
ก ำหนดกำรงำนวันพัฒนำกำรศึกษำ “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี แห่งควำมภำคภูมิใจ”  
วัน อังคำร ที่ 26 ธันวำคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบำลประตูลี้ จังหวัดล ำพูน 

  

เวลำ กิจกรรม/สถำนที ่  
กิจกรรมช่วงเช้ำ  

(9.00 –12.00 น.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมช่วงบ่ำย 

(13.00 – 16.30 น.) 
 

8.30 – 9.00 น. พิธีเปิด / ลงทะเบียน 

เสวนำ 
เสวนำกำรปฏิรูปกำรศึกษำไทย เสวนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

เวลำ หัวข้อเสวนำ เวลำ หัวข้อเสวนำ 
 09.00 - 11.30 น. บรรยายพิเศษ "ของแท้ปฏิรูปกำรศึกษำไทย 4.0" โดย 

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ณ อาคารเอนกประสงค์ 

13.30 – 15.30 น. “อักษรธรรมล้ำนนำกับภูมปิัญญำ
ท้องถิ่น” 
โดย  
-ผศ.ดร.วิโรจน์  อินทนนท์ 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 
-ดร.พิสิษฐ์  โครตสโุพธิ์
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 
-รศ.ดร.เขียน  วันทนียตระกูล 
 (มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตล้านนา)  
ณ บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

13.00 - 15.30 น. บรรยายพิเศษ "กำรคิดเชิงนวัตกรรม : กำรคิดที่ส ำคัญ
ส ำหรับนักเรียน 4.0" โดย ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม รอง
คณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารคุณธรรม 13 

กิจกรรมสำธิต 
เวลำ ชื่อกิจกรรมสำธิต ผู้สำธิต สถำนที ่

9.00 – 12.00 น. สาธิตการท าอาหารจากล าไย อ.สุรเชษฐ์ ดิเรกบุษราคัม ใต้ถุนอาคารคุณธรรม 25 

9.00 – 15.00 น. สาธิตเขียนตัวเมือง พระพงษกร อุ่นจักรเสา บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมฯ 
9.00 – 15.00 น. สาธิตกระจา่ข้าว สามเณรกรวิชญ์  ปจิจะ บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมฯ 

9.00 – 15.00 น. สาธิตกว๋ยสลาก นางสมหมาย อุปละ / นางเพ็ญศรี สุริยะศิลป์ บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมฯ 

กำรแข่งขันทกัษะวิชำกำร 

ประชุมปฏิบัติกำรวิพำกษ์ 
ผลงำนวิจัย โดย 

ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง 
รศ.ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ 
ดร.ธารณ์  ทองงอก 
(คณะศึกษาศาสตร์ ม.ช.) 
ณ ห้องโฮมเธียร์เตอร์ 

 

นิทรรศการวิชาการ 8 กลุ่ม
สาระและอนุบาลศึกษา 

และกิจกรรมเกม 

กำรจัดนิทรรศกำรประวัติ
โรงเรียนประตูลี้ 90 ปี
แห่งควำมภำคภูมิใจ 

 หน้าอาคารคณุธรรม 13 



ก ำหนดกำรงำนวันพัฒนำกำรศึกษำ “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี แห่งควำมภำคภูมิใจ”  
วัน พุธ ที่ 27 ธันวำคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบำลประตลูี้ จังหวัดล ำพูน 

กิจกรรม/สถำนที่ 
 

กิจกรรมทั้งวัน 
 เวลำ 09.00 – 16.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เสวนำ เสวนำกำรปฏิรูปกำรศึกษำไทย เสวนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
เวลำ หัวข้อเสวนำ เวลำ หัวข้อเสวนำ 

 09.00 - 11.30 น. เสวนา “กำรศึกษำท้องถิ่น : ปฏิรูปอย่ำงไรให้ก้ำวทัน
โลก” โดย 

- ศาสตราจารย์วุฒสิาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกลา้ 
- คุณธนา  ยันตรโกวิท  รองอธิบดกีรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ดร.ศราวุธ  สตุะวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

08.30 – 9.00 น. ทอล์กโชว์หัวข้อ “ภำษำไทย 
ภำษำศำสตร์ ภำษำชำติ  

ภำษำถิ่น” 

 โดย นายวรีะชาติ  ศิรไิกรวัฒนาวงศ์ 
ณ อาคารเอนกประสงค์ เวทีกลาง 

09.00 – 11.00 น. สัมมนาวิชาการหัวข้อเรื่อง “กำร
พัฒนำ EF ทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่
ส ำเร็จสร้ำงได้ต้ังแต่วัยอนุบำล” 

โดย อ.อรทัย  เลาอลงกรณ์  
คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

ณ บริเวณหน้าอาคารอนุบาล 
อาคาร 2525 

 
13.00 – 16.00 น. บรรยายในหัวข้อเรื่อง  

“แนวทำงกำรใช้หลักสูตรปฐมวัย 
พ.ศ. 2560”  

โดย อ.อรทัย  เลาอลงกรณ์  
คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

ณ บริเวณหน้าอาคารอนุบาล 
อาคาร 2525 

13.00 - 15.30 น. เสวนา “PLC ควำมหวังกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำไทย” 

โดย รศ.ดร.เกียรติสดุา  ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย สังกัดส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 

กิจกรรมสำธิต 
เวลำ ชื่อกิจกรรมสำธิต ผู้สำธิต สถำนที ่

9.00 – 12.00 น. กิจกรรมอนุบาลวาดภาพระบายสี ฉกีตัดปะ ปั้นดินน  ามัน ตัวตอ่เลโก้ คณะครูอนุบาล อาคาร 2525 (ปฐมวัย) 
9.00 – 15.00 น. สาธิตเขียนตัวเมือง พระพงษกร อุ่นจักรเสา บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมฯ 
9.00 – 15.00 น. สาธิตกระจา่ข้าว สามเณรกรวิชญ์  ปจิจะ บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมฯ 
9.00 – 15.00 น. สาธิตกว๋ยสลาก นางสมหมาย อุปละ / นางเพ็ญศรี สุริยะศิลป์ บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมฯ 

กำรจัดนิทรรศกำรประวัติ
โรงเรียนประตูลี้ 90 ปี
แห่งควำมภำคภูมิใจ 

 หน้าอาคารคณุธรรม 13 

นิทรรศการวิชาการ 8 กลุ่ม
สาระและอนุบาลศึกษา 

และกิจกรรมเกม 

กำรแข่งขันทกัษะวิชำกำร 

ประชุมปฏิบัติกำรวิพำกษ์ 
ผลงำนวิจัย โดย 

ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง 
รศ.ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ 
ดร.ธารณ์  ทองงอก 
(คณะศึกษาศาสตร์ ม.ช.) 
ณ ห้องโฮมเธียร์เตอร์ 

 


