
 
กําหนดการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา คร้ังที่ 4 

หัวขอ “การเตรียมความพรอมเด็กในยุคดิจิทัลสูตลาดอาชีพ” 

 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 

9.00 – 10.00 น. 10.30 – 12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00 – 14.00 น. 14.30 – 16.30 น. 

พิธีเปด และการบรรยายพิเศษ 

โดย          

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค  

ผูอํานวยการ สสวท. 

 

 

 

 

หอง Convention A-C 

เสวนา 1: 

การเตรียมความพรอมเด็กในยุค

ดิจิทัลสูตลาดอาชีพ 

โดย 

คุณจรัล งามวิโรจนเจริญ 

คุณสติยา ลังการพินธุ  

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค  

 

หอง Convention A-C 

พักรับประทานอาหาร

กลางวัน  

 เสวนา 2:  

การสงเสริมการเรียนรูเทคโนโลยีใน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

โดย 

ดร.ปนัฐษรณ จารุชัยนิวัฒน  

ดร.อัญญมณี บุญซ่ือ และ 

ดร.กุศลิน มุสิกุล 

 

หอง Convention A-B 

Mini workshop  

การสงเสริมการเรียนรูเทคโนโลยี 

สําหรับเด็กปฐมวัย 

โดย 

ดร.อัญญมณี บุญซ่ือ   

 

 

 

หอง Convention A-B 

 

หมายเหตุ 

10.00 – 10.30 น.   รับประทานอาหารวางชวงเชา 

14.00 – 14.30 น.   รับประทานอาหารวางชวงบาย 

กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 



 
 

กําหนดการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา คร้ังที่ 4 

หัวขอ “การเตรียมความพรอมเด็กในยุคดิจิทัลสูตลาดอาชีพ” 

วันท่ี 1 กันยายน 2562 

9.00 - 10.30 น. 11.00 – 12.00 น. 12.00-13.30 น. 13.30 – 16.30 น. 

การบรรยายพิเศษ:  

การเตรียมความพรอมเด็ก Gen 

Alpha ในยุคดิจิทัล 

โดย 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 

 

 

 

หอง Convention A-B 

เสวนา 3:  

ส่ือดิจิทัลสงเสริมหรือบ่ันทอน 

การเรียนรูของเด็กปฐมวัย  

โดย 

ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ 

ดร.ชนิพรรณ จาติกเสถียร และ 

ดร.สรวงมณฑ สิทธิสมาน 

 

หอง Convention A-B 

พักรับประทานอาหาร

กลางวัน  

Show case ตัวอยางการจัดประสบการณการเรียนรูบูรณาการเทคโนโลยีและ

สะเต็มศึกษาในช้ันเรียนปฐมวัย 

 

หอง Convention A-B 

 

หมายเหตุ 

10.30 – 11.00 น.   รับประทานอาหารวางชวงเชา 

14.30 – 15.00 น.   รับประทานอาหารวางชวงบาย 

กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 



 

กําหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการศึกษาภาคบังคับ 

หัวขอ “การเตรียมความพรอมเด็กในยุคดิจิทัลสูตลาดอาชีพ” 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 

9.00 - 10.00 น. 10.30 – 12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00 – 14.15 น. 14.30 – 15.30 น. 

พิธีเปด และการบรรยายพิเศษ 

โดย          

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค  

ผูอํานวยการ สสวท. 

 

 

 

 

หอง Convention A-C 

เสวนา 1: 

การเตรียมความพรอมเด็กในยุค

ดิจิทัลสูตลาดอาชีพ 

โดย 

คุณจรัล งามวิโรจนเจริญ 

คุณสติยา ลังการพินธุ  

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค 

 

หอง Convention A-C 

พักรับประทานอาหาร

กลางวัน  

 

เสวนา 2:  

แนะนําหนังสือเรียนแนวใหมกับเด็กในปจจุบัน 

หอง Convention C-D 

Workshop 1:  

ส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู โดยฝายนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู สสวท.  

หอง Garden 1 

Workshop 2:  

สนุกคิดกับวิทยาการคํานวณ  

ระดับประถมศึกษา สสวท. 

หอง Peony 11-12 

Workshop 3:  

สนุกคิดกับวิทยาการคํานวณ  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สสวท.* 

หอง Peony 11-12 

 

หมายเหตุ 1 

10.00 – 10.30 น.   รับประทานอาหารวางชวงเชา 

14.00 – 14.30 น.   รับประทานอาหารวางชวงบาย 

กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

* Workshop 3: สนุกคิดกับวิทยาการคํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สสวท. 

ส่ิงท่ีตองเตรียม: Tablet หรือ คอมพิวเตอรพกพา สําหรับใชในการทํา workshop 



 

กําหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการศึกษาภาคบังคับ 

หัวขอ “การเตรียมความพรอมเด็กในยุคดิจิทัลสูตลาดอาชีพ” 

วันท่ี 1 กันยายน 2562 

9.00 - 10.30 น. 11.00 – 12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00 – 15.30 น. 

เสวนา 3: 

 การนําส่ือดิจิทัลมาใชในการ

จัดการเรียนรูในหองเรียน                

โดย 

ผศ.ดร.น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย 

ดร.ผนวกเดช สุวรรณทัต  

ดร.กอบวิทย พิริยะวัฒน 

 

 

หอง Convention C-D 

การบรรยายพิเศษ:  

การจัดการเรียนรูโดยใชเกม 

(Gamification) 

โดย 

 ผศ.ดร.ชนัตถ พูนเดช  

 

พักรับประทานอาหาร

กลางวัน 

Mini workshop 4 ประถม/มัธยม 

การจัดการเรียนรูในหองเรียนโดยใชส่ือดิจิทัล  

โดย นักวิชาการ สสวท. 

หอง Convention C-D 

Mini workshop 5 

 การใชเกมเพ่ือสรางประสบการณการเรียนรู 

 (Game Based Learning)  

โดยทีม Deschooling game มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

หอง Peony 11-12 

 

หมายเหตุ 

10.30 – 11.00 น.   รับประทานอาหารวางชวงเชา 

14.30 – 15.00 น.   รับประทานอาหารวางชวงบาย 

กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 


