รายการห้องปฏิ บตั ิ การ-กรณี ศึกษา
การประชุมวิ ชาการ “อภิ วฒ
ั น์ การเรียนรู้....สู่จดุ เปลี่ยนประเทศไทย”
วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารอิ มแพคฟอรั ่ม เมืองทองธานี
รากแก้วแห่งชีวิต:มาตรการสําคัญของการดูแลเด็กปฐมวัย
เวลา
13.30-16.30 น.

15.00-16.30 น.

ห้อง

ชื่อเรื่อง
6 พฤษภาคม 2557
Sapphire109 ระบบป้องกัน ดูแลรักษาความพิการแต่กําเนิด (ปฏิบตั กิ าร)

Sapphire104 การถอดบทเรียนจากกรณีศกึ ษาการจัดการเด็กปฐมวัย

วิ ทยากร
ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์
นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กําเนิด
(ประเทศไทย)
นพ.สุรยิ เดว ทรีปาตี
ผูอ้ ํานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

7 พฤษภาคม 2557
13.30-16.30 น.

Sapphire102 ครอบครัว : คุณภาพเด็กปฐมวัยเริม่ ต้นทีบ่ า้ น (ปฏิบตั กิ าร)

นางฐานิชชา ลิม้ พานิช
ผูจ้ ดั การมูลนิธเิ ครือข่ายครอบครัว

13.30-16.30 น.

Sapphire107 การจัดการความปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัย : ความเหลื่อมลํ้าและช่องว่าง
ของระบบ (ปฏิบตั กิ าร)

รศ.ดร.อดิศกั ดิ ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผูอ้ ํานวยการศูนย์วจิ ยั เพื่อสร้างเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ชีวิตเด็กบนแผ่นดิ นไทย:วิ ถีทางใหม่ของการดูแลเด็กขาดโอกาส
เวลา
13.30-15.00 น.

15.00-16.30 น.

ห้อง

ชื่อเรื่อง
6 พฤษภาคม 2557
Sapphire103 รูจ้ กั เข้าใจ และดูแลเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษทางการเรียนรูไ้ ด้แบบมือ
อาชีพ (ห้องปฏิบตั กิ าร)

Sapphire103 การเรียนรูข้ องชาวนาสู่การยกระดับสมรรถนะ
เป็ นชาวนามืออาชีพ: คิดเก่ง ทําเป็น เห็นอนาคต

13.30-15.00 น.

Sapphire104 แม่วยั รุ่น - โจทย์ระดับชาติ คําตอบระดับท้องถิน่

วิ ทยากร
พญ.พรรณพิมล วิปลุ ากร
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
นางวนิดา ชนินทยุทธวงศ์ นักจิตวิทยาคลินิก
เชีย่ วชาญ สถาบันราชานุ กูล
นางสาวปราณี ต๊ะวิโล นักจิตวิทยาคลินิก
ชํานาญการ สถาบันราชานุ กูล
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ

7 พฤษภาคม 2557
13.30-15.00 น.

Sapphire104 “เด็กหลังห้อง เด็กหลุดระบบ” ถึงเวลาเปลีย่ นโรงเรียนเป็นบ้าน

นายสว่าง มโนใจ ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนบ้าน
แม่จนั

15.00-16.30 น.

Sapphire104 ชุมชนสันติธรรม นํ าเด็กทีก่ ้าวพลาดสู่ชวี ติ ทีม่ นคง
ั่

นายภูม ิ ์พงษ์ ขุนฉนมฉํ่า ผูต้ รวจราชการกรม
พินิจฯ

13.30-15.00 น.

Sapphire105 ตําบลต้นแบบ การจัดสวัสดิการเพื่อเด็กในชุมชน

นายปกรณ์ พันธุ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาสังคม
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15.00-16.30 น.
13.30-15.00 น.

Sapphire105 การพัฒนาหน่วยจัดการดูแลเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
Sapphire106 การศึกษาเพื่อเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ : เด็กด้อยโอกาสบนพืน้ ทีส่ งู และถิน่
ทุรกันดาร เด็กชนเผ่า เด็กไร้สญ
ั ชาติ และเด็กลูกแรงงาน

และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์
ทีมCMUจังหวัด ยะลา น่าน ตราด ฯลฯ
นายสินอาจ ลําพูนพงศ์ ผูอ้ ํานวยการสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต
2
นายสวงษ์ ไชยยา ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
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ปฏิ รปู การเรียนรู้เพื่อสัมมาชีพแด่คนทัง้ มวล
เวลา

ห้อง

13.30-15.00 น.

Sapphire107

ชื่อเรื่อง
6 พฤษภาคม 2557
วิถกี ารเรียนรูส้ ่ชู ุมชนสัมมาชีพ

วิ ทยากร
ดร. อนุรกั ษ์ เรืองรอบ มูลนิธสิ มั มาชีพ
นายวิพฒ
ั น์ วงษ์ชารี นายกอบต. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลําภู
นายอภิศกั ดิ ์ กําเพ็ญ สภาเด็กและเยาวชน ต. แม่ทา จ. เชียงใหม่

15.00-16.30 น.

Sapphire122

โรงเรียนสอนชีวติ และงาน : ต้นแบบจากโรงเรียนในพืน้ ทีส่ งู

นายศุภโชค ปิ ยะสันต์
นายณรงค์ อภัยใจ
และเครือข่ายโรงเรียนในพืน้ ทีส่ งู

13.30-16.30 น.

Sapphire124

ั้
ปนเยาวชนเป็
นผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ (ปฏิบตั กิ าร)

สถาบันรามจิตติ, บริษทั ทีวบี รู พา, Innovative House

7 พฤษภาคม 2557
13.30-15.00 น.

Sapphire103

ท้องถิน่ กับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา

ดร.อลงกต ยะไวทย์ ทีป่ รึกษานายก อบจ.นครราชสีมา
นายศักดิ ์เดช กองสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) จ.นครปฐม
นางธนิดา กุลสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จ. ร้อยเอ็ด
นางสาวรัตนา มุ่ยเรืองศรี โรงเรียนทวาราวดี จ. นครปฐม
ดร.กมล ตราชู เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผูด้ าํ เนินการอภิปราย นายอดุลย์ ภู่ภทั รางค์ ผูอ้ ํานวยการ รร.
เชีย่ วชาญ โรงเรียนบัว จ. นครราชสีมา

15.00-16.30 น.

Sapphire103

อาชีวศึกษาโฉมใหม่เพื่อสร้างกําลังคนในศตวรรษที่ 21

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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13.30-15.00 น.

Sapphire124

จุดเปลีย่ นการแนะแนวอาชีพ จุดเปลีย่ นการศึกษาเพื่อการมี
งานทํา (ปฏิบตั กิ าร)

นางวิภา เกตุเทพา
นางวิชชุดา ฐิตโิ ชติรตั นา
เครือข่ายครูแนะแนวกรุงเทพมหานคร

ห้องเรียนสอนคิ ด:ปฏิ รปู การจัดการเรียนการสอน
เวลา
13.30-16.30 น.

ห้อง

ชื่อเรื่อง
6 พฤษภาคม 2557
Sapphire113 แนวทางการสอนทีส่ ่งผลต่อการเรียนรูอ้ ย่างสูง :
High-Impact Practices

วิ ทยากร
Dr. Tom Corcoran, Teachers College,
Columbia University และ สถาบันคีนนั แห่งเอเชีย

15.00-17.00 น.

Sapphire114 Let’s Learn English together from the News

13.30-16.30 น.

Sapphire115 ClassStart.org ระบบเพื่อการจัดการห้องเรียนกลับทาง (Flipped
Classroom) (ปฏิบตั กิ าร)

13.30-15.00 น.

Sapphire116 การใช้ส่อื การสอนออนไลน์ ในการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)

15.00-17.00 น.

Sapphire116 Amazing Thinking : การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรือ่ งราวและแผนภาพ

อ.ปรีชากร ภาชนะ และคณะ
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(ปฏิบตั กิ าร)

โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูม ิ

13.30-16.30 น.

Sapphire117 รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเ้ ป็ นทีม เพื่อเสริมสร้างทักษะ ดร.สายพิณ สีหรักษ์
การเรียนรูเ้ ป็ นทีมและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (ปฏิบตั กิ าร)
โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

13.30-16.30 น.

Sapphire118 ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 (ปฏิบตั กิ าร)

ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ และคณะ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี

13.30-16.30 น.

Sapphire119 การใช้ Social Network ในการจัดการเรียนการสอน (ปฏิบตั กิ าร)

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
โรงเรียนกาญจนานุ เคราะห์ จ.กาญจนบุร ี

15.00-17.00 น.

Sapphire120 Toward Quality Learning of Science: The Singapore Perspective
(ปฏิบตั กิ าร)

Irene TAN, Master Teacher,
Academy of Singapore Teachers

7 พฤษภาคม 2557
13.30-16.30 น.

Sapphire113 แนวทางการสนับสนุ นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนด้วยวิธกี ารสังเกตชัน้ เรียน (ปฏิบตั กิ าร)

Dr. Tom Corcoran, Teachers College, Columbia
University และ สถาบันคีนนั แห่งเอเชีย

15.00-17.00 น.

Sapphire111 มัลติพอยท์ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในถิน่ ทุรกันดาร (ปฏิบตั กิ าร)

13.30-16.30 น.

Sapphire114 การจัดการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความ
เป็ นพลเมืองของนักเรียนประถมศึกษา (ปฏิบตั กิ าร)

คณะครู โรงเรียนบ้านห่างหลวง
และโรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ผศ.ดร.ดนุ ชา ปนคํา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการศึกษา

13.30-16.30 น.

Sapphire115 การเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์(ปฏิบตั กิ าร)
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โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุร ี
13.30-16.30 น.

Sapphire116 เปิดโลกการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ
(Health Literacy) (ปฏิบตั กิ าร)

ดร.สมลักษณ์ สุเมธ และ
ดร.วีณา อ่องแสงคุณ
โรงเรียนพระมารดานิจจานุ เคราะห์

13.30-16.30 น.

Sapphire121 การสอนโดยใช้รปู แบบซิปปา : CIPPA Model
(ปฏิบตั กิ าร)

อ.บุญรวย ช่วยปลัด และคณะ
สํานักงานเขตพืน้ ทีป่ ระถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 2

13.30-16.30 น.

Sapphire122 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมคุณลักษณะ เก่ง ดี มีสุข ตามวัฎจักร อ.ละเอียด สดคมขํา
การเรียนรู้ 4 MAT (ปฏิบตั กิ าร)
โรงเรียนสุพรรณภูม ิ จ.สุพรรณบุร ี

15.00-17.00 น.

Sapphire124 Teaching Primary Mathematics in Singapore Schools: Philosophy,
Pedagogy and Practices (ปฏิบตั กิ าร)
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ครูผส้ ู ร้างแรงบันดาลใจ:ยกระดับคุณภาพครู
เวลา

ห้อง

13.30-15.00 น.

ชื่อเรื่อง
6 พฤษภาคม 2557
Sapphire105 “ครู” กับการสร้างโอกาสพัฒนาได้ดว้ ยตนเอง

15.00-16.30 น.

Sapphire105 “ครู” ผูพ้ ฒ
ั นาตนเอง : ไร้เงือ่ นไขและไม่รอให้ใครมากําหนด

15.00-16.30 น.

Sapphire106 อีกมุมหนึ่งของ “ครู” อาชีวศึกษาผูส้ อนวิชาและอาชีพ

วิ ทยากร
รศ.ดร.พิมพ์พนั ธ์ เตชะคุปต์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.วาสนา เลิศศิลป์ และ
ครูประทิน พําขุนทศ โรงเรียนสุวรรณนาคี
จ.สุพรรณบุร ี
คุณณัฏฐี ศรีสวัสดิ ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาชีพด้านธุรกิจ
และบริการ สอศ. และกรณีศกึ ษา

7 พฤษภาคม 2557
13.30-15.00 น.

Sapphire109 “ครู” ผูม้ แี รงบันดาลใจ

ครูสมพงษ์ แสนสําโรง
โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง จ.เชียงใหม่
ครูกติ ติ รัษฎาวงศ์
ร.ร.เทศบาล ๓ บ้านปากนํ้า จ. ปตั ตานี

15.00-16.30 น.

Sapphire109 ส่องกระจกเรือ่ งการสร้าง “ครู” : จากมุมมองของผูผ้ ลิตและหน่วยงานผูใ้ ช้
บัณฑิตครู

ดร.กมล รอดคล้าย
รองเลขาธิการ กพฐ.
ดร.พิทกั ษ์ จันทร์เจริญ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ
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อิ สรภาพโรงเรียน เสรีภาพการเรียนรู:้ ระบบบริ หารจัดการโรงเรียน
เวลา

ห้อง

ชื่อเรื่อง
6 พฤษภาคม 2557

วิ ทยากร

13.30-16.30 น.

Sapphire110 บริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มปี ระสิทธิภาพ (จิว๋ แต่แจ๋ว)

นายสมาน นาวาสิทธิ ์
นายวิทย์ เฟยลุง

13.30-16.30 น.

Sapphire111 ระดมทรัพยากรเพื่อสร้างโรงเรียนดีมปี ระสิทธิภาพ

นายธรากร เหล็กกล้า
นายสมบัติ ธีรประยูร
นายสว่าง สิงหะคเชนทร์

13.30-16.30 น.

Sapphire112 ชุมชนท้องถิน่ ร่วมสร้างโรงเรียนดีมปี ระสิทธิภาพ?

นายณรงค์ อภัยใจ
นายเสมอ หาริวงศ์วทิ ยา
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อ่านโลก อ่านชีวิต อ่านสื่อ : การส่งเสริ มการอ่าน
เวลา

ห้อง

13.30-15.00 น.

Sapphire106

ชื่อเรื่อง
6 พฤษภาคม 2557
ห้องสมุดทีไ่ ม่หยุดแค่การมีหนังสือให้อา่ น (ปฏิบตั กิ าร)

13.30-16.30 น.

Sapphire121

ปฏิบตั กิ ารชวนน้องอ่านหนังสือดี

13.30-16.30 น.

Sapphire123

“นิทานวิเศษ เพือ่ เด็กพิเศษ : สร้างสรรค์สอ่ื อ่านเพือ่ เด็กออทิสติก” (ปฏิบตั กิ าร)

13.30-15.00 น.

Sapphire110

7 พฤษภาคม 2557
“นอกกรอบ”สอนดีไม่ม ี Limit แบบ ครูเรฟ เอสควิท และ ครูลแู อนน์ จอห์นสัน

13.30-16.30 น.

เปิ ดโลกจินตการการด้วยพลังการอ่าน (ปฏิบตั กิ าร)

13.30-16.30 น.

Sapphire117118
Sapphire119

13.30-15.00 น.

Sapphire123

ปฏิบตั กิ ารส่งเสริมการอ่านในชุมชนท้องถิน่ : พบ Best Practice นวัตกรรมส่งเสริมการ
อ่านจากทุกภูมภิ าค” (ปฏิบตั กิ าร)
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ร้อง เล่น เต้น อ่าน ปฏิบตั กิ ารนิทานต้านเหล้า-บุหรี่ (ปฏิบตั กิ าร)

วิ ทยากร
คุณผ่องศรี ปิ ยะยาตรัง
คุณอุไรวรรณ พบน้อย
คุณฟารีหะห์ ผดุงชาติ
ศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์
อ.สุเทพ กิตติสนุ ทร
คุณพนิดา รัตนไพโรจน์
คุณนฏมล นิลอ่อน
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ดร.วิรยิ ะ ฤาชัยพาณิชย์
คุณเรืองศักดิ ์ ปิ่ นประทีป (ตุ๊บปอง)
คุณฐาวรา สิรพิ พิ ฒ
ั น์ (ดร.ป๊อบ)
ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปญั ญาวุฒไิ กร
อาจารย์ขวัญจิตต์ วรามิตร
คุณสุพจน์ องควรรณดี
พ.อ.สันดุษติ ดีบุกคํา
คุณมีนา ดวงราษี
คุณบุญยัง วังเปรม
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ปฏิ วตั ิ การเรียนรู้ส่กู ารจัดการเชิ งพืน้ ที่ : จังหวัดจัดการตนเอง
เวลา
13.30-16.30 น.

ห้อง

ชื่อเรื่อง
6 พฤษภาคม 2557
Sapphire101 รูปธรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยท้องถิน่ และจังหวัด

วิ ทยากร
คณะทํางานโครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรูร้ ะดับจังหวัด

13.30-16.30 น.

Sapphire102 ถักทอเครือข่ายเพื่อยกระดับการเรียนรูผ้ ่านการจัดตัง้ สภาการศึกษา : กระบี่ ภูเก็ต นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
และกาญจนบุร ี
นายชวน ภูเก้าล้วน
นายสถาปนา ธรรมโมรา
นายบัณฑูร ทองตัน
ดร.ยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว

13.30-16.30 น.

Sapphire102 ต้นแบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษาผ่านระบบส่งต่อข้อมูลเด็กและเยาวชน
ด้อยโอกาส : แม่ฮ่องสอนโมเดล

นางนฤมล ปาลวัฒน์
ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ ์ พรรนารุโณทัย
นายเอนก ไชยวงค์

7 พฤษภาคม 2557
13.30-16.30 น.

Sapphire101 ปฏิวตั กิ ารเรียนรูโ้ ดยการจัดการเชิงพืน้ ทีเ่ ริม่ ต้นได้อย่างไร (ปฏิบตั กิ าร)
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นายทรงพล เจตนาวณิชย์
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การศึกษาทางเลือก
เวลา
13.30-16.30 น.

ห้อง

ชื่อเรื่อง
7 พฤษภาคม 2557
Sapphire120 เปลีย่ นการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน:การศึกษาทางเลือก

วิ ทยากร
ศ.ระพี สาคริก
อ.เอกวิทย์ ณ ถลาง
รศ. ประภา ภัทรนิยม

สื่อกับการปฏิ รปู
เวลา
15.00-17.00 น.

ห้อง

ชื่อเรื่อง
7 พฤษภาคม 2557
Sapphire106 บทบาทของสื่อมวลชนท้องถิน่ ในการปฏิรปู การเรียนรู้

วิ ทยากร

หมายเหตุ ห้องปฏิบตั กิ ารจะมีการฝึกปฏิบตั จิ ริง โดยคาดหวังว่าผูเ้ ข้าร่วมจะสามารถนําไปใช้งานได้ (รับจํานวนจํากัด)
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