ์กุ้งเพ่�อส่�อการสอน
คุณ์วิันชัิย สุขเกษม
องค์การพิื่พิื่ธภัณ์ฑ์์วิิท่ยาศาสตร์แห่งชิาติ

เทุคนิคการสอนออนไลิน์ด้วิยเคร่�องม่อดิจิทัุลิ 2020
อ.ดร.ธ่รศักดิ� สร้อยค่ร่ และคณ์ะ
คณ์ะศึกษาศาสตร์และพัื่ฒนศาสตร์ มหาวิทิ่ยาลัยเกษตรศาสตร์

สอนอย�างไรให้ถ่กใจ Gen Z
รศ.พื่ญ.ท่วิิมา ศิริรัศม่
คณ์ะแพื่ท่ยศาสตร์ มหาวิทิ่ยาลัยศร่นครินท่รวิิโรฒ
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การสอนภาษาไทุยด้วิยแนวิคิดการสอนฐานสมรรถนะ
อ.ดร.เฉัลิมลาภ ท่องอาจ
โรงเร่ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์์มหาวิทิ่ยาลัย ฝ่่ายมัธยม

การออกแบับัแผู้นการจัดการเรียนร้่ทีุ�เน้นบ่ัรณาการ 
โดยใช้ “Kyozai Kenkyu (เคียวิไซั เคงคิวิ)”
รศ.ดร.ไมตร่ อินท่ร์ปีระสิท่ธิ�
สถาบันวิิจัยและพัื่ฒนาวิิชิาช่ิพื่คร้สำาหรับอาเซ่ัยน มหาวิิท่ยาลัยขอนแก่น

สร้างโอกาสการปฏิิร่ปการเรียนร้่ผู้�านการวิิจัยปฏิิบััติการ
แบับัร�วิมม่อรวิมพลัิงในสถานการณ์วิิกฤติ COVID-19
รศ.ดร.สิริพัื่นธ์ุ สุวิรรณ์มรรคา
คณ์ะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทิ่ยาลัย

ทุุกคำาตอบัเกี�ยวิกับั PLC อย่�ทีุ�...รร.สาธิตพัฒนา
รศ.ลัดดา ภ่้เก่ยรติ และคณ์ะ
โรงเร่ยนสาธิตพัื่ฒนา

ประสานพลัิงนวัิตกรรมพัฒนาคร่: LS - PLC - SLC
ผศ.อรรถพื่ล อนันตวิรสกุล และคณ์ะ
คณ์ะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทิ่ยาลัย

การสังเคราะห์แนวิโน้มแลิะทิุศทุางการวิิจัยด้านสะเต็มศึกษา
รศ.ดร.ชิาตร่ ฝ่่ายคำาตา
คณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทิ่ยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาวิะผู้่้นำาทุางวิิชาการสำาหรับัการศึกษายุค 4.0
รศ.ดร.สฎีายุ ธ่ระวิณิ์ชิตระก้ล
คณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทิ่ยาลัยบ้รพื่า

หัวิข้ออบัรมแลิะสัมมนา
พฤหัสบัดีทีุ� 26 พฤศจิกายน 2563 (3)
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http://educa2020.educathai.com/learnings/32
http://educa2020.educathai.com/learnings/13
http://educa2020.educathai.com/learnings/44
http://educa2020.educathai.com/learnings/45
http://educa2020.educathai.com/learnings/47
http://educa2020.educathai.com/learnings/41
http://educa2020.educathai.com/learnings/40


สีฝุุ่�นส่�อสมาธิ
อ.พิื่สิฐ น้อยวิังคลัง
โรงเร่ยนสาธิตแห่งมหาวิทิ่ยาลัยธรรมศาสตร์

ส่�อ online สำาหรับัเด็กในยุค COVID-19 แค�ไหนถึงจะดี
รศ.นพื่.วิ่ระศักดิ� ชิลไชิยะ
ราชิวิิท่ยาลัยกุมารแพื่ท่ย์แห่งปีระเท่ศไท่ย 
และสมาคมกุมารแพื่ท่ย์แห่งปีระเท่ศไท่ย

หลิากหลิายแนวิทุางสร้างพลัิงพลิเม่อง
ผศ.อรรถพื่ล อนันตวิรสกุล และคณ์ะ
คณ์ะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทิ่ยาลัย 
และThai Civic Education

School leadership preparation in uncertain times: 
A New Zealand perspective
Dr. Sylvia Robertson
Centre for Educational Leadership & Administration (CELA), 
College of Education, University of Otago, New Zealand

หัวิข้ออบัรมแลิะสัมมนา
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http://educa2020.educathai.com/learnings/14
http://educa2020.educathai.com/learnings/46
http://educa2020.educathai.com/learnings/48
http://educa2020.educathai.com/learnings/68
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ร�วิมเปิดประสบัการณ์ใหม�กับั
Online Workshops

Special Offer 100 THB/Person
อัตราค�าลิงทุะเบีัยน 100 บัาทุ/คน

ดาวิน์โหลิด
เอกสารการบัรรยาย

ดาวิน์โหลิด
เกียรติบััตร
(ตามเงื�อนไขของการเข้าร่วิม

โดยต้องม่ระยะเวิลาเข้าร่วิมไม่ตำ�ากว่ิาร้อยละ 80
ของระยะเวิลาแต่ละหัวิข้อนั�นๆ)

(เฉัพื่าะหัวิข้อท่่�วิิท่ยากรอนุญาตให้เผยแพื่ร่)

เข้าร�วิมเวิิร์กชอป
ออนไลิน์กวิ�า 60 หัวิข้อ

www.educathai.com

EDUCA

@educathai

info@educathai.com

Tel +66 2748 7007 ext.140,147
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Growing our Teachers, Inspiring our Future

ในรูปแบบ
ออนไลน
เทานั้น

สรางครู สรางอนาคต

                           15 ตุลาคมนี้ลงทะเบียน

สแกน QRCode

www.educathai.com


