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การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ3าฟ5ามหาจักรี คร้ังท่ี ๓ 

๒๒-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม สยามเคมปGนสกี้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เวลา กำหนดการ สถานท่ี 

๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน ด1านหน1าห1องฉัตรา 

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. ผู1เข1าร<วมพิธีน่ังประจำที่ในห1องฉัตรา ห1องฉัตรา 

 
๑๔.๓๐ น. 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ1า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมาร ีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนตRพระที่น่ังถึงโรงแรม สยาม เคมปVนสก้ี 

 
ห1องฉัตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

- นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว<าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูล

ถวายรายงาน 

- ดร.กฤษณพงศR กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ1าฟ^ามหาจักรี กราบบังคม

ทูลถวายรายงาน 

- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ3า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปGดการประชุม 

ห1องฉัตรา 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ1า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมาร ีทรงฟ_งการอภิปรายพิเศษ ๑ ในหัวข1อ “หลากเทคนิคดึงความรVวมมือจาก

ชุมชน ทลายกำแพงข3อจำกัดการเรียนรู3” โดยครูรางวัลสมเด็จเจ1าฟ^ามหาจักรี ปa 

๒๕๖๒  

- นายสุเทพ เท<งประกิจ (ประเทศไทย) 

- ดร.สาดัท บี มินันดัง (สาธารณรัฐฟVลิปปVนสR) 

- นายเล ทัน เลียม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 

- นายไพสะนิด ป_นยาสะหวัด (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ1า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมาร ีทรงฟ_งการอภิปรายพิเศษ ๒ ในหัวข1อ การจัดการศึกษาเพื่อผู3เรียนท่ี

หลากหลาย จากประสบการณ]สุดยอด ‘ครูการศึกษาพิเศษ’   

โดยโดยครรูางวัลสมเด็จเจ1าฟ^ามหาจักรี ปa ๒๕๖๒  

- นางฮาจะฮR บินติ ฮาจี อัสปารR (ประเทศบรูไนดารุสซาลาม) 

- นางเค เอ ราซียะฮR (ประเทศมาเลเซีย) 

- นางแองจิลิน ชาน ส่ิวเว่ิน (สาธารณรัฐสิงคโปรR) 
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วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เวลา กำหนดการ สถานท่ี 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ1า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมาร ีทรงฟ_งการอภิปรายพิเศษ ๓ ในหัวข1อ “ห3องเรียนแหVงความสุข   

หลากเทคนิคการสอนให3เด็กรักเรียน” โดยโดยครูรางวัลสมเด็จเจ1าฟ^ามหาจักรี ปa 

๒๕๖๒  

- นายวิรัก ลอย (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 

- นายรูดี ฮารRยาดี (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 

- นายหม<อง จiาย (สาธารณรัฐแห<งสหภาพเมียนมา) 

- น.ส.ลูรRเดส รันเจล กอนซัลเวซ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอรR-เลสเต) 

๑๖.๓๐ น. เสด็จพระราชดำเนินกลับ  

 

วันศุกร]ท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เวลา กำหนดการ สถานท่ี 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 

การอภิปรายพิเศษ ๔ ในหัวข1อ โควิด-19 กับโรงเรียนของฉัน  

เสียงสะท3อนจากนักเรียนในกลุVมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต3  

โดยนักเรียนในกลุ<มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต1 

การประชุมออนไลนR 

๑๐.๐๕-๑๑.๐๕ น. 

เจาะลึกและรVวมแลกเปล่ียนประสบการณ]การสอน  
 

ห1องย<อยที่ ๑ นายวิรัก ลอย ครูรางวัลสมเด็จเจ3าฟ5ามหาจักรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา  

“เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร] สูVการปefนนักวิทยาศาสตร]และนักฟGสิกส]รุVนใหมV”  
สาระสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร8 (ฟ;สิกส8) เปลี่ยนหAองเรียนสูDการสรAาง

นักวิทยาศาสตร8และฟ;สิกส8รุDนใหมDดAวยเทคนิคการจัดสอนแบบ IBL ระดมสมอง การจัดสเต็ม

ศึกษา (STEM) การทดลองทางวิทยาศาสตร8 และส่ือประดิษฐ8  

 

ห1องย<อยที่ ๒ นายไพสะนิด ปeนยาสะหวัด ครูรางวัลสมเด็จเจ3าฟ5ามหาจักรี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

“หลากแนวทางสรรค]สร3างเยาวชนให3มีทักษะการรู3หนังสือ (Literacy) ในโลก

ยุคใหมV”   
สาระสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมลาว สรAางเยาวชนรุDนใหมDที่มี

ทักษะการรูAหนังสือในโลกยุคใหมD มีสำนึกรDวมทางวัฒนธรรม โดยบูรณาการการสอนผDานเพลง

รAอง/ดนตรี ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน การเรียนรูAจากแหลDงเรียนรูAทางวัฒนธรรม และการส่ือ

วัฒนธรรม   

 

ห1องย<อยที่ ๓ นางฮาจะฮ] บินติ ฮาจี อัสปาร] ครูรางวัลสมเด็จเจ3าฟ5ามหาจักรี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

การประชุมออนไลนR

พร1อมถาม-ตอบ 
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ระบบการจัดการเรียนรู3สำหรับเด็กผู3มีความต3องการพิเศษ 
สาระสำคัญ : การจัดการศึกษา “Inclusive Education” พัฒนาระบบการจัดการเรียนรูA

สำหรับเด็กผูAมีความตAองการพิเศษและระบบดูแลเด็กทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติ รวมถึงระบบ

การสDงเสริมพัฒนาครูเพื่อการเติบโตอยDางมืออาชีพ สรAางนิเวศการเรียนรูAของโรงเรียนใหAเปpน

มิตรที่ดีตDอเด็กและครูและชุมชน   

๑๑.๑๐-๑๒.๑๐ น. 

เจาะลึกและรVวมแลกเปล่ียนประสบการณ]การสอน  
 

ห1องย<อยที่ ๔ นายเล ทัน เลียม ครูรางวัลสมเด็จเจ3าฟ5ามหาจักรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

“ เทคนิคกระบวนการวิทยาศาสตร] ปลุกแรงบันดาลใจผู3เรียนชนกลุVมน3อย  

สูVการแก3ปeญหาชุมชน” 

สาระสำค ัญ : การจ ัดการเร ียนการสอนว ิทยาศาสตร 8ในโรงเร ียนชนเผ Dา เพ ื ่อสร Aาง

นักวิทยาศาสตร8รุDนเยาว8 ผDานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบวิจัยและสรAางนวัตกรรมที่

สามารถใชAในชีวิตและชุมชน ยกระดับคุณภาพการเรียนรูAของเด็กเวียดนามในพ้ืนที่ชายแดน 

 

ห1องย<อยที่ ๕ นายสุเทพ เทVงประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ3าฟ5ามหาจักรี พ.ศ. 

๒๕๖๒ ประเทศไทย 

การศึกษา ‘กินได3’ จากพื้นท่ีชายแดนใต3 หลักสูตรศึกษาท3องถิ่นเพื่อสร3าง 

"ทักษะสำคัญ ทำงานเปuน เห็นอนาคต" 
สาระสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ชายแดน การออกแบบหลักสูตรศึกษาทAองถิ่น

เพ่ือสรAาง "ทักษะสำคัญ ทำงานเปpน เห็นอนาคต" บูรณาการแหลDงเรียนรูAและทรัพยากรชุมชน  

สานพลังพDอแมDและชุมชน เพ่ือสรAางการเรียนรูAตอบโจทย8ชีวิตจริงเด็กทุกชDวงวัยและชุมชน 

 

การประชุมออนไลนR

พร1อมถาม-ตอบ 

๑๒.๑๕-๑๒.๔๕ น. 

การอภิปรายพิเศษ ๕ ในหัวข1อ “เทคโนโลยีชVวยสนับสนุนครู ยุค COVID-19” 

โดย ดร.ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตรRเทคโนโลยี

และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล1าธนบุร ี

การประชุมออนไลนR

พร1อมถาม-ตอบ 

๑๒.๕๐-๑๔.๒๐ น. 

การอภิปรายพิเศษ ๖.๑ ในหัวข1อ “เปGดผลวิจัย ‘ผลกระทบตVอการเรียนรู3ของ

นักเรียนไทย ในยุคโควิด-19’ มุมมองจากธนาคารโลก  

โดย ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒนR นักเศรษฐศาสตรRด1านทรัพยากรมนุษยR กลุ<มงาน

การศึกษา ประจำธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย 

การประชุมออนไลนR

พร1อมถาม-ตอบ 
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วันศุกร]ท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เวลา กำหนดการ สถานท่ี 

 

การอภิปรายพิเศษ ๖.๒ ในหัวข1อ แลกเปล่ียนการเรียนรู3ของ “ครู และศิษย]” 

ในยุคโควิด-19 เราจะจัดการสอนในยุคโรคอุบัติใหมVตVอไปอยVางไร ?  โดย 

- นางฟาน ถิ หนือ ครูรางวัลสมเด็จเจ1าฟ^ามหาจักรี พ.ศ. ๒๕๖๐ สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม 

- มาดามลิม ซง โงว ครูรางวัลสมเด็จเจ1าฟ^ามหาจักรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศบรูไน

ดารุสซาลาม 

 

๑๔.๒๕-๑๕.๒๕ น. 

เจาะลึกและรVวมแลกเปล่ียนประสบการณ]การสอน  
 

ห1องย<อยที่ ๖  นายรูดี ฮาร]ยาดี ครูรางวัลสมเด็จเจ3าฟ5ามหาจักรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

การจัดการสอนมัธยมแบบประสมสร3างยุววิศวกรรมคอมพิวเตอร]ด3วย

นวัตกรรม “PEPPERMINT” Model  

สาระสำคัญ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนบนฐานบริบทในถิ่นชวาตะวันตกของโรงเรียน

ม ัธยมแบบประสบ-อาช ีวศึกษา เพ ื ่อสร Aางย ุวว ิศวกรรมคอมพิวเตอร 8ด Aวยนว ัตกรรม 

“PEPPERMINT” Model โดยผDานกระบวนการจัดการเรียนการสอนบนฐาน E-learning 

/Media based learning และกิจกรรมหลากหลายที่เนAนใหAผูAเรียนในสรAางสรรค8ชิ้นงาน 

 

ห1องย<อยที่ ๗ นายสาดัท บี มินันดัง ครูรางวัลสมเด็จเจ3าฟ5ามหาจักรี พ.ศ. 

๒๕๖๒ สาธารณรัฐฟGลิปปGนส] 

นวัตกรรม push cart knowledge รถเข็นความรู3สำหรับเด็กตกหลVน

การศึกษา  

สาระสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนเพื่อเด็กนอกระบบและเด็กดAอยโอกาสในชุมชน การ

สรAางทักษะพ้ืนฐาน “อDานออกเขียนไดAคิดคำนวณเปpน” สำหรับเด็กในระบบโรงเรียนและนอก

ระบบโรงเรียน การสรAางระบบดูแลคุAมครองเด็ก กิจกรรมสDงเสริมการดูแลคุณภาพชีวิต เรียนรูA

ทักษะชีวิตและการอยูDรDวมกัน รวมถึงตัวอยDางกระบวนการสรAางการเรียนรูAและการใชAนวัตกรรม 

“push cart knowledge รถเข็นความรูAที่ออกไปจัดกิจกรรมสำหรับเด็กตกหลDน/หลุดระบบ 

 

ห1องย<อยที่ ๘ นางเค เอ ราซียะฮ] ครูรางวัลสมเด็จเจ3าฟ5ามหาจักรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเทศมาเลเซีย 

“หลากกิจกรรมและนวัตกรรมการสอนเด็กท่ีมีความต3องการพิเศษ สูV

พัฒนาการรอบด3าน” 

สาระสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความตAองการพิเศษ เนAนการสDงเสริม

พัฒนาการเรียนรูA การสรAางทักษะสำคัญของการดูแลตัวเอง ความรักและภาคภูมิใจในตนเอง 

การเติบโตผDานกิจกรรมหลากหลายและนวัตกรรมหAองเรียน “สปา” สรAางทักษะการทำงานและ

อาชีพ ใหAเด็กไดAเลDนทำนำตนเอง สDงเสริมพัฒนาการรอบดAาน 

การประชุมออนไลนR

พร1อมถาม-ตอบ 
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๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

เจาะลึกและรVวมแลกเปล่ียนประสบการณ]การสอน  

ห1องย<อยที่ ๙ นายหมVอง จ�าย ครูรางวัลสมเด็จเจ3าฟ5ามหาจักรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สาธารณรัฐแหVงสหภาพเมียนมา 

เทคนิคบูรณาการเรียนรู3ภาษาอังกฤษรVวมกับสังคม วิทยาศาสตร]และ

ส่ิงแวดล3อม  

สาระสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผDานการบรูณาการ สังคม วิทยาศาสตร8

และส่ิงแวดลAอม  เพ่ือสรAางทักษะการส่ือสาร และการทำงาน รวมถึงการสDงเสริมการเรียนรูAดAาน

การเกษตรเพ่ือการเรียนรูAสรAางคุณภาพชีวิตและความมั่งคงทางอาหาร 

 

ห1องย<อยที่ ๑๐ น.ส.ลูร]เดส รันเจล กอนซัลเวซ ครูรางวัลสมเด็จเจ3าฟ5ามหา

จักรี พ.ศ. ๒๕๖๒ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร]-เลสเต 

กิจกรรม active learning และห3องเรียน “เพื่อนเด็ก” การสอนสำหรับเด็ก

ประถมศึกษาบนพื้นท่ีสูง เพื่อสร3างทักษะคิดคำนวณและทักษะสำคัญของการ

เรียนรู3  

สาระสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมศึกษาบนพื้นที่สูง โดยใชAสื่อและ

บริบทแวดลAอมเปpนเคร่ืองมือ เพ่ือสรAางทักษะคิดคำนวณและทักษะสำคัญของการเรียนรูA ผDาน

กิจกรรม active learning และหAองเรียน “เพ่ือนเด็ก” 

การประชุมออนไลนR

พร1อมถาม-ตอบ 
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