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EDUCA 2020

“สร้้างครูู สร้้างอนาคต”

Growing our Teachers, Inspiring our Future
EDUCA 2020 พลิิกโฉม สู่่�แพลตฟอร์์มการพััฒนาวิิชาชีีพครูู
รููปแบบออนไลน์์ ทุุกที่่� ทุุกเวลา เพื่่�อครููไทยทุุกคน
มีีแนวคิิดหลัักคืือ “สร้้างครูู สร้้างอนาคต”
ปีี 2563 ท่่ามกลางสถานการณ์์ที่่�ท้้าทาย และทุุกวิิกฤตการณ์์ที่่�เราต้้องเผชิิญร่่วมกัันทั่่�วโลก
ทั้้�งโรคระบาด เศรษฐกิิจ สัังคม และเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
ทุุกลมหายใจ คืือ การเรีียนรู้้� และ การรัับฟััง
ทุุกก้้าว คืือ การล้้มลุุกคลุุกคลาน และ การเติิบโตเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลง
หากไม่่เริ่่�ม..วัันนี้้� เราอาจไม่่มีี...อนาคตใดร่่วมกััน
EDUCA 2020 ชวนสัังคมไทยทบทวน และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการสร้้างอนาคต
ด้้วยการสร้้างความเติิบโตให้้กัับครูู เพื่่�อสร้้างเยาวชนอัันจะเป็็นอนาคตร่่วมกัันของสัังคม
ไทย
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“

ไม่่ว่่าเทคโนโลยีีจะก้้าวไปเร็็วเพีียงใดจะเป็็น 5G หรืือ 6G….

แก่่นแท้้และสิ่่�งสำำ�คััญคืือ “การเรีียนรู้้�และเติิบโตทางปััญญา” ของผู้้�คนในสัังคม

”

EDUCA 2020 ให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความเติิบโตใน 5 มิิติิที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
Goal เป้้าหมายเดีียวเพื่่�อคุุณภาพการเรีียนรู้้�ที่่�ดีีที่่�สุุดแก่่เด็็กทุุกคน
Grow เติิบโตไปด้้วยกััน
Go เริ่่�มเลยทุุกคน

Growing our
Teachers:

Growing our
Principals:

บ่่มเพาะครู
ใ ห้้ มีีทัั ก ษ ะ ที่่� จำำ� เ ป็็ น
เ ชี่่� ย วช า ญ ใ น เ รื่่� อ ง
ศาสตร์์ ก ารสอนที่่� ทัั น
สมััย
ความรู้้�เท่่าทัันเทคโนโลยีี
เข้้ าใจค วามแตกต่่ าง
ข อ ง ผู้้� เ รีี ย น แ ล ะ มีี
วัั ฒ นธรรมการเรีียนรู้้�

สร้้างครููใหญ่่ผู้้�นำำ�
เพื่่� อ การเปลี่่� ย นแปลงใน
ทุุกสถานการณ์์ สนัับสนุุน
ใ ห้้ เ กิิ ด ก า ร เ รีี ย น รู้้�ที่่� มีี
คุุณภาพแก่่ผู้้�เรีียน
มีี
ทัั ก ษะบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
และมีีเครืื อ ข่่ า ยที่่� เ ข้้ ม แข็็ ง
ร่่วมกัันทำำ�งาน

ร่่วมกััน

Growing our
Teacher Educators:
ขัับเคลื่่�อนครุุศึึกษา
ให้้เป็็นต้้นสมองความคิิด
เ พื่่� อ พัั ฒ น า แ ล ะ
สร้้างสรรค์์งานวิิจััย เพื่่�อ
เปลี่่� ย นแปลงการศึึ ก ษา
ของประเทศและเชื่่�อมโยง
นวัั ต กรรมการศึึ ก ษาสู่่�
โรงเรีียน ชุุมชน และสัังคม

Growing our
Growing our
Children:
Community:
ปลููกปััญญาให้้ผู้้�เรีียน
เพาะสัังคมเติิบโตยั่่�งยืืน
ตามเป้้ า หมายมาตรฐาน ส ร้้ า ง สัั ง ค ม ก า ร เ รีี ย น รู้้�
การศึึกษาของชาติิ
ส ร้้ า ง ปัั ญ ญ า สู่่� ก า ร
พ.ศ.2561 คืือ เป็็นผู้้�เรีียน เปลี่่ย
� นแปลงที่่�ยั่่�งยืืน
รู้้� เ พื่่� อ ส ร้้ า ง ง า น แ ล ะ
คุุณภาพชีีวิิ ต ที่่ � ดีี เป็็ น
ผู้้ �ร่ ่ ว ม ส ร้้ า ง ส ร ร ค์์
นวัั ต กรรมเพื่่� อ สัั ง คมที่่�
มั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืนเป็็น
พลเมืื อ งที่่� เ ข้้ ม แข็็ ง เพื่่� อ
สัันติิสุุข

EDUCA 2020 Online Workshops ร่่วมส่่งเสริิมความแข็็งแกร่่งของการศึึกษาไทย ผ่่านการสร้้างครููคุุณภาพแก่่ผู้เ�้ รีียน
ทุุกคน เราแบ่่งปัันความรู้้แ� ละประสบการณ์์ด้า้ นการศึึกษาที่่ดีีที่
� สุ
�่ ด
ุ ทั้้�งจากนัักวิิชาการระดัับโลก ครููนัักปฏิิบัติ
ั ที่
ิ เ�่ ชี่่ย
� วชาญ เครืือ
ข่่ายครููใหญ่่และอาจารย์์ครุุศึก
ึ ษา เพื่่อ
� ความก้้าวหน้้าในการพััฒนาตนเองของครููและนัักการศึึกษาไทยทั่่�วประเทศ
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International Conference
การประชุุมนานาชาติิ
สุุดยอดหััวข้้อ
จากการประชุุมนานาชาติิในรอบ 12 ปี

ภายใต้้ Theme: Growing our Teachers, Inspiring our Future
สร้้างครูู สร้้างอนาคต
EDUCA คััดเลืือกสุุดยอดหััวข้อ
้ การประชุุมนานาชาติิใน
รอบ 12 ปีีที่�ผ่
่ ่านมา นำำ�เสนอในรููปแบบวิิดีีโอออนไลน์์
EDUCA 2020 พิิถีีพิิถัันเลืือกสรรที่่�สุด
ุ ของหััวข้้อประชุุม
นานาชาติิ จากวิิทยากรชั้้�นนำำ�หลากหลายประเทศทั่่�วโลก
ที่่�ตอบโจทย์์สถานการณ์์ปััจจุุบัันและอนาคต ด้้วยเนื้้�อหา
ที่่�เป็็นสากล ยัังคงความทัันสมััย และท้้าทายให้้คิิดเพื่่�อ
ก้้าวต่่อ

International Conference ในปีีนี้้� เปิิดโอกาสให้้ครููและ
นัักการศึึกษาไทย ร่่วมเรีียนรู้้�นวััตกรรม ประสบการณข้้อ
ค้้นพบที่่�ทัน
ั สมััย แนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศ และวิิสััยทััศน์์ของ
การปฏิิรููปการศึึกษาที่่�จะสร้้างทั้้�งคุุณภาพและความเท่่า
เทีียมให้้แก่่ระบบการศึึกษาทั่่�วโลก

Kingdom
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EDUCA คััดสรร
สุุดยอด 11 Keynote Speakers
ในรอบ 12 ปีี

1

2

6

7

8

3

4

5

9

10

11

1. Securing Learning That Matters
Prof. Mick Waters, United Kingdom

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

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

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

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

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

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

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

10-11. Differentiated Instructions for the Differentiated Classrooms
Mrs. Julie Hoo, Singapore
Mrs. Mary Cheriyan, Singapore
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Live Forum ที่่ห้
� า้ มพลาด...
Principal Forum
วัันพุุธที่่� 25 พฤศจิิกายน 2563

(ช่่วงเช้้า)
Growing Our Principals: สร้้างครููใหญ่่ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
ในบริิบทที่่�ซับซ้
ั อ
้ นและโลกที่่�ไม่่เหมืือนเดิิม

TPF จากการรวมตััวของกลุ่่�มครููใหญ่่ผู้้�นำำ�กว่่า 200 โรงเรีียนที่่�มีีขนาด สัังกััดและบริิบท
แตกต่่างกััน หากแต่่มีีปรัช
ั ญาการทำำ�งานเดีียวกััน คืือ “การสร้้างการเรีียนรู้้�ที่มีีคุ
�่ ณ
ุ ภาพแก่่ผู้�้
เรีียนทุุกคน” สู่่�เวทีี Principal Forum เวทีีเดีียวที่่�จะได้้ร่่วมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ทฤษฎีีความเป็็น
ผู้้�นำำ�ที่่�ทัันสมััย
และแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศท่่ามกลางบริิบทที่่�ซัับซ้้อนและโลกที่่�ไม่่เหมืือนเดิิม
ในระบบการศึึกษาที่่มีีคุ
� ุณภาพสููง ผู้้�นำำ�โรงเรีียนมีีความสำำ�คัญ
ั
มีีอิิสระในการตััดสิินใจ
่� ัฒนาโรงเรีียนในภาพรวม ในขณะที่่�หน่่วยงานต้้นสัังกััดวััดความก้้าวหน้้าในเชิิง
เป็็นผู้้�นำำ�ที่พั
สนัับสนุุน เช่่น ระบุุบทบาทที่่�ชััดเจนของผู้้�นำำ�ที่�มีีป
่ ระสิิทธิิภาพ กระจายอำำ�นาจการตััดสิินใจ
และพััฒนาภาวะผู้้�นำำ�ตลอดเส้้นทางวิิชาชีีพของการเป็็นผู้้�นำำ� ครููใหญ่่ที่มีีป
่� ระสิิทธิิภาพพร้้อม
สนัับสนุุนครููทุุกคนให้้มีีภาวะผู้้�นำำ�ในการสอน (instructional leadership) เพื่่�อที่่�จะสนัับสนุุน
ให้้นัักเรีียนทุุกคนประสบความสำำ�เร็็จในการเรีียนรู้้� สร้้างสภาพแวดล้้อมที่่ร่� ่วมมืือรวมพลััง
ในโรงเรีียน ส่่งเสริิมให้้ครููมีีส่่วนร่่วมและตััดสิินใจในประเด็็นสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรงเรีียน
(OECD, 2019)

หากท่่าน คืือ ครููใหญ่่ ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
พร้้อมรุุกสู่่�การเรีียนรู้้�ในโลกที่่�ซับซ้
ั ้อนและไม่่เหมืือนเดิิม..เวทีีนี้้� พลาดไม่่ได้้
อ้้างอิิง รายงาน OECD (2019) Education Policy Outlook School Improvement.
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Live Forum ที่่ห้
� า้ มพลาด...
Teacher Education Forum
วัันพุุธที่่� 25 พฤศจิิกายน 2563
(ช่่วงบ่่าย)

Growing Our Teacher Educators:
ขัับเคลื่่�อนครุุศึก
ึ ษา...

ครููของครูู หรืือคณาจารย์์ในครุุศึึกษา (คณะครุุศาสตร์์และศึึกษาศาสตร์์)
นัับเป็็นบุุคคลสำำ�คััญ
เป็็นต้้นสมองความคิิดเพื่่�อพััฒนาและสร้้างสรรค์์งาน
วิิจััยเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงการศึึกษาของประเทศ คณาจารย์์เหล่่านี้้�จำำ�เป็็นต้้องได้้
รัับความรู้้�ที่่�ทัันสมััย แลกเปลี่่�ยนกัับนัักการศึึกษาระดัับโลก ทำำ�งานวิิจััยที่่�สร้้าง
นวััตกรรมการศึึกษา สู่่�โรงเรีียน ชุุมชน และสัังคม โดยใช้้ปััญหาจากพื้้�นที่่�
จริิง ๆ ในขณะเดีียวกัันต้้องมีีบทบาทสำำ�คััญในการสร้้างครููใหม่่ และพััฒนาครูู
ที่่�อยู่่�ในระบบให้้มีีความสามารถในเนื้้�อหา การสอน และการทำำ�วิิจััยในชั้้�นเรีียน
เพื่่�อพััฒนาการสอนของตนอย่่างต่่อเนื่่�อง
Next
Normal
ท่่ามกลางความเปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็วและไปไกลเกิินกว่่า
ในโลกของการเรีียนรู้้�ที่่�จะไม่่เหมืือนเดิิมอีีกต่่อไป.... “ครุุศึก
ึ ษา” จะมีีบทบาท
อย่่างไรและจะก้้าวทัันความก้้าวหน้้าในการเรีียนรู้้�ของคนรุ่่�นใหม่่ จะสร้้างครููที่่�
พร้้อมรุุกกัับการเรีียนรู้้�ในยุุคดิิจิิทััล สร้้างความผููกพััน และสภาพแวดล้้อมที่่�
เอื้้�ออำำ�นวยต่่อการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนทุุกคนได้้อย่่างไร
ค้้นหาคำำ�ตอบและสร้้างคำำ�ถามต่่อเพื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�ไม่่สิ้้�นสุุด..
ใน Teacher Education Forum
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Online Workshops & Seminars
จากแนวคิิดหลัักของงานคืือ
สร้้างครูู สร้้างอนาคต
(Growing our Teachers, Inspiring our Future)

EDUCA 2020 ก้้าวสู่่� New Normal ส่่งเสริิมพลัังในการเรีียนรู้้�ร่่วมกััน
ด้้วยแพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ ทุุกที่่� ทุุกเวลา
EDUCA Online Workshop กว่่า 50 หััวข้้อที่่�ตอบทุุกความต้้องการของครููไทยในทุุกกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ทุุก
ช่่วงชั้้�น เตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการเผยแพร่่ให้้เข้้าถึึงได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา ดููได้้จนจุุใจ ในช่่วงการจััดงาน
แบ่่งประเภทหััวข้อ
้ เป็็นประเภทใหญ่่ๆ ที่่ส
� อดคล้้องกัับความต้้องการของครูู และมีีตััวอย่่างที่่ไ� ม่่ควรพลาดชม
หััวข้้อตามแนวทางวิิชาการ แบ่่งเป็็น 4 เรื่่�อง

1. Pedagogy for Digital Age
ศาสตร์์การสอนสำำ�หรัับนัักเรีียนยุุคดิิจิิทััล
ในโลกที่่�มีีความเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี ชุุมชน และ
ความคิิดอย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง คุุณครููจึึงต้้องก้้าวตามกระแสเหล่่า
นั้้�นให้้ทััน และออกแบบการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสมใหผู้้�
เรีียนยุุคใหม่่ เปรีียบเหมืือนติิดอาวุุธสำำ�คััญสำำ�หรัับครููมีี
ตััวอย่่างหััวข้อ
้ ที่่�น่า่ สนใจ ดัังนี้้�

•

กลยุุ ทธ์์ ก ารปรัั บ แผนการจัั ด การเรีี ย นรู้้�เน้้ น ครููเป็็ น
ศููนย์์กลางมาเป็็นเน้้นการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกแบบรวมพลัังบน
ฐานสมรรถนะผ่่าน PLC
โดย รศ.ดร.พิิมพัันธ์์ เดชะคุุปต์์ และ รศ.พเยาว์์ ยิินดีีสุุข

•

สอนโครงงานออนไลน์์อย่่างไร
: เพื่่อ
� เสริิมสร้้างชีีวิต
ิ วิิถีใี หมของพลเมืืองไทย 4.0
โดย ดร.พิิรุุณ ศิิริิศัักดิ์์� และคณะ

•

หลัักสููตรฐานสมรรถนะและการเป็็นครููสอนให้้ได้้สมรรถนะ
โดย รศ.ดร.สุุธีีระ ประเสริิฐสรรพ์์

•

ห้้องเรีียนแห่่งความคิิดสร้้างสรรค์์และแรงบัันดาลใจ
2 Technology around us
โดย อ.รััตนาภรณ์์ วามะสุุรีีย์์ และคณะ

•

KIDS CAN CODE: สื่่�อการเรีียนรู้้�
Unplugged Coding นอกห้้องเรีียน by NSM
โดย คุุณพิิมลพรรณ จัันทรพิิมล
และ คุุณภััทรกรณ์์ สุ่่�มมาตย์์
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2. Psychology for Positive Classroom
Environment
เข้้าใจตััวเอง เข้้าใจเด็็ก สู่่ห้
� อ
้ งเรีียนแห่่งการเรีียนรู้้�

4. Teacher Learning/ PLC/ Coaching
and Mentoring
หลากหลายมิิติิของชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�
ทางวิิชาชีีพ

บรรยากาศแห่่งการเรีียนรู้้�เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ช่่วยให้้
บทเรีียนมีีความน่่าสนใจ
และเอื้้�อให้้การเรีียนรู้้�เกิิดขึ้้�นได้้
ง่่ายขึ้้�น ซึ่่�งการจะสร้้างบรรยากาศดัังกล่่าว ไม่่เพีียงจะ
ต้้องเข้้าใจธรรมชาติิของตััวเองเท่่านั้้�น
แต่่คุุณครููต้้อง
ทำำ�ความเข้้าใจกัับธรรมชาติิของผู้้�เรีียนที่่�แตกต่่างกัันด้้วย
สิ่่�งเหล่่าน่�นำำ�ไปสู่่�การเอื้้�อให้้เกิิดความเข้้มแข็็งเชิิงวิิชาการ
รวมถึึงความเข้้มแข็็งทางจิิตใจ และการเติิบโตทางความ
คิิดอย่่างยั่่�งยืืนให้้กัับพวกเขาด้้วย
มีีตััวอย่่างหััวข้้อที่่�
น่่าสนใจ ดัังนี้้�

แนวคิิดชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพ (PLC) ที่่�ได้้รัับ
การขัั บ เคลื่่� อ นตามนโยบายการศึึ ก ษาในช่่ ว งหลายปีี ที่่�
ผ่่านมา
สร้้างความสำำ�เร็็จและบทเรีียนพิิเศษให้้กัับ
คุุณครูู ผู้้�บริิหารการศึึกษา ศึึกษานิิเทศก์์ รวมถึึงบุุคลากร
ทางการศึึกษาทั่่�วประเทศ ในหััวข้้อนี้้�ท่า่ นจะได้้ร่่วมรัับฟััง
ความสำำ�เร็็จและประสบการณ์์ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
ในหลายตัั ว อย่่ า งของโรงเรีียนทั่่� วป ระเทศ ในหัั วข้ ้ อ ที่่ �
น่่าสนใจ ดัังนี้้�

•

•

การนิิเทศเชิิงรุุกตามแนวคิิด MC - LS - PLC
โดย ศน.รัังสิิมา จัันทโชติิ และ ศน.วิิราวรรณ สมเขื่่�อน

•

ประสานพลัังนวััตกรรมพััฒนาครูู: LS - PLC - SLC
โดย ผศ.อรรถพล อนัันตวรสกุุล และคณะ

•

การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาครููผ่่าน PLC:
ช่่วยครููมืือใหม่่กล้้าเปลี่่�ยนชั้้�นเรีียน
โดย ผศ.ดร.เรวณีี ชััยเชาวรััตน์์ และคณะ

โลกเปลี่่�ยน ครููปรัับ : จิิตวิิทยาการเรีียนรู้้�
เพื่่�อพััฒนาผู้้�เรีียน
โดย ผศ.ดร.ชุุติม
ิ า สุุรเศรษฐ และ อ.ดร.จริินทร วิินทะไชย์์

•

จิิตวิิทยาครููสู่่�การสื่่�อสารเชิิงบวก
โดย ดร.จอมขวััญ เลื่่�องลืือ

•

Anti-Bully in School ลดการกลั่่�นแกล้้งในโรงเรีียน
ั ดา ปิิยะศิิลป์์
โดย ศ.คลิินิิก พญ.วิินัด

•

สอนอย่่างไรให้้ถููกใจ Gen Z
โดย รศ.พญ.ทวิิมา ศิิริิรััศมีี

3. New Skills/ Competencies
ทัักษะและสมรรถนะสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับคุุณครููและ
นัักเรีียน

การออกแบบการจััดการเรีียนรู้้�และบทเรีียนในแต่่ละครั้้�ง
ไม่่ ไ ด้้ มีี เพีียงเรื่่� อ งชุุ ด ความรู้้ � เ ท่่ า นั้้� น แต่่ คุ ุ ณ ครููยัั ง ต้้ อ ง
พิิจารณาก่่อนว่่าอยากพััฒนาทัักษะหรืือสมรรถนะ
สำำ�คััญใดให้้กัับผู้้�เรีียน อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตในอนาคต หััวข้้อที่่�น่า่ สนใจในกลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่

•

หลัักสููตรฐานสมรรถนะและการเป็็นครููสอนให้้ได้้
สมรรถนะ
โดย รศ.ดร.สุุธีีระ ประเสริิฐสรรพ์์

•

การพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์ของผู้้�เรีียนใน
ศตวรรษที่่� 21 โดยใช้้แนวคิิด STEAM Education
โดย ผศ.ดร.ปริิญญา ทองสอน และ ดร.สมศิิริิ สิิงห์์ลพ

•

เติิมเต็็มศัักยภาพนัักเรีียนด้้วยกระบวนการแก้้
ปััญหาอนาคต (Future Problem Solving; FPS)
โดย อ.ดร. คมกริิช แม่่นยำำ� และ อ.บุุษกร วงษ์์ปาน

•

การส่่งเสริิม Design Thinking ของเด็็กปฐมวััย
โดย รศ.ดร.อรพรรณ บุุตรกตััญญูู
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หััวข้้อตามแนว 5G
สร้้างความเติิบโตใน 5 มิิติิที่สำ
่� ำ�คััญ
G1 – Growing our Teachers

ร่่วมกัันบ่่มเพาะคุุณครููผ่่านการนำำ�เสนอแนวทางพััฒนา
ทัักษะ ความเชี่่�ยวชาญ และศาสตร์์การสอนที่่�ทัันสมััยให้้
กัับตนเอง มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญในวิิชาที่่�ตนสอน และ
ร่่ ว มส่่ ง เสริิ ม วัั ฒ นธรรมการเรีียนรู้้�ร่่ ว มกัั น ในห้้ อ งเรีียน
ตััวอย่่างหััวข้อ
้ ได้้แก่่

•

กลยุุทธ์ก
์ ารปรัับแผนการจััดการเรีียนรู้้�เน้้นครููเป็็น
ศููนย์์กลางมาเป็็นเน้้นการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกแบบรวม
พลัังบนฐานสมรรถนะผ่่าน PLC
โดย รศ.ดร.พิิมพัันธ์์ เดชะคุุปต์์ และ รศ.พเยาว์์ ยิินดีีสุุข

•

Promoting Dual-language Learning through
Play-based Language Learning Activities: English-Chinese Language Development
โดย อ.ดร.ริินทร์์ ชีีพอารนััย และภััทรปภา ทองแท่่งใหญ่่

•

สอนอย่่างไรให้้ถููกใจ Gen Z
โดย รศ.พญ.ทวิิมา ศิิริิรััศมีี

•

ใช้้ Bloom’s Taxonomy อย่่างไร ไม่่ให้้เชย
โดย อ.วีีรภััทร์์ สุุขศิิริิ

•

โลกเปลี่่�ยน ครููปรัับ : จิิตวิิทยาการเรีียนรู้้�เพื่่�อ
พััฒนาผู้้�เรีียน
โดย ผศ.ดร.ชุุติิมา สุุรเศรษฐ
และ อ.ดร.จริินทร วิินทะไชย์์

•

โครงงานวิิทย์แ์ บบคิิดนอกห้้อง
โดย คุุณธนากร พละชััย
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G2 – Growing our Principals

ร่่ ว มสร้้ า งผู้้ �นำ ำ � สถาบัั น การศึึ ก ษาที่่ � มีี ภาวะผู้้ �นำ ำ � เพื่ ่ � อ
การเปลี่่�ยนแปลง ตััวอย่่างหััวข้้อ

•

ภาวะผู้้�นำำ�ทางวิิชาการสำำ�หรัับการศึึกษายุุค 4.0
โดย รศ.ดร.สฎายุุ ธีีระวณิิชตระกููล

G3 – Growing our Teacher Educators

ร่่วมกัันพััฒนาและขัับเคลื่่�อนงานวิิจัย
ั เพื่อ
�่ การเปลี่่ย
� นแปลง
การศึึ ก ษาผ่่ า นการเชื่่� อ มโยงนวัั ต กรรมการศึึ ก ษาสู่่�
โรงเรีียนชุุมชน และสัังคม อีีกทั้้�งร่่วมกัันบ่่มเพาะนิิสิิตครูู
รุ่่�นใหม่่ตััวอย่่างหััวข้้อ ได้้แก่่

•

การสัังเคราะห์์แนวโน้้มและทิิศทางการวิิจััยด้้าน
สะเต็็มศึึกษา
โดย รศ.ดร.ชาตรีี ฝ่่ายคำำ�ตา

•

การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาครููผ่่าน PLC: ช่่วยครููมืือ
ใหม�กล้้าเปลี่่�ยนชั้้�นเรีียน
โดย ผศ.ดร.เรวณีี ชััยเชาวรััตน์์ และคณะ
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G4 – Growing our Children

ปลููกฝัังผู้้เ� รีียนในฐานะผู้้�ร่ว่ มสร้้างสรรค์์นวััตกรรม ผู้้เ� รีียน
รู้้เ� พื่่�อสร้้างงานและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี และพลเมืืองเข้้มแข็็ง
เพื่่�อสัันติิสุข
ุ ตััวอย่่างหััวข้้อ ได้้แก่่

•

สอนโครงงานออนไลน์์อย่่างไร : เพื่่�อเสริิมสร้้าง
ชีีวิิตวิิถีใี หม่่ของพลเมืืองไทย 4.0
โดย ดร.พิิรุุณ ศิิริิศัักดิ์์� และคณะ

•

การส่่งเสริิม Design Thinking ของเด็็กปฐมวััย
โดย รศ.ดร.อรพรรณ บุุตรกตััญญูู

•

Anti-Bully in School
โดย ศ.คลิินิก
ิ พญ.วิินัด
ั ดา ปิิยะศิิลป์์

•

Psychology for Positive Learning Classroom
โดย ผศ.นพ.พนม เกตุุมาน

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

G5 – Growing our Community

ร่่วมสร้้างสรรค์์สัง
ั คมแห่่งการเรีียนรู้้� แปลงปััญญาไปสู่่�
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ยั่่�งยืืน ตััวอย่่างหััวข้้อ ได้้แก่่

•

ประสานพลัังนวััตกรรมพััฒนาครูู: LS - PLC - SLC
โดย ผศ.อรรถพล อนัันตวรสกุุล และคณะ

•

สาธิิตศิิลปากร ศาสตร์์ศิิลป์์ สร้้างสรรค์์
สร้้างนวััตกรรมสู่่�ความสุุข
โดย อาจารย์์ ดร.สุุวิิมล สพฤกษ์์ศรีี และคณะ
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หััวข้้ออบรมและสััมมนา

พุุธที่่� 25 พฤศจิิกายน 2563 (1)
Principal Forum
Anti-Bully in School ลดการกลั่่�นแกล้้งในโรงเรีียน
ศ.คลิินิิก พญ.วิินััดดา ปิิยะศิิลป์์
ราชวิิทยาลััยกุุมารแพทย์์แห่่งประเทศไทย
และสมาคมกุุมารแพทย์์แห่่งประเทศไทย
กดอ่่านบทคััดย่่อ

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

Promoting Dual-language Learning through
Play-based Language Learning Activities:
English-Chinese Language Development

อ.ดร.ริินทร์์ ชีีพอารนััย และ อ.ดร.ภััทรปภา ทองแท่่งใหญ่่
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
กดอ่่านบทคััดย่่อ

การดููแลใจตนเองเพื่่�อการทำำ�งานในวิิชาชีีพครูู
ดร.ณฐวััฒน์์ ล่่องทอง
สมาคมจิิตวิิทยาแห่่งประเทศไทย
กดอ่่านบทคััดย่่อ

เติิมเต็็มศัักยภาพนัักเรีียนด้้วยกระบวนการแก้้ปัญ
ั หาอนาคต
(Future Problem Solving; FPS)
อ.ดร.คมกริิช แม่่นยำำ� และ อ.บุุษกร วงษ์์ปาน
โรงเรีียนสาธิิตแห่่งมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการศึึกษา
กดอ่่านบทคััดย่่อ

ใช้้ Bloom’s Taxonomy อย่่างไร ไม่่ให้้เชย

อ.วีีรภััทร์์ สุุขศิิริิ
Graduate School of Education,
University of California-Berkeley
กดอ่่านบทคััดย่่อ
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หััวข้้ออบรมและสััมมนา

พุุธที่่� 25 พฤศจิิกายน 2563 (2)
การพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์ของผู้้�เรีียนในศตวรรษที่่� 21
โดยใช้้แนวคิิด STEAM Education

ผศ.ดร.ปริิญญา ทองสอน และ อ.ดร.สมศิิริิ สิิงห์์ลพ
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา
กดอ่่านบทคััดย่่อ

ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ สำำ�หรัับครููสุุขศึึกษา
พลศึึกษาในโรงเรีียน

ผศ.ดร.วรรณวิิสา บุุญมาก และ อ.นริินทรา จัันทศร
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
กดอ่่านบทคััดย่่อ

สอนคณิิตศาสตร์์อย่่างไรให้้พััฒนา Statistical Literacy
ผศ.ดร.จงกล ทำำ�สวน
คณะครุุศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
กดอ่่านบทคััดย่่อ

รอบรู้้�ทางการเงิิน: ทัักษะที่่�ทุก
ุ คนต้้องรู้้�
รศ.ดร.อารีี พัันธ์์มณีี
มููลนิิธิิส่่งเสริิมเด็็กปััญญาเลิิศ
กดอ่่านบทคััดย่่อ

จิิตวิิทยาครููสู่่�การสื่่�อสารเชิิงบวก
ดร.จอมขวััญ เลื่่�องลืือ
สมาคมจิิตวิิทยาแห่่งประเทศไทย
กดอ่่านบทคััดย่่อ

สร้้างนวััตกรโดยครููที่่�ปรึึกษาโครงงานวิิทยาศาสตร์์
รศ.ลััดดา ภู่่�เกีียรติิ และคณะ
สมาคมวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีศึึกษาไทย
กดอ่่านบทคััดย่่อ

การพััฒนาทัักษะด้้านการออกแบบเทคโนโลยีี
เพื่่�อต่่อยอดวิิทยาการคำำ�นวณสู่่�โครงงาน

ผศ.ดร.อาจณรงค์์ มโนสุุทธิิฤทธิ์์�
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา
และ พ.อ.สิิทธิิโชค มุุกเตีียร์์
อดีีต อาจารย์์ แผนกไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โรงเรีียนช่่างฝีีมืือทหาร
กดอ่่านบทคััดย่่อ
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แ

หััวข้้ออบรมและสััมมนา

พุุธที่่� 25 พฤศจิิกายน 2563 (3)
Teacher Education Forum
การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาครููผ่่าน PLC:
ช่่วยครููมืือใหม่่กล้้าเปลี่่�ยนชั้้�นเรีียน

ผศ.ดร.เรวณีี ชััยเชาวรััตน์์ และคณะ
คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี
กดอ่่านบทคััดย่่อ

เข้้าใจเด็็กปฐมวััยที่่�มีค
ี วามต้้องการที่่�แตกต่่าง
ผ่่านการสัังเกตอย่่างใคร่่ครวญ
รศ.ดร.ศศิิลัักษณ์์ ขยัันกิิจ
คณะครุุศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
กดอ่่านบทคััดย่่อ

การจััดบรรยากาศการเรีียนทางไกลที่่�เอื้้�อต่่อการมีีส่่วนร่่วม
และการนำำ�ตนเองในการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
ผศ.ดร.สุุวิธิ
ิ ิดา จรุุงเกีียรติิกุุล
คณะครุุศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
กดอ่่านบทคััดย่่อ

การนิิเทศเชิิงรุุกตามแนวคิิด MC - LS - PLC
ศน.รัังสิิมา จัันทะโชติิ และ ศน.วิิราวรรณ สมเขื่่�อน
สำำ�นัักการศึึกษา เมืืองพััทยา
กดอ่่านบทคััดย่่อ

สอนโครงงานออนไลน์์อย่่างไร:
เพื่่�อเสริิมสร้้างชีีวิิตวิิถีใี หม่่ของพลเมืืองไทย 4.0
ดร.พิิรุุณ ศิิริิศัก
ั ดิ์์� และคณะ
โรงเรีียนราชิินีีบน
กดอ่่านบทคััดย่่อ

ตััวตนของเด็็ก, EF ของครูู

ผศ.ดร.ปนััดดา ธนเศรษฐกร
สถาบัันแห่่งชาติิเพื่่�อการพััฒนาเด็็กและครอบครััว
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
และ ดร.ปิิยวลีี ธนเศรษฐกร
ผู้้�อำำ�นวยการ 101 Educare Center
กดอ่่านบทคััดย่่อ
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หััวข้้ออบรมและสััมมนา

พุุธที่่� 25 พฤศจิิกายน 2563 (4)
สาธิิตศิิลปากร ศาสตร์์ศิิลป์์ สร้้างสรรค์์ สร้้างนวััตกรรม
สู่่�ความสุุข
อ.ดร.สุุวิิมล สพฤกษ์์ศรีี และคณะ
โรงเรีียนสาธิิต มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
กดอ่่านบทคััดย่่อ

หลัักสููตรฐานสมรรถนะและการเป็็นครููสอนให้้ได้้สมรรถนะ
รศ.ดร.สุุธีีระ ประเสริิฐสรรพ์์
เพาะพัันธุ์์�ปััญญาอะคาเดมี่่�
กดอ่่านบทคััดย่่อ

ห้้องเรีียนแห่่งความคิิดสร้้างสรรค์์
และแรงบัันดาลใจ 2 Technology around us

อ.รััตนาภรณ์์ วามะสุุรีีย์์ และคณะ
โรงเรีียนสาธิิตจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ฝ่่ายประถม
กดอ่่านบทคััดย่่อ

การจััดการเรีียนรู้้�บนฐานสมรรถนะ
ผ่่านกิิจกรรมเชิิงรุุกโดย iPad
ผศ.ดร. ศิิริิวรรณ ฉััตรมณีีรุ่่�งเจริิญ
มหาวิิทยาลััยราชภััฏภููเก็็ต
กดอ่่านบทคััดย่่อ

สร้้างสรรค์์ผลงาน การจััดการเรีียนรู้้�
ด้้วย AR และ Keynote
รศ.ดร.ศศิิเทพ ปิิติิพรเทพิิน
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
กดอ่่านบทคััดย่่อ

สร้้างสรรค์์หนัังสืือดิิจิิทััลด้้วย iPad
ปััญชสา เชาวน์์ชููเวชช
Apple Professional Learning Provider
กดอ่่านบทคััดย่่อ

หนึ่่�งวัันสำำ�หรัับการใช้้งาน iPad
สำำ�หรัับการสอน
ผศ.ดร.สุุทธิด
ิ า จำำ�รััส
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
กดอ่่านบทคััดย่่อ
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หััวข้้ออบรมและสััมมนา

พฤหััสบดีีที่่� 26 พฤศจิิกายน 2563 (1)
Fun Math: คณิิต คิิดสนุุก

ผศ.ดร.เทิิดศัักดิ์์� อิินทโชติิ และ คุุณพิม
ิ ลพรรณ จัันทรพิิมล
องค์์การพิิพิิธภััณฑ์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ
กดอ่่านบทคััดย่่อ

Psychology for Positive Learning Classroom
ผศ.นพ.พนม เกตุุมาน
ชมรมจิิตแพทย์์เด็็กและวััยรุ่่�นแห่่งประเทศไทย
และราชวิิทยาลััยจิิตแพทย์์แห่่งประเทศไทย
กดอ่่านบทคััดย่่อ

KIDS CAN CODE: สื่่�อการเรีียนรู้้�
Unplugged Coding นอกห้้องเรีียน

คุุณพิม
ิ ลพรรณ จัันทรพิิมล และ คุุณภััทรกรณ์์ สุ่่�มมาตย์์
องค์์การพิิพิิธภััณฑ์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ
กดอ่่านบทคััดย่่อ

Thematic approach and place-based learning
in museum education

คุุณศิริ ประภา ศรีีสุุพรรณ
องค์์การพิิพิิธภััณฑ์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ
กดอ่่านบทคััดย่่อ

กลยุุทธ์์การปรัับแผนการจััดการเรีียนรู้้�
เน้้นครููเป็็นศููนย์์กลางมาเป็็นเน้้นการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก
แบบรวมพลัังบนฐานสมรรถนะผ่่าน PLC
รศ.ดร.พิิมพัันธ์์ เดชะคุุปต์์ และ รศ.พเยาว์์ ยิินดีีสุุข
คณะครุุศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
กดอ่่านบทคััดย่่อ

โครงงานวิิทย์์แบบคิิดนอกห้้อง

คุุณธนากร พละชััย และคณะ
องค์์การพิิพิิธภััณฑ์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ
กดอ่่านบทคััดย่่อ

โลกเปลี่่�ยน ครููปรัับ : จิิตวิิทยาการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาผู้้�เรีียน
อ.ดร.จริินทร วิินทะไชย และ ผศ.ดร.ชุุติิมา สุุรเศรษฐ
คณะครุุศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
กดอ่่านบทคััดย่่อ
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หััวข้้ออบรมและสััมมนา

พฤหััสบดีีที่่� 26 พฤศจิิกายน 2563 (2)
กงล้้อสี่่�ทิศ
ิ : การเรีียนรู้้�เพื่่�อเคารพในความแตกต่่าง
รศ.ดร.วีีระเทพ ปทุุมเจริิญวััฒนา
คณะครุุศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
กดอ่่านบทคััดย่่อ

การส่่งเสริิม Design Thinking ของเด็็กปฐมวััย
รศ.ดร.อรพรรณ บุุตรกตััญญูู
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
กดอ่่านบทคััดย่่อ

การแก้้ปััญหาชุุมชนด้้วยกระบวนการแก้้ปััญหาอนาคต
ผศ.ณััฐณิิชา รื่่�นบุุญ และ อ.กฤษณา โภคพัันธ์์
โรงเรีียนสาธิิตแห่่งมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการศึึกษา
กดอ่่านบทคััดย่่อ

การจััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อเสริิมสร้้าง
การคิิดเชิิงคำำ�นวณในชีีวิิตประจำำ�วััน

รศ.ดร.ศศิิเทพ ปิิติิพรเทพิิน
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
กดอ่่านบทคััดย่่อ

การสตััฟฟ์์กุ้้�งเพื่่�อสื่่�อการสอน

คุุณวัันชััย สุุขเกษม
องค์์การพิิพิิธภััณฑ์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ
กดอ่่านบทคััดย่่อ

เทคนิิคการสอนออนไลน์์ด้้วยเครื่่�องมืือดิิจิิทััล 2020

อ.ดร.ธีีรศัักดิ์์� สร้้อยคีีรีี และคณะ
คณะศึึกษาศาสตร์์และพััฒนศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
กดอ่่านบทคััดย่่อ

สอนอย่่างไรให้้ถููกใจ Gen Z

รศ.พญ.ทวิิมา ศิิริิรัศ
ั มีี
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
กดอ่่านบทคััดย่่อ
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หััวข้้ออบรมและสััมมนา

พฤหััสบดีีที่่� 26 พฤศจิิกายน 2563 (3)
การสอนภาษาไทยด้้วยแนวคิิดการสอนฐานสมรรถนะ

อ.ดร.เฉลิิมลาภ ทองอาจ
โรงเรีียนสาธิิตจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ฝ่่ายมััธยม
กดอ่่านบทคััดย่่อ

การออกแบบแผนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นบููรณาการ
โดยใช้้ “Kyozai Kenkyu (เคีียวไซ เคงคิิว)”

รศ.ดร.ไมตรีี อิินทร์์ประสิิทธิ์์�
สถาบัันวิิจัย
ั และพััฒนาวิิชาชีีพครููสำำ�หรัับอาเซีียน มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
กดอ่่านบทคััดย่่อ

สร้้างโอกาสการปฏิิรููปการเรีียนรู้้�ผ่่านการวิิจััยปฏิิบััติิการ
แบบร่่วมมืือรวมพลัังในสถานการณ์์วิิกฤติิ COVID-19
รศ.ดร.สิิริิพัน
ั ธุ์์� สุุวรรณมรรคา
คณะครุุศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
กดอ่่านบทคััดย่่อ

ทุุกคำำ�ตอบเกี่่�ยวกัับ PLC อยู่่�ที่่�...รร.สาธิิตพััฒนา
รศ.ลััดดา ภู่่�เกีียรติิ และคณะ
โรงเรีียนสาธิิตพััฒนา
กดอ่่านบทคััดย่่อ

ประสานพลัังนวััตกรรมพััฒนาครูู: LS - PLC - SLC
ผศ.อรรถพล อนัันตวรสกุุล และคณะ
คณะครุุศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
กดอ่่านบทคััดย่่อ

การสัังเคราะห์์แนวโน้้มและทิิศทางการวิิจัย
ั ด้้านสะเต็็มศึึกษา
รศ.ดร.ชาตรีี ฝ่่ายคำำ�ตา
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
กดอ่่านบทคััดย่่อ

ภาวะผู้้�นำำ�ทางวิิชาการสำำ�หรัับการศึึกษายุุค 4.0
รศ.ดร.สฎายุุ ธีีระวณิิชตระกููล
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา
กดอ่่านบทคััดย่่อ

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

EDUCA2020 I Page 17

หััวข้้ออบรมและสััมมนา

พฤหััสบดีีที่่� 26 พฤศจิิกายน 2563 (4)
สีีฝุ่่�นสื่่�อสมาธิิ

อ.พิิสิิฐ น้้อยวัังคลััง
โรงเรีียนสาธิิตแห่่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
กดอ่่านบทคััดย่่อ

สื่่�อ online สำำ�หรัับเด็็กในยุุค COVID-19 แค่่ไหนถึึงจะดีี
รศ.นพ.วีีระศัักดิ์์� ชลไชยะ
ราชวิิทยาลััยกุุมารแพทย์์แห่่งประเทศไทย
และสมาคมกุุมารแพทย์์แห่่งประเทศไทย
กดอ่่านบทคััดย่่อ

หลากหลายแนวทางสร้้างพลัังพลเมืือง
ผศ.อรรถพล อนัันตวรสกุุล และคณะ
คณะครุุศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
และThai Civic Education
กดอ่่านบทคััดย่่อ

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
กดอ่่านบทคััดย่่อ
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ร่่วมเปิิดประสบการณ์์ใหม่่กัับ
Online Workshops

Special Offer 100 THB/Person
อััตราค่่าลงทะเบีียน 100 บาท/คน

เข้้าร่่วมเวิิร์์กชอป
ออนไลน์์กว่่า 60 หััวข้้อ

ดาวน์์โหลด
เกีียรติิบััตร

(ตามเงื่่�อนไขของการเข้้าร่่วม
โดยต้้องมีีระยะเวลาเข้้าร่่วมไม่่ต่ำ��ำ กว่่าร้้อยละ 80
ของระยะเวลาแต่่ละหััวข้้อนั้้�นๆ)

ดาวน์์โหลด
เอกสารการบรรยาย
(เฉพาะหััวข้อ
้ ที่่วิ� ท
ิ ยากรอนุุญาตให้้เผยแพร่่)

www.educathai.com
EDUCA
@educathai
Tel +66 2748 7007 ext.140,147
info@educathai.com
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สรางครู สรางอนาคต
Growing our Teachers, Inspiring our Future

ลงทะเบียน

15 ตุลาคมนี้

ในรูปแบบ
ออนไลน
เทานั้น
สแกน QRCode

www.educathai.com
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