กำหนดกำร
กำรประชุมกำรวิจัยทำงกำรศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 16
“นวัตกรรมกำรศึกษำ : กล้ำเปลี่ยน สร้ำงสรรค์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำไทย”
วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันศุกร์ที่ 27 สิงหำคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหำคม 2564
เวลำ

กิจกรรม

09.00 - 09.30 กล่ำววัตถุประสงค์และสำระสำคัญของกำรจัดประชุม
โดย นายอานาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการสภาการศึกษา
พิธีเปิดกำรประชุม
โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

09.30 - 10.30 บรรยำยพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำในยุคดิจิทัล”
โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
10.30 - 12.00 เสวนำวิชำกำร เรื่อง “นวัตกรรมกำรศึกษำ : กล้ำเปลี่ยน สร้ำงสรรค์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำไทย”
โดย ดร. สุภัทร จาปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายมณฑล ภาคสุวรรณ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดาเนินรายการโดย ดร.คมกฤช จันทร์ขจร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
พิธีกร โดย นายธีระพจน์ คารณฤทธิศร

ห้อง
ห้องหลัก

2

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหำคม 2564 (ต่อ)
วัน/เวลำ

กิจกรรม

13.00 - 14.00 บรรยำยพิเศษ งำนวิจัยผลของกำรรับรู้เสียงวรรณยุกต์ภำษำไทยต่อกำรรู้คำศัพท์เบื้องต้น

กำรอ่ำนคำ และกำรเขียนตำมคำบอกของเด็กไทย”
โดย ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14.00 - 18.00 อภิปรำยผลงำนวิจัย “กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ และผู้สูงวัย”
ดาเนินการอภิปราย โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา
1. ผลกำรจัดกิจกรรมโดยใช้ภำพยนต์เป็นฐำนผสมผสำนกำรพูดสลับภำษำของครูที่มีต่อทักษะกำรฟังและ
กำรพูดภำษำอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย นางสาววนิดา ภูวันนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
2. กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบทวิภำษำ (ภำษำมลำยูถิ่น-ภำษำไทย) เพื่อพัฒนำ
ทักษะทำงภำษำไทย สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จังหวัดนรำธิวำส
โดย นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
3. กำรพัฒนำกิจกรรมกำรศึกษำตลอดชีวิตเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในเขตภำคใต้ตอนบน
โดย นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง
4. กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมพฤฒพลังตำมแนวคิดกำรเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐำนและกำร
เรียนรู้บนควำมท้ำทำย
โดย นายวิญญ์ทัญญู บุญทัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5. กำรพัฒนำกำรเขียนประโยคภำษำไทย โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษำหูหนวก
มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช เพชรบุญวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6. ผลกำรใช้ชุดนิเทศกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนคู่ขนำนออทิสติก เพื่อพัฒนำครูด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนคู่ขนำนออทิสติก สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ขอนแก่น
โดย นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผงุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ห้อง
1

3

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหำคม 2564 (ต่อ)
วัน-เวลำ
กิจกรรม
13.00 - 18.00 อภิปรำยผลงำนวิจัย “กำรจัดกำรศึกษำเพื่อตอบสนองกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
ดาเนินการอภิปรายโดย ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ภาคีเครือข่ายการศึกษา
1. กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ของพลเมืองไทย
4.0 กรณีศึกษำโรงเรียนรำชินีบน กรุงเทพมหำนคร
โดย ดร.พิรณ
ุ ศิริศักดิ์ โรงเรียนราชินีบน
2. กำรวิจัยและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรรู้เรื่องกำรอ่ำนตำมแนวทำงกำรสอนแบบ PISA โดยใช้แนวคิด
กำรอ่ำนจำกต้นแบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
โดย ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. กำรใช้กำรสอนเขียนโดยใช้โมเดล COWER เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรเขียนภำษำอังกฤษและ
แรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
โดย นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์ โรงเรียนหอพระ
4. กำรพัฒนำทักษะกำรให้เหตุผลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ผ่ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทำงสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์เป็นฐำน
โดย นายอัศวิน ธะนะปัด โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
5. กำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรแนวคิด STEM บนฐำนงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
โดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำรทำงำนของนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนไร่หลวง
โดย ดร.เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ โรงเรียนบ้านไร่หลวง
6. กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ MANEE Model ที่ส่งเสริมพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษำปีที่ 4
โดย นางสุดารัตน์ ลาล่อง โรงเรียนเวียงสระ
7. กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ถ้ำหลวงขุนน้ำนำงนอนกับกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงธรณีวิทยำบนเปลือกโลก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
โดย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ห้อง
2

4

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหำคม 2564 (ต่อ)
เวลำ
13.00 - 14.00

กิจกรรม

บรรยำยพิเศษ “จิตวิญญำณครูสำคัญกับกำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียน”
โดย ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

14.00 - 18.00 อภิปรำยผลงำนวิจัย “หลักสูตรและรูปแบบกำรเรียนรู้”
ดาเนินการอภิปรายโดย
ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์
รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
1. งำนวิจัยระดับชมเชย “กำรพัฒนำมโนทัศน์ดำรำศำสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำโดยกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้แบบจำลอเป็นฐำนร่วมกับกำรมองภำพเชิงปริภูมิ : กรณีศึกษำกลุ่มชำติพันธุ์ม้ง”
โดย นายวสุพงษ์ อิวาง โรงเรียนวัดเวฬุวัน
2. กำรพัฒนำบอร์ดเกมเชิงบริบทสร้ำงเสริมทักษะกำรคิดเชิงคำนวณและควำมตระหนักด้ำนสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ทีมโค้ดดิ้งดับไฟพิทักษ์ป่ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
โดย นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
3. กำรศึกษำกระบวนกำรผลิตผงแป้งจำกผลมะละกอดิบ กำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมี และกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรสำหรับกลุ่มนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์
โดย นางคมคาย พฤกษากร โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
4. กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศ IQABIS_3A4C เพื่อเสริมสร้ำงกรอบคิดวัฒนธรรมนวัตกรรมกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โดย นางเบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
5. นวัตกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนมัธยมศึกษำมุ่งสู่กำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงนวัตกรรมของ
นักเรียน
โดย นายอนุพงษ์ คล้องการ โรงเรียนวัดสิงห์
6. อนำคตภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำในศตวรรษที่ 21
โดย นางสาวศิริวรรณ์ คุณาพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ห้อง
3

5

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหำคม 2564 (ต่อ)
เวลำ
13.00-18.00

กิจกรรม

อภิปรำยผลงำนวิจัย “กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ”
ดาเนินการอภิปรายโดย

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา
อดีตรองเลขาธิการคุรุสภา

1. งำนวิจัยระดับดีเด่น “กำรพัฒนำรูปแบบกำรชี้แนะเพื่อส่งเสริมทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำหรับครูระดับมัธยมศึกษำ”
โดย ดร.ธนา ธุศรีวรรณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อานาจเจริญ
2. กำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ “กำรพัฒนำนักวิจัยสู่กำรศึกษำไทยยุคดิจิทัล”
โดย นางสาววนิดา สิมพล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
3. กำรพัฒนำตัวชี้วัดและเกณฑ์คุณลักษณะครูประวัติศำสตร์ในศตวรรษที่ 21
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร หงส์พนัส คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
4. รำยงำนกำรใช้กระบวนกำรนิเทศแบบ SUCCESS เพื่อพัฒนำครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงำนกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 ที่ใช้เทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดย นายธงชัย ศักดิ์สุวรรณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
5. กำรประยุกต์ใช้กำรวิจัยอิงกำรออกแบบในกำรพัฒนำกระบวนกำรชี้แนะทำงปัญญำร่วมกับกลยุทธ์
อภิปัญญำเพื่อเสริมสมรรถนะกำรวิจัยของอำจำรย์โรงเรียนสำธิตสังกัดมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย นางทิชากรช์ อาทิตวรากูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
6. กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษำ
สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1
โดย นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
7. รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรวิจัยของครู โดยใช้สุนทรียแสวงหำ
โดย นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจติ ต์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
8. องค์ประกอบภำวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ในประเทศไทย
โดย ผศ. ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
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วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหำคม 2564 (ต่อ)
เวลำ
13.00-14.00

กิจกรรม

บรรยำยพิเศษ กำรพัฒนำอำชีพในยุค New Normal
โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรญ
ั อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

14.00-18.00

อภิปรำยผลงำนวิจัย “กำรพัฒนำอำชีวศึกษำ/นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อกำรเรียนกำรสอน”
ดาเนินการอภิปรายโดย ดร.วณิชย์ อ่วมศรี
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผศ.(พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1. เครื่องบดหลอดไฟแบบควบคุมกำรแพร่กระจำยของสำรปรอท
โดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คงสิน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
2. กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศูนย์กำรเรียนรำยวิชำกำรผลิตพืชผักของนักเรียนระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภำคกลำง สังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำเกษตรภำคกลำง
โดย ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์ ปัญญาคา หน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ.
3. กำรพัฒนำหลักสูตรนวัตวณิชย์เพื่อพัฒนำผู้เรียนอำชีวศึกษำสู่ประเทศไทย 4.0
โดย ดร.ปิตภิ าคย์ ปิ่นรอด วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
4. กำรพัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเตรียมกำลังคนเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 ของวิทยำลัยกำร
อำชีพหนองหำน
โดย นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
5. กำรเสริมสร้ำงกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรตนเองด้ำนอำชีพของนักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพ จังหวัด
นครรำชสีมำ โดยใช้กำรปรึกษำกลุ่มด้ำนอำชีพ
โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายม่าน เปลี่ยนเหล็ก วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
6. กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะกำรปฏิบัติในรำยวิชำกำรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำของ
นักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปีที่ 1 สำขำวิชำไฟฟ้ำกำลัง
โดย นายอภิเชษฐ์ ศรีสุราช วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
7. กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนอำชีวศึกษำตำมกรอบ
สมรรถนะข้ำมสำยงำน (Transversal Competencies) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตำมควำม
ต้องกำรของภำคประกอบกำร
โดย นางภาณัททกา วงษากิตติกุล วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
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วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหำคม 2564 (ต่อ)
เวลำ

กิจกรรม

13.00 - 14.45 กำรเสวนำวิชำกำร “COVID-19 and School Education: Disruption, Impact, and

Legacy Exchanging lessons from across the globe”
Welcome and overview
Rangsun Wiboonuppatum, Education Officer, UNICEF Thailand
Opening Remarks
Dr. Amnat Wichayanuwat, Secretary General, OEC
Ms. Severine Leonardi, Deputy Representative, UNICEF Thailand
Panel 1 - Innovative practices in supporting education recovery in school education
during COVID-19 pandemic
Panel Chair Mr. Francisco Benavides, Regional Education Adviser UNICEF, EAPRO
1) Introductory overview - “Regional (East and South Asia) Sitan during the
pandemic – lessons learned and recovery recommendations”
Francisco Benavides, Regional Education Adviser UNICEF, EAPRO
2) Continuity of learning: Maintaining continuity of learning for the
disadvantaged
Emmanuel Neisa, ClickArte (La Aldea/The Village), Bogota, Colombia
3) Addressing the digital divide: the infrastructure challenge and
the opportunities of low-tech options
Tom Kaye, Edutech Hub, Nairobi, Kenya
4) A new pedagogic dynamic: Teacher training and delivering
the essential learning
Tara Beteille, Senior Economist, East Asia Region, World Bank
Q&A
Facilitated by Francisco Benavides and Rangsun Wiboonuppatum
มีล่ามแปลเป็นภาษาไทยแบบฉับพลัน (simultaneous translation)
ผ่านระบบ Zoom ตลอดทั้งงาน และสามารซักถามเป็นภาษาไทยได้
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วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหำคม 2564 (ต่อ)
เวลำ

กิจกรรม

14.55 – 16.30 Panel 2 - Building back better – recalibrating, rebuilding, and re-envisioning education
systems.
Panel Chair Mr. Francisco Benavides, Regional Education Adviser UNICEF, EAPRO
1) Transforming the Education Workforce: Learning Teams for
a Learning Generation
Amy Bellinger, Education Commission – Education workforce initiative, UK
2) Adolescents, skills development, and employability: Navigating the need,
ambition, and challenge.
UNESCO, Bangkok
3) Data must speak: The role of data in creating adaptive and responsive
education systems
Renaud Comba, Research Manager Data Must Speak (DMS), Research on
Education & Development Unit, UNICEF Office of Research – Innocenti,
Florence, Italy
4) A disruption approach: how to learn in chaos? Reflection on the future and
education reforms
Dr.Ines Aguerrondo, International Education Consultant, Buenos Aires, Argentina
Response from Thai Experts
1) Dr.Nongluck Manovalailou, Associate Professor, Kasetsart University
2) Dr.Pumsaran Tongliemnak, Education Economist, Equitable Education Fund
Facilitated by Francisco Benavides and Rangsun Wiboonuppatum
มีล่ามแปลเป็นภาษาไทยแบบฉับพลัน (simultaneous translation)
ผ่านระบบ Zoom ตลอดทั้งงาน และสามารซักถามเป็นภาษาไทยได้
16.00 - 18.00 ควำมร่วมมือภำคเอกชน ด้ำนเทคโนโลยี สื่อเรียนรู้ เพื่อกำรศึกษำ

กำรเสวนำวิชำกำร เรื่อง “นวัตกรรมกำรศึกษำของครูต้นแบบ”
โดย One Teacher Team by UNICEF Thailand
ดาเนินรายการโดย ดร.รังสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์ Education Officer, UNICEF Thailand
คุณเรวดี รามสูตร
UNICEF Consultant On Dialogues with STEM Female
Secondary School Teachers Thailand

ห้อง
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วันศุกร์ที่ 27 สิงหำคม 2564
เวลำ
กิจกรรม
09.00 - 12.00 อภิปรำยงำนวิจัย “กำรจัดกำรศึกษำเพื่อตอบสนองกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
ดาเนินการอภิปรายโดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
ผู้อานวยการโรงเรียนกาเนิดวิทย์
ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ผลงำนวิจัยระดับดีเด่น “กำรพัฒนำหลักสูตรโลกศึกษำที่เสริมสร้ำงสมรรถนะสำกลสำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย”
โดย ดร.กนก จันทรา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
2. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ตัวแทนควำมคิดทำงเคมี 3 ระดับที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียนวิชำเคมี เรื่อง
เคมีอินทรีย์และควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
โดย นางสาวศยามล เมฆวงค์ โรงเรียนจอมทอง
3. กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะ 7E ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนรำยวิชำวิทยำศำสตรื ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยำคม
โดย นางสาวนุชนาฎ อาพันเสน โรงเรียนวังน้าเย็นวิทยาคม
4. ผลของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ ที่มีต่อพัฒนำกำรควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
ตำมกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
โดย นาย กติกร กมลรัตนะสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
5. กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรโต้แย้งทำงวิทยำศำสตร์ในชั้นเรียนวิทยำศำสตร์ ระดับ
ประถมศึกษำ
โดย นางสาวเทียนทอง ดีรักษา โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร
6. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรด้วยสะเต็มศึกษำเพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์เชิง
สร้ำงสรรค์โดยใช้บริบทของเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) เป็นฐำน ในหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
โดย นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
13.00 - 15.00

7. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบวัฎจักรสืบเสำะหำควำมรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ
เรื่อง อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรทำโครงงำนและ ทักษะกระบวนกำร
วิทยำศำสตร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 5
โดย นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
8. กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสร้ำงคำอธิบำยเชิงวิทยำศำสตร์และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเคมี เรื่อง
อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบ
เสำะหำควำมรู้ 7 ขั้นตอนร่วมกับกำรให้เหตุผลอย่ำงร่วมมือรวมพลัง
โดย นายกฤตกร สภาสันติกลุ โรงเรียนสภาราชินี 2
9. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STEM ศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ เรื่องอัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี ด้วยกำรใช้ กรณีศึกษำเรื่องแหนมเห็ด
โดย นางปิยพร ณ ลาปาง โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
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วันศุกร์ที่ 27 สิงหำคม 2564 (ต่อ)
เวลำ
กิจกรรม
09.00 - 12.00 อภิปรำยงำนวิจัย “กำรจัดกำรศึกษำเพื่อตอบสนองกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
ดาเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร. กานต์ตะรัตน์ วุฒเิ สลา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.กุศลิน มุสิกุล
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผลงำนวิจัยระดับดีเด่น “ผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตร์โดยใช้กระบวนกำร
ออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเชิงสร้ำงสรรค์และคุณภำพผลงำนเชิง
สร้ำงสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ”
โดย นายจักรกฤต ภุชงค์ประเวศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
2. ผลงำนวิจัยระดับชมเชย “ผลของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะโดยใช้แบบจำลองเป็นฐำนต่อ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้แนวคิดเรื่องกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย:
กำรวิเครำะห์รำชส์”
โดย นางสาวพุฒธิดา รัมมะฉัตร
3. กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ใช้ปัญหำเป็นฐำนเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษำ เรื่อง ของไหล
เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
โดย นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร โรงเรียนระยองวิทยาคม
4. กำรส่งเสริมกำรเป็นตัวแทนในกำรเรียนรู้ กำรมีอำนำจในกำรเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ในชั้นเรียนที่จัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนร่วมกับ
กลวิธีทอล์คมูฟ
โดย นายพงษ์วสุ เนียมสาเภา โรงเรียนนครสวรรค์
5. กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Coding ตำมควำมต้องกำรของครูและนักเรียนโรงเรียนสหัส
ขันธ์ศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ กำฬสินธุ์ (SKSK Coding Teaching and
Learning Model)
โดย ดร.กนก ยนต์ชัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร)
6. กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำร
ทำงคณิตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
โดย นายวิสุทธิ์ คงกัลป์ โรงเรียนควนเนียงวิทยา
13.00- 15.00

7. กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน MATH HAPPY Model เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์ เรื่อง กำรดำเนินกำรของเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
โดย นางสาวรุ่งนิรันดร์ โพธิ์เพชรเล็บ โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม
8. กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีมและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง คลื่น ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษำปีที่ 3 โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้น (5E)
โดยนางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ โรงเรียนพนมศึกษา
9. กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นบูรณำกำร 5 ทักษะด้วย “ชุดอุปกรณ์ผลิตก๊ำซชีวภำพ
ทั้งในระบบกำรทดลองแบบแบทช์และแบบต่อเนื่อง”
โดย นางสาวกรกนก ศรีนวลสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
10. กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเสริมสร้ำงควำมยึด
มั่นผูกพันในกำรเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ
ตอนปลำย
โดย นางสาวภัทรจิตรา แสงสุข โรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฎร์บริบาล)

ห้อง
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วันศุกร์ที่ 27 สิงหำคม 2564 (ต่อ)
เวลำ

กิจกรรม

09.00-12.00 อภิปรำยงำนวิจัย “หลักสูตรและรูปแบบกำรเรียนรู้”
ดาเนินการอภิปรายโดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
อดีตรองเลขาธิการ สพฐ.
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา
1. ผลงำนวิจัยระดับชมเชย “กำรวิจัยเพื่อค้นหำและพัฒนำผลลัพธ์ที่คำดหวังต่อผู้เรียนและกรอบ
สมรรถนะหลักของผู้เรียน”
โดย นายวีรพล วีระโชติวศิน บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จากัด
2. กำรพัฒนำรำยวิชำสร้ำงสรรค์เนื้อหำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะกำรสร้ำงสรรค์เนื้อหำและกำรคิดอย่ำง
ยั่งยืนของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย กรณีศึกษำโรงเรียนรำชินีบน กรุงเทพมหำนคร
โดย ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ โรงเรียนราชินีบน
3. กำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศกลุ่มเป้ำหมำย: มิติของกำรปฏิบัติตำม
กรอบแนวคิด OECD
โดย ผศ.ดร.สุชรี า มะหิเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำในจังหวัดอุดรธำนีสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 20
โดย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5. กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำประวัติศำสตร์ไทย เรื่องถิ่นกำเนิดชนชำติไทยชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ RAChATA model
โดย นายรชตะ ขาวดี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
6. กำรออกแบบบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้คำศัพท์ภำษำอังกฤษ เรื่อง อำชีพ (JOBS) สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
โดย นายจารัส จันเทศ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”
13.00-15.00

7. รูปแบบกำรนิเทศแบบผสมผสำนเพื่อส่งเสริมกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)
โดย ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี สพป. อุบลราชธานี เขต 4
8. รูปแบบกำรนิเทศโรงเรียนแกนนำกำรพัฒนำหลักสูตรระดับชั้นเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน
โดย ดร.ดนุภคั เชาว์ศรีกุล สานักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุบลราชธานี
9. กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกลในเขตภำคเหนือตอนล่ำง
โดย นางสิริมา เปียอยู่ โรงเรียนบ้านร้อยไร่

ห้อง
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วันศุกร์ที่ 27 สิงหำคม 2564 (ต่อ)
เวลำ
กิจกรรม
09.00 - 10.00 บรรยำยพิเศษ “พัฒนำนวัตกรรม Growth Mindset และ Executive Function

เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ”
โดย นายวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์

ผู้อานวยการ บริษัทวิสดอมไวด์ จากัด

10.00 - 12.30 อภิปรำยงำนวิจัย “กำรมีส่วนร่วมทำงกำรศึกษำ”
ดาเนินการอภิปรายโดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
อนุกรรมการสภาการศึกษา
ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ผลงำนวิจัยระดับดีเด่น “แนวทำงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ
ทำงเลือกสำหรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย”
โดย นายสุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล สมาคมส่งเสริมการศึกษาทางเลือก
2. รูปแบบกำรพัฒนำโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำสู่ควำมเป็นโรงเรียนสุขภำวะ
โดย ดร.กัมพล เจริญรักษ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
3. กำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอำชีวศึกษำที่ส่งผลให้กำรออกกลำงคันลดลงของ
วิทยำลัยเทคนิคเชียงรำย กรณีศึกษำแผนกวิชำช่ำงยนต์
โดย นายวิชัย กงพลนันท์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
4. กำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนที่มีนักเรียนชำติพันธุ์ในศูนย์บริหำรกำรจัดกำรศึกษำแม่เหำะ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต 2
โดย นางสาวจิราษา รังษี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
5. กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนตำมหลัก
ไตรสิกขำแบบ DANS Model
โดย นายณัฐเชวง รักพงษ์ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
13.00 - 15.00 ควำมร่วมมือภำคเอกชน ด้ำนเทคโนโลยี สื่อเรียนรู้ เพื่อกำรศึกษำ

บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Blended Learning)”
โดย ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ

ผู้อานวยการออกแบบการเรียนรู้
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จากัด (มหาชน)

ห้อง
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วันศุกร์ที่ 27 สิงหำคม 2564 (ต่อ)
เวลำ

กิจกรรม

09.00 - 12.00 อภิปรำยงำนวิจัย “กำรพัฒนำอำชีวศึกษำ/นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อกำรเรียนกำรสอน”
ดาเนินการอภิปรายโดย
นางปัทมา วีระวานิช อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รศ.ดร มารุต พัฒผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ผลงำนวิจัยระดับชมเชย “กำรพัฒนำหลักสูตรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตในยุคดิจิทัลสำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร”
โดย นางสาวภรณี ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนวัดบางปะกอก
2. รูปแบบกำรจัดอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกลของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ
โดย นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
3. กำรพัฒนำบทเรียนแบบโปรแกรมรำยวิชำเรียนร่วมกับสถำนประกอบกำรวิชำควบคุมมลภำวะจำก
ยำนยนต์ สำขำวิชำเทคโนโลยียำนยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2
โดย ดร.คานึง ทองเกตุ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
4. กำรพัฒนำหลักสูตรกำรคิดเชิงออกแบบเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะนวัตกรของนักศึกษำพยำบำล
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี
โดย นางเพ็ญจมาศ คาธนะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
5. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวัฎจักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค STAD ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำไมโครคอนโทรลเลอร์ (2105-2105) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครรำชสีมำ
โดย นายสุชิน ชินสีห์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
6. ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขในกำรเรียนผ่ำนระบบออนไลน์ของนักศึกษำคณะ
พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม ในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด19
โดย นางสาวศนิกานต์ ศรีมณี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
13.00 - 15.00

7. สื่อสำธิตประกอบกำรสอนระบบเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 5
ในโรงเรียนสะเมิงพิทยำคม
โดย นายธนัท เลิศผดุงสุข โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
8. กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเชิงสร้ำงสรรค์ด้วยสื่อทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ร่วมกับ
แอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์มทำงกำรศึกษำ โดยใช้รูปแบบ KCN STYLE MODEL สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่
โดย นางสาวสุชาดา เพชรสุก โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
9. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนออนไลน์บูรณำกำรร่วมกับกำรสอนโดยใช้สถำนกำรณ์เป็นฐำนกำรเรียนรู้
รำยวิชำภำษำอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
โดย นางนงคราญ แมร์โรว์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

ห้อง
5
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วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหำคม 2564 (ต่อ)
เวลำ

กิจกรรม

นำเสนองำนวิจัย “กำรขับเคลื่อนงำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยกำรศึกษำ สกศ.”

ห้อง
6

09.00 - 09.40

1. กำรออกแบบนโยบำยกำรพลิกโฉมระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอนำคตในปี 2040
โดย รศ.ดร. สุกัญญา แช่มช้อย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายชุณวัฒน์ ปุงบางกระดี่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. กำรพัฒนำสมรรถนะกำลังคนด้วยกำรเชื่อมโยงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนกับมำตรฐำนอำชีพ
09.40 - 10.20
ตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ
โดย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย
รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
10.20 - 11.00
3. กำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย
โดย ผศ.ดร.ขจรพงษ์ อัครจิตสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11.00 - 11.40
4. สภำวกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นที่ในบริบทประเทศไทย
โดย ดร.วัลภา เล็กวัฒนานนท์
สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สกศ.
นายเอกพล ดวงศรี
สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สกศ.
11.40 - 12.20
5. รำยงำนกำรศึกษำแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรผลิตและพัฒนำครูปฐมวัย
ในสถำบันอุดมศึกษำของไทย
โดย ดร.พรชุลี ลังกา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์ สานักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สกศ.
6. แนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน :
13.00 - 13.40
“ควำมท้ำทำย ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนสู่หลักสูตรฐำนสมรรถนะ”
โดย ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์
โรงเรียนสุจิปุลิ
ผศ. ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.ยศวีร์ สายฟ้า
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.40 - 14.20
ดร.กุณฑลี บริรักษ์สันติกลุ ผู้อานวยการโรงเรียนปรัชชาธร
7. กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม
สำหรับเด็กพิกำร และเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
โดย ดร.ฐาปณีย์ แสงสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิธีกร โดย นายธีระพจน์ คารณฤทธิศร

กำรเสวนำวิชำกำรและพิธีปิด
15.00 - 16.30 กำรเสวนำวิชำกำรเรื่อง “ทิศทำงกำรส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรมกำรศึกษำในอนำคต”
โดย รศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. อานาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการสภาการศึกษา
รศ.ดร ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ดาเนินรายงาน ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา
16.30 - 17.00 มอบโล่รางวัลดีเด่นและชมเชย
กล่าวปิดการประชุม
โดย เลขาธิการสภาการศึกษา
พิธีกร โดย ดร.ชัชวาล อัชฌากุล

ห้องหลัก

