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       The Value of Teachers with the globalization and the adoption
of Thailand 4.0 Model digital technology is replacing the outdated
inefficiency and advancing our livelihood. The Value of Teachers
is not an exception in this context; it is facing a similar impact and
challenged.

       In order to move forward to Thailand 4.0, Thailand’s
Sustainable Development Goals aim that, within 2038, 20 years
from now, Thailand must escape the middle-income trap and
create new innovations to add value to products and to increase
country’s economic competitiveness. These goals stimulate
transformation in education and many educational projects
involving STEM (Science, Technology, Engineering, and
Mathematics). However, under this rapid and hardly predictable
change, the future is not certain. The important skills are not
solely the expertise in certain fields but also the skills to learn
new things and adapt to any kind of change which Thai children
need to be prepared for. 
 
        “Education is a public service. The government is required
to provide an equal access to quality education to all the children of Thailand.”
It is apparent that teacher is the essential key in education. Teacher links
the expectations of educational policies and classroom through their
implementation and practice. Being responsible for educating
children, teacher is also one of the closest people to them. It is,
then a question of how valuable and important teacher is in this
digital world and challenging future.
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What is the role of a teacher
in the rapidly-changing future?
In Thailand’s future classroom,
what is a teacher for?

EDUCA, the Annual Congress for Teacher
Professional Development, has continuously
emphasized the importance of teacher
education for more than 10 years. For us,
‘teacher’ is a giver, leader, and a change agent
who could strengthen the future of the nation.
However, according to several international
educational research studies, the value of
teacher is decreasing. For instance, OECD 2018
report conducted by Andrea Schleicher on
“Valuing our teachers and raising their
status: How communities can help”, found
that the quality of learning that teachers
provide was critical. Teachers were stressed
and facing burnouts. Meanwhile, TALIS
reported that less than 1/3 of teachers
believed that their profession was valuable
to the society. This is opposite to the
belief in countries with quality education.
There, people value the teachers tremendously.
The keys are not only about making the teacher
happy and feel positive towards their
profession but also about encouraging them to
to realize their high potential. This helps them
keep improving themselves and their practices.
Consequently, children will be inspired and
their learning skills will be improved. 

    In 2018, the theme of EDUCA is the Value
of Teachers. In this challenging world of digital
technology, we aim to help the society realize

the importance of the value of teachers and
to emphasize the crucial role of teacher in
preparing Thai children to move towards
a sustainable future. 

ครูใหญ วิสัยทัศน 

และโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู

ครูใหญในฐานะผูนำการเรียนการสอน

(Instructional Leadership)

...กับการสรางโรงเรียนเพื่อเด็กทุกคน 

ความสำคัญของครูใหญ

วิชาสังคมศึกษา กับความเปนชาติ

บริหารครูใหเปนผูเรียนรูสรางโรงเรียน

แหงการเรียนรูดวยการศึกษาบทเรียน

(Lesson Study)

ครูใหญ...ผูนำการเปลี่ยนแปลง

(Principal as Change Agent)

จากดีสูเยี่ยม

(From Good to Great)

ครูใหญ ผูนำการปฏิรูปการศึกษาดวย PLC 
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Value of Teachers :

คุณคาของครู

School as Learning Community (SLC) :

โรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู

Education 1.0, 2.0, 3.0, 4.0

From Policy To Classroom :

จากนโยบายสูหองเรียน

Strong Performers and Successful Reformers

Assessment for Learning : Wrong Questions

Never Yield Right Answers

การประเมินเพื่อการเรียนรูหากตั้ง

คำถามผิดก็ไมมีคำตอบที่ถูกตอง

On Schooling โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน

Satit Academy : Defining our

Education,Refine our Future

Quality Teacher Quality Education :

การศึกษาคุณภาพ โดยครูที่มีคุณภาพ

Teacher Development : The New Direction

for Education Success 

พัฒนาครู : ทิศทางใหมสูความสำเร็จทางการศึกษา

Reform, Reform, Reform :

ปฏิรูป ปฏิรูป ปฏิรูป

Teachers as Learners :

ครู...ตนแบบการเรียนรู

EDUCA HISTORY

The Annual Congress for
Teacher Professional
Development



          In the disruptive world, nowadays, alternative choices for
learning are increasing in many ways; especially artificial
intelligence and technologies. Value of Teachers is questioned;
"what will teachers do next?", "where are teachers positioned
in learning?" and "how will teachers reform?".

Join us at the International Conference, International seminars
and Special seminars in EDUCA 2018 to answer these questions
through new perspectives and update on the global educational
movements. The world-class specialists from Finland, the Netherlands,
New Zealand, Japan, South Korea and Singapore in the context
of "Education and Teacher development”

4

02
International
Conference



Opening Ceremony
Registration at Grand Diamond Ballroom 
Welcoming Address by Mr. Silchai Kiatpapan, Chairman of Executive Committee
and Chief Executive Officer,  PICO (Thailand) Public Co., Ltd
Welcome Address by Hosting Organizations  
Official Opening Ceremony  
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INTERNATIONAL CONFERENCE PROGRAM

Time:
08.00 - 09.00 
09.00 - 09.05 

09.05 - 09.10 
09.10 - 09.30 

Keynote Address
Transforming Future Learners-Role of Teachers As Creative Leaders

 

The Netherlands
10.15 - 11.00 

Simultaneous translationfrom English - Thai - English is provided

 Remark: The schedule is subject to change without prior notice.

Wednesday 17th October 2018

Opening Ceremony and Keynote Lectures 
 at Grand Diamond Ballroom

By Lynne Lawrence
Executive Director of Association Montessori Internationale (AMI)

By Sanna Vahtivuori-Hänninen
Project Manager, Advisors to the Permanent, New Learning
Environments,Ministry of Education and Culture, Finland

New Learning Environments and Digitalization Government Program for
Education 2015 - 2019 Key Projects on New comprehensive school

 Finland
11.00 - 11.45 

 

By Professor Jari Lavonen, Ph.D.
Professor of Faculty of Educational Sciences,
University of Helsinki, Finland

Q & A Session  
Lunch at Banquet Hall on the 1st Floor 

12.30 - 12.45 
12.45 - 13.30 

How Finnish teachers learn and school site supports the use of digital tools
and environments in teaching and learning?11.45 - 12.30 
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INTERNATIONAL CONFERENCE PROGRAM

  Remark: The schedule is subject to change without prior notice.

Wednesday 17th October 2018

New Zealand
13.30 - 14.30

Japan
14.30 - 15.30 
 

South Korea
15.30 - 16.30

16.30  - 17.00 

The Power of Teacher Collaboration in Communities of Learning in
New Zealand

                      

Roles and Challenges of Moral Education in Japan: Teaching in the VUCA World

 

What Should Be Taught in the Age of Uncertainty: Korean Context

Q & A Session and closure of the International Conference

By Dr.Camilla Highfield
Director of Professional Learning and Development,
Faculty of Education, The University of Auckland

By Makito YURITA, Ph.D
Senior Researcher fellow, National Institute for School Teachers
and Staff Development (NITS), Japan

By Bae, Sang Hoon, Ph.D  
Professor of Education Administration and Policy & Director
of Institute of Education Policy Research, SKKU Department
of Education, Sungkyunkwan University (SKKU), South Korea

Opening Ceremony and Keynote Lectures 
 at Grand Diamond Ballroom

Simultaneous translation is provided
from English – Thai – English
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INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM

 Remark: The schedule is subject to change without prior notice.

Thursday 18th October 2018 

 By Centre for Pedagogical Research and Learning, Raffles Girls’ School, Singapore (SAPHIRE 111)

Singapore
09.00 - 17.00 

  

Thursday 18th October 2018 

International Seminar
By Association Montessori Internationale (AMI) (SAPHIRE 204)

The Netherlands
09.00 - 17.00 

  

Montessori Method For Holistic Development of the Child

                       By Lynne Lawrence 
Montessori Method For Holistic Development of the Child
Executive Director of Association Montessori Internationale (AMI)

 Developing Professional Learning Community (PLC)                    
                       

By Mrs. Mary George Cheriyan 
Deputy Principal of the Raffles Girls’ School and Director of Centre for
Pedagogical Research and Learning Raffles Girls’ School

International Seminar

Simultaneous translation is provided
from English – Thai – English

Remark: International Seminar By Association Montessori Internationale (AMI) does not have
                 any Simultaneous translation but Thai wrap up will be provided constantly.  

By Ms.Tan Tan Yen Chuan

Teacher-researcher ศูนยวิจัยศาสตรการสอนและการเรียนรู
โรงเรียนมัธยมหญิงราฟเฟลส สิงคโปร
Teacher-researcher of Centre for Pedagogical Research and Learning,
Raffles Girls’ School 



Thursday 18th October 2018 

 SPECIAL SEMINAR
 By New Zealand (SAPPHIRE 108)
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SPECIAL SEMINAR PROGRAM

 Remark: The schedule is subject to change without prior notice.

Teachers and Leaders Responding to Culturally Diverse Students in New Zealand

                       

11.00 - 12.30 

 

By Maree Brannigan
Coordinating Director of Tātai Angitu Institute of Education,
Massey University

15.30 - 17.00

Decoding New Zealand Education to Prepare Students for the Future

By Poonpatra Bulbon Ph.D.
Education Advisor for New Zealand Education

Friday 19th October 2018 

11.00 - 12.30 

  

Teaching as Inquiry – A Professional Learning Tool for Teachers by Teachers
the New Zealand Model in Practice
Te Whāriki – weaving personalised and inclusive teaching and learning together

13.30 - 15.00 

By Dr.Camilla Highfield
Director of Professional Learning and Development,
Faculty of Education, The University of Auckland

SAPPHIRE 204

Simultaneous translation is provided
from English – Thai – English
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03
PRINCIPAL

       The Principal Forum, organized by Thailand
Principal Forum (TPF), is another activity that you
should not miss at EDUCA. 

       The Principal Forum is organized in a recognition
of the importance of principal as one of the change
agents that will bring about changes to schools in
the midst of our rapidly changing world. This forum
is filled with useful and interesting knowledge that can
spark a world-class vision among the school’s
principals in all educational levels; Kindergarten,
Elementary, and Secondary schools. 

FORUM

The forum includes a discussion on Beyond
Schooling: Learning Platform for preparing students
for the 21st Century by Suvit Maesincee, Ph.D.,
Minister of the Ministry of Science and Technology.
Educational reforms cannot occur if there is no
change within the school. This discussion provides
new outlooks on the vision, targets, and educational
design changes that are necessary in order to
better prepare students for the future.  

Transforming the Value of Teachers
into the Leader’s Vision for the School of Future
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PRINCIPAL FORUM 2018
Transforming the Value of Teachers
into the Leader’s Vision for the School of Future

        The Value of the most important span of life
which is the span between kindergarden and elementary
school will be emphasized. Our workshop will be focusing
on the learning reformation in this transferring period.

This discussion will be led by Associate Professor
Assoc. Prof. Daranee Utairatanakit, Deputy Chair of Small
Children Subcommittee of Independent Committee
for Education Reform (ICER). The speaker of this
discussion will present classroom-level learning
reforms and an appropriate learning management for
different individuals.

         Lastly, successful case studies of Professional
Learning Community (PLC) in Kindergarten, Elementary,
and Secondary school will be presented. This is an
important discussion that will help to illustrate a clear
example of efficient PLC approach from successful
case studies which can be applied to the audience’s
own schools. This discussion will be led by Associate
Professor Ladda Pukiat, President of Thailand Principal
Forum. 

Principal Forum Program

      9.00 - 10.00  

FRIDAY 19 OCTOBER 2018  (SAPPHIRE 206)

By Suvit Maesincee, Ph.D.,
Minister of the Ministry of Science and
Technology

Beyond Schooling: Learning Platform
for preparing students for
the 21st Century

          10.00 - 11.00 

By Assoc. Prof. Daranee Utairatanakit,
Deputy Chair of Small Children Subcommittee
of Independent Committee for Education Reform
(ICER)

Learning transformation in the
transferring period between
kindergarden and elementary school

      11.00 - 12.30 

By Assoc. Prof. Ladda Pukiat,
President of Thailand Principal Forum. 

Best Practice/PLC 
Kindergarten, Elementary,
and Secondary school

         If you are a visionary principal
with “children learning set at the heart of school
reforms” and are ready to learn new knowledge
to build a school of promises for your students and
teachers, do not miss the Principal Forum at
EDUCA 2018: Value of Teachers.

The Principal Forum at
“EDUCA 2018: Value of Teachers”, 
Friday 19 October 2018 from 9.00 - 12.30
at SAPPHIRE 206 
 

th

 Remark: The schedule is subject to change without prior notice.
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04 Teacher Identity:

Curriculum and Pedagogy: 

Teacher & New Literacy: 

Teacher & 
Professional Development:

Teacher & Society: 

New Wave & Innovation: 

Special Seminar:

       The 11th Annual Congress for Teacher Professional Development
(EDUCA 2018) will be held during 17-19 October 2018 with “Value
of Teachers” as its main theme. “Value of Teachers”  refers to the 
responsibility of creating and supporting the future adults to be smart,
moral, and contented. However, due to the social, economic,
cultural, and technological changes in the globalized world, the value
and the necessity of a teacher as a profession is being questioned. 

This year, EDUCA aims to emphasized on the importance of teachers
as well as encourage teachers to redefine their value as a teacher
and as a mentor for the students who are the future of our nation. 

WORKSHOP
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EDUCA 2018: Value of Teachers consists of 7 subthemes as follow:

1. Teacher Identity:

Teacher development starts from preparing
the teachers for changes. The topics in this
conference will help teachers identify their
identity as a teacher even more explicitly
than what they already are. The attributes of
a teacher can help to arm the teacher with
mental abilities to face difficult challenges
at work. 

2. Curriculum and Pedagogy: 

Curriculum and pedagogy are the tools 
teachers use to encourage students to
learn continuously. It is also important that
students are able to create their own learning
and knowledge,thus, constant searches for
new educational “tools” to experiment with for
the benefit of both the students and the
teachers are a must.  

3. Teacher & New Literacy:

Teaching requires more than just basic
knowledge and skills. Nowadays, scholars
have presented new “learning” models in order
to meet current and future needs. Topics of
interest such as geo-literacy, scientific literacy,
and financial literacy are encouraged and
examined by the scholars. They are also of
the topics that are currently interesting for 
the general public as well.

These new learning models also embrace
outside of classroom learning that further
promotes classroom learning.

Enhancing the student’s learnings is not the
only responsibility a teacher must bear, but
a teacher must also continuously develop
oneself professionally and personally to keep
pace with the world. In this seminar, teachers
and principals wil l  learn new examples
and prototypes that are related to professional
development of teachers and schools such as:
Professional Learning Community (PLC), Classroom
Action Research, Lesson Study, School as
Learning Community, and more.

4. Teacher & Professional Development:

•   Characteristics of teachers and
     students' creativity 
     Assoc. Prof. Aree Phanmanee, Ph.D.
•    Teacher of teachers: Who train, and
      How to train them
     Assoc. Prof. Maitree Inprasitha, Ph.D. 
•    The New Role of Teachers
     Assoc. Prof. Usanee Anuruthwong, Ph.D.

•   Architectural Design Framework for 
    Educational Space and Learning Environment
    in School Design, Renovation, and Construction
    Mr. Moe Ekapob Suksudpaisarn

•   Sharing for the Best:
    The Key Process in TLC
    Miss Hasakamon Duangmani 
•   Developing Number Fact Fluency with
    Understanding – Not Gimmicks!
    Tippawan Nuntrakune, Ph.D. 
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EDUCA 2018: Value of Teachers consists of 7 subthemes as follow:

4. Teacher & Professional Development:

Self-reflection is also important for any
profession and teacher is not an exception.
This series of seminar provide teachers with
an opportunity to perceive and receive diversified
comments from others and present examples
of community-based learning as one of
the most important learning tools for the students.  

5. Teacher & Society:

6. New Wave & Innovation:

Nowadays, the new generations are paying
more attention to education and this is where
innovation is initiated. Many activities are
built to assist and support teachers.

The concept and experience of educational
reform from the leading countries in education
is important for Thai society to take notes 
as a guideline in its own implementation
and development of the teaching profession
and education.

This event features special seminars from overseas
New Zealand, on the topics of the country’s
expertise and highlights in education.

7. Special Seminar:

At this event, the experience of experts in
innovative learning will be told firsthand.
This also includes knowledge that can help
to support the role of a teacher and enhance
the effectiveness of how a teacher works.

•   New Dimension of innovation STEAM
    Education to learning management in 
    the 21st century to Thailand 4.0
    Asst. Prof. Siriporn Srichantha, Ph.D.
    Prof. Lin, Kuen-Yi 
•   English Language Teaching through
    Performing Arts
    Mr. Bundith Punsiri
•   e-PLC : Ethics  Professional Learning
    community
    Asst. Prof. Chanasith Sithsungnoen, Ph.D. 

•  Te Whāriki - Weaving Personalised and
    Inclusive Teaching and Learning Together
    Maree Brannigan
•  Decoding New Zealand Education to
    Prepare Students for the Future
    Poonpatra Bulbon Ph.D.,  
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WORKSHOP PROGRAM DAY 1: Wednesday 17th October 2018

หอง

Grand Diamond
Ballroom

เวลา

201

202

203

204

205

206

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

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

International Conference

ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

นวัตกรรมการจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษาในประเทศไทย

การจัดการศึกษาในรูปแบบรายวิชาเพื่อการฟนฟู
ภาษาและภูมิปญญาทองถิ่นในกลุมชาติพันธุ

หลักการออกแบบกิจกรรมสรางสรรคสำหรับ
ครูปฐมวัย: จากหลักการสูการปฏิบัติ

การพัฒนาศักยภาพมนุษยดวยกิจกรรมดนตรี สนุกกับคณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน

พัฒนาวัยรุนดวยพลังบวก
(ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย)

หลักสูตรสุจริตไทย เพื่อสรางสังคมสุจริต

การออกแบบกิจกรรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน

คุณครูอัธยา บุณยรัตเศรณี และคุณครูลดาวัล  ศิริคติพจน
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

ยุทธวิธีรวมพลังสรางสรรค
โรงเรียนคุณธรรม

 ศน.รังสิมา จันทะโชติ และคณะ
หนวยศึกษานิเทศกเมืองพัทยา

ครูกับการ "เริ่มตน" สงเสริมการเรียนรู
ใหกับเด็ก 2 ภาษาในชั้นเรียน

การสงเสริมทักษะอารมณและสังคมสำหรับนักเรียน
ประถมสูมัธยม กรณีศึกษา

โรงเรียนเพลินพัฒนาฝายมัธยม 

สืบคนประวัติศาสตรเพื่อการดำรงอยูใน
สังคมพหุวัฒนธรรม

พัฒนาเด็กปฐมวัย 4.0 ดวย K-STEM Model

ผศ.นพ.พนม เกตุมาน ประธานชมรมจิตแพทยเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทย
ศ.พญ.วินัดดา ปยะศิลป สมาคมกุมารแพทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย

(บรรยายเปนภาษาไทย/Conducted in Thai)

ผศ.ปรณัฐ กิจรุงเรือง คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะจากเทศบาลนครนครปฐม

มีบริการหูฟงแปลภาษาอังกฤษ - ไทย - อังกฤษ

ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สำหรับนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม

ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ และคณะ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

สรางพลวัตการพัฒนาศักยภาพครู
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูในโรงเรียน

ผศ.ดร.จารุวัจน สองเมือง
Q Coaching Team

ศน.รังสิมา จันทะโชติ และคณะ
หนวยศึกษานิเทศก เมืองพัทยา

สรางสรรคนวัตกรรมรักษสิ่งแวดลอม PLC
อาจารย ผกาพันธุ วีระสิงห และคณะ

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บานหนองพังแค)

นพ.อุดม เพชรสังหาร และอาจารย วิชัย เขียวรัตน
MBRT-Drum Circle

อาจารย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

และสถาบัน Math Express

อาจารย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

และสถาบัน Math Express

ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล
ORIGO Education

การพัฒนาความเขาใจเรื่อง Number Fact
ในระดับปฐมวัยถึงระดับปฐมศึกษาตอนตน

ผศ.ดร.น้ำมนต เรืองฤทธิ์ และคณะ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

นวัตกรรมสมัยใหมสำหรับ
การจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผูอำนวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)

จิตวิญญาณความเปนครู:
ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน

รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และคุณครูเรียม สิงหทร โรงเรียนบานขอบดง

รศ.ยืน ภูวรวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ทำไมวิทยาการคำนวณจึงมีความสำคัญ
(Why Computing is so Important ?)

ดร.วิริยะ ชัยพาณิชย และคณะ
เว็บไซต eduzones

เปลี่ยนมุมมองครูเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ
อาจารย ดร.ลินดา เยห และ ผศ.ดร.ธิดา ทับพันธุ

คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

ในพระบรมราชูปถัมภ

การสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเทียบเคียงตัวชี้วัด

อาจารยกฤษดา สงวนสิน และคณะ
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560):
การวิเคราะหสูการกฏิบัติ

Phenomenon-based Teaching & Learning
การสอนและการจัดการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน

อาจารย ดร.พงศธร มหาวิจิตร 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เขาใจกลุมคนที่ถูกลืมในระบบการศึกษาไทย:
ทำไม อยางไร ไดอะไร?

อาจารย Timo Tapani Ojanen และคณะ
คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อาจารย ดร.สุนทรี ศิริอังกูร และอาจารย สมบุญ พุทธบุตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การใชชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
สรรสราง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการเรียนรู (OSOI)

ผศ.ดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท และคณะ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การปรับพฤติกรรมและการจัดการเรียนรู
สำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียน

1 โรงเรียน 1 อาชีพ
(One School One Career : OSOC)

มากมายคุณอนันต  ผลิตภัณฑจากทุเรียน
คุณครูอัธยา  บุณยรัตเศรณี

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

การเรียนรูบูรณาการ
เนนการสรางผลิตภัณฑสรางสรรคในงานมงคล

ผอ.วิสา จรัลชวนะเพท และคณะ
โรงเรียนบานบางเหนียว

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่เนนผูเรียน
ใหสามารถปฏิสัมพันธกับเนื้อหากิจกรรม

Interactive E-learning
ผอ.วิสา จรัลชวนะเพท และคณะ

โรงเรียนบานบางเหนียว

วิจัยในชั้นเรียนผาน PLC: บทบาทครูนวัตกร 
 ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล

Executive Functions (EFs):
ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21

อาจารย ดร.ฑมลา บุญกาญจน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Critical Thinking:
การคิดอยางมีวิจารณญาณสำหรับเด็กปฐมวัย

อาจารย ดร.ปยะนันท หิรัณยชโลทร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คุณครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล และคณะ

โรงเรียนเพลินพัฒนา

สอนใหสนุกผานเกมกระดาน
(Using Board Games for Teaching) (2)

อาจารย ดร.พุทธชาด อังณะกูร และคณะ
คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Characteristics of Teachers
and Students’ Creativity

รศ.ดร.อารี พันธมณี
มูลนิธิสงเสริมเด็กปญญาเลิศ

(บรรยายเปนภาษาไทย/Conducted in Thai)
ผอ.ฐานันดร ไบรนางกูร และคณะ

โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา

พัฒนาการเขียนแผนบูรณาการความพอเพียง
กับการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนดวย PLC:

สรางโรงเรียนแหงความสุข
ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ และคณะ

โรงเรียนราชินีบน 

ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ และคณะ
โรงเรียนราชินีบน 

Positive Psychology and Learning (1)
ผศ.นพ.พนม เกตุมาน ประธานชมรมจิตแพทยเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทย
ศ.พญ.วินัดดา ปยะศิลป สมาคมกุมารแพทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย

(บรรยายเปนภาษาไทย/Conducted in Thai)

Positive Psychology and Learning (2)

อาจารยอธิษฐาน คงทรัพย และคณะ
คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ทักษะการโคชเพื่อครู เครือขายการพัฒนาสถานศึกษาสูการเรียนรู
อยางมีความสุข: กรณีตัวอยางโรงเรียนขนาดเล็ก

ผศ.ปรณัฐ กิจรุงเรือง คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การพัฒนารูปแบบการสอนตามอัตลักษณของสถานศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพทั้งโรงเรียน : กรณีตัวอยางโรงเรียน

สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
และคุณครูเครือขาย Thai Civic Education

พลเมืองโลกเพื่อความยั่งยืน:
จากแนวคิดสูการปฏิบัติในชั้นเรียน และโรงเรียน

รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

การสอนแนวคิดเชิงระบบเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
(How to Teach System Thinking for

Environmental Management)
รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนรูทักษะชีวิต:
เตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ

รศ.ดร.ลัดดา ภูเกียรติ และคณะ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

การเสริมสรางพลังอำนาจของครู ผานการศึกษา
บทเรียนที่เชื่อมโยงดวยการทำวิจัยปฏิบัติการ และ

การเรียนรูแบบรวมมือรวมพลังในชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ: วิถีทางของโรงเรียน

อาจารย ดร.กนก จันทรา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม

การรูเรื่องภูมิศาสตรกับความสามารถ
ในการเขาใจปฏิสัมพันธระบบมนุษยและธรรมชาติ

รศ.ดร.นวลจันทร จุฑาภักดีกุล
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

Executive Function (EF) กับการศึกษา
อาจารยนิธิ จันทรธนู และคณะ

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร

นิเวศการเรียนรูสูหองเรียนที่มีชีวิต

ผศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ และคณะ
คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

STEM Canvas: เครื่องมือชวยครูออกแบบ
การเรียนรูสะเต็มศึกษาดวยตนเอง

สอนใหสนุกผานเกมกระดาน
(Using Board Games for Teaching) (1)

อาจารย ดร.พุทธชาด อังณะกูร และคณะ
คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เครือขาย Thai Civil  Education และ Documentary Club

เรียนรูจากหนัง:
การรับชมภาพยนตรและวงเสวนาจากภาพยนตรสารคดี “Childhood: โรงเรียนริมปา”

ผศ.ดร.วศิณีส อิสรเสนา ณ อยุธยา และคณะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ฝายประถม และสถาบันอาศรมศิลป

การพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 
ผานการจัดประสบการณสะเต็มศึกษา

การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อเสริมสราง
การอาน-การเขียน ของเด็กที่มีปญหาการเรียนรู

อาจารย ดร.ศศินันท ศิริธาดากุลพัฒน และคณะ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

สอนเด็กทําโครงงานวิทยตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง (ครูระดับประถมศึกษา)

อาจารยกิ่งทอง ใบหยก อาจารยวันเพ็ญ เขียนเอี่ยม และคณะ
สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษาไทย

สอนเด็กเขียนรายงานโครงงานอยางถูกตอง
(สําหรับครูทุกระดับ)

ผศ.ดร.อลิศรา ชูชาติ และคณะ
สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษาไทย

ครูไทยรูทันเทคโนโลยีดิจิทัล: แนวทางรังสรรค
(สําหรับครูทุกระดับ)
รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ

สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษาไทย

อาจารย นพ. อโณทัย สุนสวัสดิ์ และคณะ
สมาคมจิตวิทยาแหงประเทศไทย

สติปญญา และคุณ คาของความเปนครูยุค 4.0 
(Cognition and Value of

Being the Teacher in 4.0 Era)
ครู 4.0 จัดการตนเอง
เทาทันชีวิตยุคดิจิทัล

ดร.วันทนา ปทุมอนันต และคณะ
สมาคมจิตวิทยาแหงประเทศไทย

 อาจารย ดร.สุธาวัลย หาญขจรสุข
มูลนิธิสงเสริมเด็กปญญาเลิศ

(บรรยายเปนภาษาไทย/Conducted in Thai)

Growth Mindset School

รศ.ดร.ศศิลักษณ ขยันกิจ และคณะ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

AfL: จากประเมินสูวิจัยในชั้นเรียนของครูอนุบาล

3 in 1 : กระบวนการเรียนรูลูกเสือ
สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21
คุณครูศุภานัน เอกธีรธรรม และคณะ

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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หอง

Grand Diamond
Ballroom

เวลา

201

202

203

204

205

206

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

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

การพัฒนาวิชาชีพครูดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู
เชิงวิชาชีพ (PLC-LS) : แนวคิดสูการปฏิบัติจริง

การเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อคิดผลิตภาพดวยเทคโนโลยี

ครูของครู: ใครฝก และ ฝกอยางไร 
(Who train, How to train them)

รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร

และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับ อาเซียน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

รศ.ดร.อุษณีย อนุรุทธวงศ และคณะ
สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย
(บรรยายเปนภาษาไทย/Conducted in Thai)

The New Role of Teachers

อาจารยสุทัศน เอกา

การถอดบทเรียนเพื่อ
สรางกิจกรรมการเรียนรู

Make learning fun! - How mobile micro-learning 
foster learner engagement and improve 
memorization and skill development of 

21st century students
Maik Fuellmann and team from QUIZZBIZZ Hong Kong,

UNIQUIZZ Thailand (Edtech Companies)
(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ มีลามแปลสรุปตลอดการทํากิจกรรม)

การออกแบบและใชสื่อ Infographic
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู

อาจารยฐิติวุฒิ นันทิภาคยหิรัญ 
และอาจารยคมจรัส แกวชัยเจริญกิจ

Wizes Creative Media

ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุงเรือง และคณะ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.สุรางค มันยานนท
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง

ภาษาอังกฤษเนนทักษะการสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย
ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดสื่อการสอนเพลงและเกม

PLC Interactive Innovation 
กับการสรางมโนทัศนและ

ความคิดรวบยอดในการเรียน
อาจารย ดร.อรุณรัสมิ์ บํารุงจิตร และคณะ

โรงเรียนบานหมากแขง

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

และเครือขาย Thai Civic Education

พื้นที่เรียนรูสาธารณะเพื่อสรางพลเมือง

สถาปตยกรรมเพื่อการเรียนรู - 
การพัฒนาและบริหารจัดการเชิงกายภาพ

เพื่อการเรียนการสอน
อาจารยเอกภพ สุขสุดไพศาล 
Design Director, EduLAB

บทบาทของครูในการพัฒนาเด็กแบบองครวมโดยใชแนวการสอนแบบมอนเทสซอรี
มีบริการหูฟงแปลภาษาอังกฤษ - ไทย - อังกฤษ/Simultaneous translation is provided from English – Thai – English 

Special Seminar by Association of Montessori Internationale (AMI) and Montessori Association of Thailand (MAT)
"Montessori Method For Holistic Development of the Child"

ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค โรงเรียนสาธิตบางนา 
และคุณวัฒนา ชัยชนะสกุล บริษัท แพคริมฟวเจอรลีดเดอร

วินัย 4 ประการ สูความสําเร็จอยางยั่งยืน

Lesson Study (LS) ผาน PLC สูงานวิจัยในชั้นเรียน:
บทเรียนสำคัญจาก WALS 2017 (World Association of Lesson Studies)

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ศน.ณัฏฐเมธร ดุลคณิต
และคณะครูในเครือขาย Thai Civic Education

พลเมืองโลกกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในกลุมสาระสังคมศึกษาฯ

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ศน.ณัฏฐเมธร ดุลคณิต
และคณะครูในเครือขาย Thai Civic Education

พลเมืองโลกกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบบูรณาการขามกลุมสาระฯ

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คุณครูปราศรัย เจตสันติ์
และคณะครูในเครือขาย Thai Civic Education

หองเรียนสรางความเปนพลเมือง
ดวยกระบวนการ Geo-Literacy

อาจารยเข็มพร วิรุณราพันธ และอาจารยอินทิรา วิทยสมบูรณ
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนและเครือขาย Thai Civic Education

พื้นที่เรียนรูสาธารณะ
เพื่อสรางพลเมือง (Workshop)

รศ.ดร.สิริพันธุ สุวรรณมรรคา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

และ อาจารย ดร.สิริกร โตสติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

การวิจัยในชั้นเรียนดวยการรูจักผูเรียน
รศ.ดร.สิริพันธุ สุวรรณมรรคา

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และ อาจารย ดร.สิริกร โตสติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

การวิจัยในชั้นเรียนดวยนวัตกรรม

คุณครูปรีชากร ภาชนะ
โรงเรียนภูเขียว

กระบวนการใชแผนภาพเพื่อเสริมสราง
การคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร

ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค และอาจารยอนิวัฒน ทองสีดา
โรงเรียนสาธิตบางนา

การพัฒนาชุมชนการเรียนรูของครู
สูการสอนศิลปสรางสุข

ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และ
อาจารย ดร.จิตรณรงค เอี่ยมสําอางค 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
และคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดวยกระบวนการ PLC

รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ และคุณคงวุฒิ นิรันตสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

การออกแบบโครงงานสะเต็มที่บูรณาการสาระ

อาจารยโตมร อภิวันทนากร
กลุมมานีมานะ และเครือขาย Thai Civic Education

การรูเทาทันสื่อในสังคมพหุวัฒนธรรม

คุณโตมร อภิวันทนากร
กลุมมานีมานะ และเครือขาย Thai Civic Education

การออกแบบเนื้อหาเรียนรูเพื่อสรางคุณลักษณะ
เด็กที่มีสุขภาวะทางเพศสำหรับชั้นประถมศึกษา

อาจารย ดร.พัทธธีรา นาคอุไรรัตน และคณะ
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สันติภาพศึกษากับการสราง
พลเมืองประชาธิปไตย

ศน.รังสิมา จันทะโชติ และคณะ
หนวยศึกษานิเทศกเมืองพัทยา

นวัตกรรมในการเริ่มตนทํา PLC 
เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนและเครือขาย

คุณครูนฤมล อินทพงษ และคณะ
ร.ร.เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

การใชคําถามตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21

ศน.รังสิมา จันทะโชติ และคณะ
หนวยศึกษานิเทศกเมืองพัทยา

สอน STEM ผาน PLC
สําหรับครูอนุบาลและครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ผศ.ดร.ศศิเทพ ปติพรเทพิน และ ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญู 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญู และ ผศ.ดร.ศศิเทพ ปติพรเทพิน

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การคิดเปนภาพสูการคิดผลิตภาพ
ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

อาจารย ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม

คุณคาของครูภาษาไทยกับ
การเปนแบบอยางทางปญญา (cognitive modeling)
ในการสอนอานเอาความ (reading comprehension) 

ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
Camilla Highfield, Ph.D., University of Auckland
**มีบริการหูฟงแปลภาษาอังกฤษ - ไทย - อังกฤษ**

Special seminar by Embassy of New Zealand
"Teachers and leaders responding

to culturally diverse students in New Zealand"

Maree Brannigan
Tātai Angitu Institute of Education, Massey University

**มีบริการหูฟงแปลภาษาอังกฤษ - ไทย - อังกฤษ**

Special Seminar by Embassy of New Zealand
"Teaching as Inquiry – a professional learning tool 

for teachers by teachers
– the New Zealand model in practice"

Maree Brannigan
Tātai Angitu Institute of Education, Massey University

**มีบริการหูฟงแปลภาษาอังกฤษ - ไทย - อังกฤษ**

Special Seminar by Embassy of New Zealand
"Te Whāriki – weaving personalised and inclusive 

teaching and learning together"

อาจารย พญ.ฉันทสุดา พงศพันธุผูภักดี
สมาคมกุมารแพทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย

วัยรุน วัยวุน

รศ.พญ.จิราภรณ อรุณากูร
สมาคมกุมารแพทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย

การลอแกลง รังแกในโรงเรียน
(Bullying at School) รศ.นพ.ชาญวิทย พรนภดล และ พญ.ทิพาวรรณ บูรณสิน

สมาคมกุมารแพทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย
(บรรยายเปนภาษาไทย/Conducted in Thai)

E-Sport & Game Addiction

อาจารย ดร.ศิริพร ศรีจันทะ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Prof. Lin, Kuen-Yi, National Taiwan Normal University และคณะ

ปฏิบัติการเรียนรูตามแนวคิด STEAM Education: ประสบการณของไทยและไตหวัน
สําหรับครูประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

อาจารย ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม และคณะ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เทคนิคการสอนเด็กพิเศษ: จากหิ้ง (วิจัย) สูหอง (เรียน)

(มีบริการหูฟงแปลภาษาอังกฤษ - ไทย - อังกฤษ/Simultaneous translation is provided from English – Thai – English )

International Special Workshop by Raffle Girls School (RGS), Singapore
"Developing PLC in School"

อาจารย ดร.สิริลักษณ โปรงสันเทียะ 
และคุณครูปทมาภรณ เสือทองปาน

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จิตศึกษากับชั้นเรียนรวม
(Jitsuksa for Inclusive Classroom)

Ms.Dolly Sethi
Denla Kindergarten School

(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ/Conducted in English)

Incorporating Songs with English Language Lesson 
to Enhance Fun Learning

for Young learners aged 2.5 - 6 years old
Mrs.Hasakamon Duangmani

Anuban Sriprachanukoon School and team
(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ /Conducted in English)

Sharing for the Best:
The Key Process in TLC

อาจารยอรวิภา ดุรงคธรรม
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะ

สอนภาษาอังกฤษอยางไรใหเด็กอานออก:
การแกไขปญหา การอานไมออกในระดับประถม

และมัธยมศึกษา

ถ้ํา..ไมใชแครูในภูเขา
อาจารย ดร.ชัยพร ศิริพรไพบูลย

นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

คณะครูผูไดรับรางวัล Innovative Teachers Leadership Award
ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูดำเนินรายการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับหองเรียนยุคดิจิทัล:
เสวนากับครูรางวัล 

Innovative Teachers Leadership Award
อาจารย ดร.กิตติพันธ อุดมเศรษฐ และคณะ

โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย

Flipped Learning & Active Learners
ในโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา รศ.ประพันธศิริ สุเสารัจ
และคุณครูเรียม สิงหทร 

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.นิรนาท แสนสา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เสวนา "อนาคตครูในยุคดิจิทัล"

อาจารย ดร.เบญจรัตน แซฉั่ว และคณะ
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

และเครือขาย Thai Civic Education

สิทธิมนุษยชนศึกษาในโรงเรียน

ผศ.ดร.ดนีญา อุทัยสุข
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

และคณะ

บทเพลงพระราชนิพนธ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน

ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะ

การบูรณาการเทคโนโลยี
กับกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning

อาจารย ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

และอาจารยดรณี จันทรหลา
นักจิตวิทยาคลินิค โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม

พัฒนาเด็กอยางสมดุล: อารมณ สังคม
ความคิดและพฤติกรรม

กลุม Thailand Principal Forum

Lesson Study (LS) ผาน PLC สรางโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู:
กรณีตัวอยางโรงเรียนไทยทุกสังกัด

กลุม Thailand Principal Forum

ดร.พีรนุช กัณหดิลก
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)

ของเลนวิทยาศาสตรภูมิปญญาไทย

อาจารยฐาปนา จอยเจริญ และอาจารยภัสรำไพ จอยเจริญ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

รหัสลับการออกแบบการจัดการประสบการณ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับครูปฐมวัย

สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

การจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณและ Coding
ผาน www.CodingThailand.org

สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

Maker Education
เพ่ือตอยอดการเรียนรู Coding และวิทยาการคำนวณ



16

WORKSHOP PROGRAM DAY 3: Friday 19th October 2018

หอง

Grand Diamond
Ballroom

เวลา

201

202

203

204

205

206

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

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

Active Learning-PLC กับ Logbook: 
สอนครูบันทึกและนับภาระงาน

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

การเรียนรูเชิงรุกแบบรวมพลัง
เสริมสรางทักษะการคิดแหงศตวรรษที่ 21
รศ.ดร.พิมพันธ เดชะคุปต และ รศ.พเยาว ยินดีสุข 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ในยุคศตวรรษที่ 21

โดยใชหลักการของเกม (Gamification)
ดร.กัญชร มัททวีวงศ และคณะ

บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส จํากัด

จาก CMS (LS) สราง PLC สู SLC:
เจริญจากภายใน

รศ.ดร.สิริพันธุ สุวรรณมรรคา และคณะ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติครูประถมศึกษาในยุคดิจิทัล 
บทบาทการเปนครูประจําชั้นบริบทสังคมยุคดิจิทัล

ผศ.ดร.ยศวีร สายฟา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การจัดหองเรียนเชิงบูรณาการ
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

อาจารย ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พิพิธภัณฑกับการจัดการเรียนรู
อาจารยปทุมมา บําเพ็ญทาน

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารยสืบศักดิ์ นอยดัด และคณะสถาบันอาศรมศิลปและโรงเรียนรุงอรุณ

การจัดการเรียนรูแบบองครวม (Holistic Learning) ผานการออกแบบหลักสูตร
ที่เขาถึงระบบคุณคา (Value Oriented Curriculum: VOC)

โดยเนนบูรณาการการเรียนแบบใฝรู (Active Learning)

Special Seminar by Embassy of New Zealand
"ถอดรหัสการศึกษานิวซีแลนดสูการเตรียมผูเรียนสําหรับอนาคต

(Decoding New Zealand Education
to prepare students for the future)"

Poonpatra Bulbon, Ph.D.
(บรรยายเปนภาษาไทย/Conducted in Thai)

e-PLC :
Ethics Professional Learning Community

ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน และคณะ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

(บรรยายเปนภาษาไทย/Conducted in Thai)

เครือขายคนรุนใหมกับการศึกษาในโลกที่ผันแปร
เครือขาย Thai Civic Education

ทีมจาก EDWINGs Education และ Saturday School
ดร.วิริยะ ชัยพาณิชย และคณะ

เว็บไซต eduzones

การสอนแบบสรางสรรคเปนฐานความคิดสรางสรรค
(Creativity-based Learning: CBL)

ฟอรั่ม ครูใหญ : Principal Forum
การรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

เพื่อสรางพลเมือง
อาจารยเข็มพร วิรุณราพันธ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

และคณะครูในเครือขาย Thai Civic Education

วงเสวนาเปดตัวหนังสือ
ถอดประสบการณชีวิตครูรุนใหม 16 คน

"ครูผูสรางพลเมือง"
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล

และครูในเครือขาย Thai Civic Education

PLC ของคุณครูสูการพัฒนา
วินัยเชิงบวกในชั้นเรียนประถมศึกษา
อาจารย ดร.เรวณี ชัยเชาวรัตน และคณะ

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การเรียนรูประวัติศาสตร
เพื่อกาวขามความเกลียดชัง

คุณครูทวิช ลักษณสงา
และคุณครูในเครือขาย Thai Civic Education

การทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผูเรียน
ผศ.ดร.กมล โพธิเย็น และคณะ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

การรับรูความสามารถของครู (Self-efficacy)
อาจารย ดร.จรินทร วินทะไชย

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทางคณิตศาสตรสําหรับผูเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ในยุค Thailand 4.0:

ประถมศึกษา
อาจารย ดร.จงกล ทําสวน

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทางคณิตศาสตรสําหรับผูเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ในยุค Thailand 4.0:

มัธยมศึกษาตอนตน
อาจารย ดร.จงกล ทําสวน

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทางคณิตศาสตรสําหรับผูเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ในยุค Thailand 4.0:

มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย ดร.จงกล ทําสวน

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การรูเทาทันดานเศรษฐศาสตร (Economic Literacy)
การเงิน (Financial Literacy) และผูประกอบการ
(Entrepreneur Literacy) สมรรถนะแหงอนาคต

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
และครูในเครือขาย Thai Civic Education

ความเชื่อ อัตลักษณ ความเปนผูนําของคนเปนครู
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล

เครือขาย Thai Civic Education

กระบวนการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาเสนทางทองเที่ยวในทองถิ่น

ดร.เฉลิมชัย พันธเลิศ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และ ผ.ศ.ดร.วศิน ปญญาวุธตระกูล 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกมและนิทานภาพประกอบเพื่อเสริมสราง
ทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติ: จากญี่ปุน 

สูกรณี 13 ชีวิตทีมฟุตบอลหมูปา อคาเดมี จ.เชียงราย
อาจารยรัตติกร วุฒิกร อาจารยธนะชัย สุนทรเวช
และเครือขายเยาวชนไทยจากโครงการ HANDs
เครือขาย The Japan Foundation, Bangkok

Assess for Success

Mr.Patthanah Songchat
Wat Ban Kae School and team

(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ/Conducted in English)

English Language Teaching
through Performing Arts

Mr.Bundith Punsiri and the team from
Engage to Learn Co., Ltd.

(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ/Conducted in English)

นวัตกรรมสําหรับทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21
ทําอยางไรในชั้นเรียนคณิตศาสตร ระดับประถม

ผศ.ดร.นฤมล ชางศรี และคณะ
คณะศึกษาศาสตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู

สําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแกน

นวัตกรรมสําหรับทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21
ทําอยางไรในชั้นเรียนคณิตศาสตร ระดับมัธยม

ผศ.ดร.นฤมล ชางศรี และคณะ
คณะศึกษาศาสตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู

สําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแกน

คุณคาของครูภาษาไทยกับการสอนวรรณคดีไทย
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อใหผูเรียนเปนผูสรางความหมายดวย

วิธีสนทนาของโสกราตีส (Socratic Method)
รศ.ขันธชัย อธิเกียรติ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7 อุปนิสัยของผูมีประสิทธิผลสูง (7 Habits)
อาจารยสมพงษ เลี้ยงเจริญ

พัฒนาชีวิตคิดแบบ Startup
รศ.ดร.นภดล รมโพธิ์

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การมุงสูวิสัยทัศนไมทิ้งใครไวขางหลัง
ดวยกระบวนการสังเกตและชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนเพลินพัฒนา ฝายมัธยม
คุณครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล และคณะ

โรงเรียนเพลินพัฒนา

ดาราศาสตรและอวกาศเพื่อเสริมสราง
การรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนมัธยม

อาจารย ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ และคณะ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม

การเรียนรูเรขาคณิตโดยเปนภาพมโนทัศน

ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
เพื่อสรางพลเมือง (Workshop)

 อาจารยเข็มพร วิรุณราพันธ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
และคุณครูในเครือขาย Thai Civic Education

การจัดการหองเรียน และ เด็กบกพรองดานการเรียนรู
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปยะศิลป และ อาจารย พญ.สุธาทิพย เอมเปรมศิลป 

สมาคมกุมารแพทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย

Evaluation & Intervention for Developmental Problems in Preschool
รศ.พญ.อิสราภา ชื่นสุวรรณ และ รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ

สมาคมกุมารแพทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย
(บรรยายเปนภาษาไทย/Conducted in Thai)

การวัดประเมินผล Soft Skills 

ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ หลาวทอง
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

และคุณครูหทัยชนก กูรมะสุวรรณ
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Powerland กับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และคณะ
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

และกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

เหตุผลดีก็มีชัยในวิจัยไปกวาครึ่ง: การคิดเชิงเหตุผลกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
อาจารย ดร.กณิษฐ ศรีเคลือบ

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กระบวนการ LS-PLC กับการพัฒนาอาชีพของเด็ก: 
เกาะลานโมเดล

ศน.รังสิมา จันทะโชติ และคณะ
หนวยศึกษานิเทศกเมืองพัทยา

เทคนิคการสอนควบคูการประเมินหลากหลาย
สูผลการเรียนรูเด็ก (SLO)

คุณครูวิราวรรณ สมเขื่อน และคณะ
หนวยศึกษานิเทศกเมืองพัทยา

เรียนรูจากหนัง: การรับชมภาพยนตรและวงเสวนาจาก
ภาพยนตรสารคดี Reach for the SKY: ฝากฝนไวที่ปลายฟา

เครือขาย Thai Civil  Education และ Documentary Club

การจัดประสบการณตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย
(Reggio Emilia) ในหองเรียนเด็กปฐมวัยสี่ภูมิภาค

ตามบริบทสังคมไทย
อาจารย ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป สถาบันอาศรมศิลป

และภาคีเครือขาย สพป.ตราด สพป.พะเยา เขต 2 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และสพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เทคนิคการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ดวย Digital Learning

อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สรอยคีรี
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

การจัดการเรียนรูตามแนวสิ่งแวดลอมศึกษา
ในโรงเรียน Eco School

ผอ.วสันต ปญญา
และคณะครูจากโรงเรียนเมืองกระบี่

และบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด

Coaching-Mentoring ผาน PLC:
ยุทธศาสตรเพิ่มพลังโรงเรียน

เปนชุมชนแหงการเรียนรู
ผอ.วสันต ปญญา

และคณะครูจากโรงเรียนเมืองกระบ่ี

การสรางความเปนพลเมืองประชาธิปไตย
ผานวิชาประวัติศาสตรไทย

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คุณครูปราศรัย เจตสันต
และคุณครูในเครือขาย Thai Civic Education

การยับยั้งชั่งใจ: กุญแจสูการควบคุมอารมณ
(Inhibition: A Key to Emotional Regulation)

อาจารย จันทิมา ขณะรัตน และคณะ
หลักสูตรจิตวิทยาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เทคนิคการใหคําปรึกษาสําหรับครูเพื่อชวยเหลือ
นักเรียนที่มีปญหาความเสี่ยงทางอารมณ
(Counseling Techniques for Teachers
to Help Emotional At-risk Students)

อาจารยเทพรัตน พานิชย่ิง และคณะ
หลักสูตรจิตวิทยาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ทําอยางไรใหนักเรียนของคุณ
เปนซุปเปอรแมนในแบบของเขา

(How to enable your students to be SUPERMAN?)
คุณสรวิศ ไพบูลยรัตนากร และคณะ

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร (Saturday School)

การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ
Active Learning เพื่อสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง

อาจารย.ดร.ปรมะ แขวงเมือง และคณะ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

หลักสูตรดานการออกแบบสามารถสรางผูเรียน
ใหเปนนักออกแบบเพื่อความยั่งยืนไดอยางไร

อาจารย ดร.ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท
อาจารยเกวลิน ศักด์ิสยามกุล และคณะนักศึกษาจากมัณฑนศิลป

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียนไปทำไม?
UP level หองเรียนผานกระบวนการ 4C

อาจารยณัฐรดา เลขะธนชลท และคณะ
EDWINGS Education

วิทยนอกหองกับวิศวกรรมรอบตัว
อาจารยธนากร พละชัย

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)

ปนความคิด สูนักคิดดิจิทัล
อาจารยธานี หลินลาโพธิ์ และคณะ

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)

การเก็บรักษาตัวอยางพรรณไม
อาจารยทัศนัย จีนทอง และคณะ

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย
(ไมเปดใหลงทะเบียน)

“ครู” = “ผูนำการเปลี่ยนแปลง”

คุณดุษฎี เตือนอุดมศิลป และคณะ
มูลนิธิ ทีช ฟอร ไทยแลนด

เสวนา
“รวมมือ รวมใจ หางไกลความเสี่ยง

ตอปญหาการเรียนรู”
รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และ รศ.กุลวรา ชูพงศไพโรจน

Aksorn NEX



EDUCA 2018 Registration Package

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 today
         until 5 October 2018.
4. Please stay tuned for news and updates on EDUCA registration via our Website at www.educathai.com
         and our FACEBOOK Page at https://www.facebook.com/educathai.

Online Registration Package

Access to 4 selected workshop sessions on the selected date with no lunch

One Day Pass THB 300 for 17, 18 or 19 October 2018

1,500 THB

800 THB

550 THB

450 THB

Package C: Workshop Package 

Package A: International Conference Package 

Package B: All-inclusive workshop package

Package D: Limited Workshop Package 

Access to International Conference (17 October 2018)
inclusive of lunch on the day

Access to 12 selected workshop sessions inclusive
of lunches for 3 days

Access to 12 selected workshop sessions with
no lunch

Access to 8 selected workshop sessions with
no lunch

1,300 THB

** The Promotion package is offered
only for the first 500 registrants.

Access to International
Conference on 17 Oct 18
inclusive of lunch on the
conference day

Access to 4 selected
workshop sessions with
no lunch on the
other days

PROMOTION
Early-bird International Conference Package

Montessori Special Seminar 

1,500 THB

2,500 THB

PLC Special Seminar by RGS

International Seminar
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Additional Services

+200 THB

+300 THB
Lunch for 1 day

Lunch for 2 days

inclusive of lunch on the day

inclusive of lunch on the day



Tel. +66 2748 7007 Ext. 147
Facebook & LINE official: @educathai

Email: info@educathai.com
Website: www.educathai.com

Contact us:

S

IMPACT Forum,
IMPACT Muang Thong Thani

17-19 OCTOBER

The 11th Annual Congress
for Teacher Professional

Development


