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จําเจ

ถามคร.ูcom

" Learning Transformation through English for 
Integrated Studies & Digital Technology 

Pedagogy with OJL"
"ปฎริปูการเรยีนรูด้ว้ยศลิปะการสอนแบบ EIS&DT 

จากการปฏบิตังิาน"

สขุภาพกายจติเด็กวยัเรยีน และการจัดการศกึษาเพอื
การบําบดั

ดร.สรุพงษ์ งามสม 

สมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนมัธยมศกึษาแหง่ประเทศไทย
นพ.ทปีทัศน ์ชณุหสวสัดกิลุ

สมาคมการแพทยม์นุษยปรัชญาแหง่ประเทศไทย

 Executive Functions กบัความพรอ้มทางการเรยีนใน
เด็กปฐมวยั

แนวทางการสง่เสรมิ Executive Functions ในเด็ก
ปฐมวยั

รศ.ดร.นวลจันทร ์จฑุาภกัดกีลุ 

ศนูยว์จัิยประสาทวทิยาศาสตร์
สถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ

มหาวทิยาลยัมหดิล

รศ.ดร.นวลจันทร ์จฑุาภกัดกีลุ 

ศนูยว์จัิยประสาทวทิยาศาสตร์
สถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ

มหาวทิยาลยัมหดิล

ยกระดบัคณุภาพวชิาหนา้ทพีลเมอืงฯ จากพลเมอืงด ีสู่
พลเมอืงวถิปีระชาธปิไตย

ครสูมรรถนะสงู
(HPT : High Performance Teachers) พลเมอืงโลกศกึษาเพอืสนัตภิาพและความยังยนื การนํา ASEAN Curriculum Sourcebook 

สูก่ารปฏบิตั ิ

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกลุ 

คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
รศ.ดร.เอกชยั กสีขุพันธุ ์

คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกลุ 

คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกลุ 

คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยเีสรมิประสทิธภิาพโรงเรยีน ลดภาระงานคร ู

ชว่ยเด็กใหห้ลดุพน้จากหอ้งสเีหลยีมและแบบฝึกหดัที
จําเจ

การสอนแบบสอบเสาะหาความรูแ้ละ STEM
INQUIRY BASED SCIENCE EDUCATION AND STEM 

(บรรยายภาษาไทย)

ถามคร.ูcom MAD SCIENCE

ตน้ทนุจติวทิยาเชงิบวกเพอืการพัฒนาประสทิธผิลใน
การทํางานกลุม่ของผูเ้รยีน นทิานภาพเพอืการอา่นเชงิสรา้งสรรคสํ์าหรับเด็กปฐมวยั เทคนคิการสอนอา่นเพอืเสรมิสรา้งผลสมัฤทธทิางการ

อา่น Teach for Thailand

ผศ.ดร.วธิญัญา วณัโณ  คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
อ.ดร.ธนัยา พทิธยาพทิักษ์ 

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
อ.สรยีา โชตธิรรม 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร

โครงงานวทิยาศาสตรป์ระเภทสํารวจ : ความลบัของ
นกกางเขน พลงัทดแทน กบัการศกึษาไทย

อ.อรชา พันธบุรรยงก ์

 โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม
ศนูยเ์รยีนรูพ้ลงังานทดแทน สงิแวดลอ้มศกึษา

วงัดมุเมา้เทน้แคมป์

ละครเพอืการพัฒนาผูเ้รยีน การจัดการเรยีนรูบ้รูณาการเนน้ STEM โดยใช ้
แบบจําลองเป็นฐานสําหรับครวูทิยแ์ละคณติ

อ.บณัฑษิฐ ์พันศริ ิ

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัวลยัอลงกรณ์ฯ
อ.พรอ้มพนติ เกตทุพิย ์ โรงเรยีนตะพานหนิ

อ.นําโชค อุน่เวยีง 

โรงเรยีนศรอียธุยา ในพระอปุถัมภฯ์

ดร.อจัฉรยี ์ภมุวรรณ และ อ.วฒุ ิสาระรัตน์
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

จดุยังทัพยอ้นกลบัหาอดตี : การจัดการเรยีนรู ้
ประวตัศิาสตรเ์ชงิบรูณาการ

เสรมิสรา้งการรูส้งิแวดลอ้มดว้ยแนวคดิ STSE: 
กา้วใหมข่องการสรา้งขอ้สอบ PISA-LIKE

สอนครปูระถมศกึษา เสรมิทักษะฟัง พดู อา่น เขยีน
ภาษาองักฤษดว้ยสอืผสมผสาน

โปรแกรมสอนครภูาษาองักฤษไมต่รงวฒุ ิเสรมิสรา้ง
บรรยากาศการเรยีนรูด้ว้ยการเนน้ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

อ.ฐาปนา จอ้ยเจรญิ 

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ
และคณะครโูรงเรยีนเมอืงพัทยา

อ.นติกิร ออ่นโยน 

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ
และคณะ

ผศ.ดร. ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาต ิ

โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม
ผศ.สรุางค ์มันยานนท์

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ

การสอนภาษาไทยเป็นภาษาท ี2 
สําหรับเด็กกลุม่ชาตพัินธุ์

Hybrid Digital Classroom in Action การบรหิารจัดการหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิก ุสําหรับ
โรงเรยีนอนุบาล เพอืรองรับพระราชบญัญัตกิารศกึษา

แหง่ชาตฉิบบัใหม่

สอนครปูฐมวยัเขยีนแผนวทิย-์คณติฯ ตามตวัชวีดั 

 อ.อภริด ีไชยกาล 

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ สํานักพมิพว์ฒันาพานชิ Club Academia
อ.ภสัรําไพ จอ้ยเจรญิ 

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา

110

ดาราศาสตรพ์กพา ของเลน่วทิยาศาสตรภ์มูปัิญญาไทย

องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาติ องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาติ

112

สอนทําหนังสอืและสอืแสดงงานนทิรรศการเป็น
 3 มติ-ิpop up

สอนทําหนังสอืและสอืแสดงงานนทิรรศการเป็น
 3 มติ-ิpop up

555 PAPERPLUS 556 PAPERPLUS

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

International Conference: On Schooling " โรงเรยีน! โรงเรยีน! โรงเรยีน! "

รศ.นพ.สรุยิเดว ทรปีาต ี

สถาบนัแหง่ชาตเิพอืการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สอนเด็กทําโครงงานในทกุกลุม่สาระการเรยีนรู:้ DIY (Do It Yourself)

201

202

 คณะครแูละนักเรยีนโรงเรยีนในสงักดัเมอืงพัทยา

Skills for Your Life ไมใ่ชแ่ค ่Life Skills

203
รศ.ดร.เนาวนติย ์สงคราม 

คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

204

กระบวนการเป็นพเีลยีงทางวชิาการ และการโคช้ เพอืพัฒนาวชิาชพีครู

พญ.วมิลรัตน ์วนัเพ็ญ 

สถาบนัสขุภาพจติเด็กและวยัรุน่ราชนครนิทร์
ผศ.ดร.ปรณัฐ กจิรุง่เรอืง และคณะ 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร

สอืดจิทิัลเพอืการเรยีนรูแ้ละการวจัิยสําหรับผูเ้รยีนในศตวรรษท ี21

การดแูลชว่ยเหลอืเด็กพเิศษทพีบบอ่ยกบัระบบคูเ่ครอืขา่ยสาธารณสขุ

205               ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาต,ิ อ.ดร.ปัทมศริ ิธรีานุรักษ์ จารชุยันวิฒัน,์ อ.ดร.อรชา ตลุานันท ์,               รศ.
สมศร ีเพ็ชรยมิ และ คณุจรีาภสัร ์อรยิบรุษุ

                    รศ.ดร.จรีะพันธุ ์พลูพัฒน ์คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ                         อ.ดร.นฤมล เนยีม
หอม โรงเรยีนทุง่มหาเมฆ

206

การออกแบบกจิกรรมศลิปะสง่เสรมิการคดิอยา่งสรา้งสรรค์

เสวนา รอยตอ่ปฐมวยัสูป่ระถมศกึษา การสอนเด็กปฐมวยัเกยีวกบัอาเซยีน

วธิวีทิยาการสอนดนตรแีบบบรูณาการเชอืมโยงในศตวรรษท ี21

111

Forum (Exhibition Hall)

การบรหิารจัดการแบบ Active learning

ดร.มชียั  วรีะไวทยะ 

ศนูยน์วตักรรมการบรหิารและผูนํ้าทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา

105

106

สอนเด็กเขยีนโปรแกรมสรา้งหุน่ยนตต์ามแนวคดิของ STEM

ดร. สปุรยี ์บรูณะกนษิฐ นักวชิาการอสิระ 

คณุชยัชนัตถ ์ชาญศลิปกลุ ผูเ้ชยีวชาญดา้นหุน่ยนต ์สงักดัคณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

107

Iworld Icloud Smart Education Platform: Creating Digital Learning Activeies&Connecting the World 
of Education

iWorld

หอ้งเรยีนแหง่อนาคต เพอือนาคตเด็กไทย 

(เฉพาะโรงเรยีนภายในโครงการ)

SAMSUNG Smart Learning Center:ซมัซงุ สรา้งพลงัการเรยีนรูสู้อ่นาคต

งานประดษิฐจ์ากวสัดใุกลต้วั 

ผศ.จรัสศร ีพัวจนิดาเนตร  โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม

อ.ดร.วสิตูร โพธเิงนิ 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร
ผศ.ดร.ยทุธนา ฉัพพรรณรัตน ์

คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

108

109

103

จติตปัญญาศกึษา

104

Let Our Students be the Real Actors of Learning – A Self‐regulated Learning Model of
 Classroom Practice integrating Assessment with Learning and Teaching 

Dr.Stanley Saimun Ho 
(International Workshop)

ผศ.ดร.ศศลิกัษณ์ ขยันกจิ คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
อ.ชนพิรรณ จาตเิสถยีร  สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

102


