


     
     
     
   

 
 
 
 

 
 
 

 

โลกเปลี่ยน...ผู้เรียนเปลี่ยน...ครูต้องเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการศึกษาในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered) ในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่สามารถ

พัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ในการปฏิรูปการศึกษาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

(Learner-centered, Student-centered หรือ Child-centered) โดยมีหลักการว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้

ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาความสามารถได้ตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพของตนเองรวมทั้งสนับสนุนให้มีการฝึก

และปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคม ได้เรียนรู้จากหลายๆ สถานการณ์ท้ังภายในและภายนอก

ห้องเรียน มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยไม่เน้นไปที่

การท่องจ าเพียงเนื้อหา ผู้เรียนจึงมีอิสระในการเรียนมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาเปลี่ยนมาให้ความส าคัญกับ “การเรียน” 

มากกว่า “การสอน” จากหลักการและแนวคิดดังกล่าวจึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การเรียนรู้ (Changing 

Learning Paradigm) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เรียน    

 

 

1.  เพื่อเป็นเวทีการประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเพื่ออนาคต 
2.  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาในทุกระดับและแลกเปลี่ยนแนวทาง  ประสบการณ์เกี่ยวกับ  

 เครื่องมือยุคใหม่เพื่อน าไปสู่การศึกษาไทยในอนาคต 
3.  เพื่อร่วมมือในการสง่เสริมให้เกิดกิจกรรม และนวัตกรรมทางดา้นการศึกษาเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้อย่างสรา้งสรรค์ในทุกสาระวิชา

 

 วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 9.00 – 16.30 น. การบรรยายทางวิชาการ ห้อง Auditorium ชั้น 3  

 วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 9.00 – 16.30 น. การประชุมเชิงปฏบิัติการ (Workshop) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 

ณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ชั้น) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ   

 
 

 การจัดงานสัมมนาวชิาการ การอภิปราย บรรยาย      
     กรณีศึกษา 
 สาธิตการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

 

 
 

คนละ 1,000.- บาท 
(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน) 
ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าอบรม/สัมมนา 
โดยไม่ถือเป็นวันลา สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้  
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 

 วัน เวลา และสถานที่จดังาน 

 รูปแบบการจดังาน  ค่าลงทะเบียน 

 วัตถปุระสงค ์

 หลักการและเหตุผล 

การประชุมสัมมนาทางวชิาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การศึกษาไทยเพื่ออนาคต 

วันที่ 18 -19 กันยายน 2557 
“การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การเรียนรู้ (Changing Learning Paradigm)” 

 
สนับสนุนโดย ด ำเนนิงำนโดย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



ใบสมัครเข้าร่วมสมัมนาวิชาการ CTEF2014 
วันที่ 18 -19 กันยายน 2557 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ช่ือ-นามสกุล ..................................................................................................................... 

ต าแหน่ง ............................................................................................................................. 

หน่วยงาน........................................................................................................................... 

ท่ีอยู่ ............................................................................................................................. ........ 

e-Mail ........................................................โทรศัพท์มือถอื............................................ 

โทรศัพท์ ........................................................ โทรสาร ................................................... 

บุคลากร มก. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บริษัท/บุคคลทั่วไป นิสิต/นักศึกษา 

ต้องการออกใบเสร็จในนาม (โปรดระบุ) ................................................................... 
............................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ................. 
.............................................................................................................................................. 

 
 

หัวข้อ Workshop จะเปิดให้ลงทะเบียนเลือกหัวข้อ 
ในวันที่ 18 กันยายน 2557 พร้อมกับการลงทะเบียน

รับเอกสารหน้างาน 

สามารถดูรายละเอียดหัวข้อ Workshop ได้ที่ 
www.ku.ac.th/ctef2014 

………………………………………………………………………………….. 

วิธีการช าระเงิน [โปรดกาเครื่องหมาย  ที่หนา้หัวข้อ] 
 

  เงินสด ช ำระได้ทีส่ ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 
 

  เช็คขดีคร่อม สั่งจ่ำย “มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร”์ 
 (รับเฉพาะเช็คหน่วยงาน) 
 

  ไปรษณีย์ธนาณัต ิสั่งจำ่ย “นางอรุณ นฤทุม” 
 ส ำนักบริกำรคอมพวิเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ตู้ ปณ.1108 ปทฝ.เกษตรศำสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 
 

 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขา  
    มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
    ชื่อบัญช ีส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
    (CTEF2014)  ประเภท ออมทรัพย์  
    บัญชีเลขที ่069-2-55435-5 
  บคุลากร มก. โอนเงินรายได้หน่วยงาน มก.  
    เข้าบัญชีรายได้ ส านักบรกิารคอมพิวเตอร์ (19-B52000010) 
 

กรณีโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร  ใหแ้ฟกซใ์บโอนเงนิ (Pay-in) มาพรอ้มกบัใบสมคัรน้ี 

หมายเหต ุ:  เพือ่ป้องกนัการสูญหายระหว่างการจดัส่งใบเสรจ็รบัเงนิ ส านกับรกิารคอมพวิเตอร ์ 

                    จะมอบใหผู้ส้มคัรในวนัรบัลงทะเบยีน 
 
 

  

การบรรยายทางวิชาการ 

:: การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การเรยีนรู้  
(Changing Learning Paradigm) 
:: ความท้าทายสู่การเปลีย่นแปลงการเรยีนรู้ 
(Challenge of Learning Revolution) 
:: เครื่องมือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การเรยีนรู้ 
(Driven to Change the Paradigm of Learning) 
:: สะเตม็ศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย 
(STEM Education Thailand for the Future) 
:: เปิดโลกเปิดการศึกษา 
(Global Classroom and Learning Network) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
:: ผลส าเร็จ : ใช้ Scratch เพิ่มพลงัสร้างสรรค์ให้เด็กไทย 
:: กิจกรรม STEM: ศรลมชวนคิด ช้ีทิศบอกทาง 
:: กิจกรรม STEM: บันจี้จั๊ม 
:: Gamification of Education : การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนุก 

:: รู้จักกับ Embedded Technology และ Internet of Thing 
หมายเหตุ : หัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

   
 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  : 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์  : 0-2562-0951-6 ต่อ  

2522, 2523 : สอบถามข้อมูลทั่วไป 

 2507 : สอบถามข้อมูลการลงทะเบียน 
 2514 : สอบถามข้อมูลด้านวิชาการ 

โทรสาร  : 0-2562-0957  

Website : http://www.ku.ac.th/ctef2014  
Email : ctef2014@ku.ac.th 

 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั 
สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 
 
 
โปรดลงทะเบียนออนไลน์ ที่เว็บ http://www.ku.ac.th/ctef2014 
หรือ ส่งใบสมัครพร้อมช าระค่าลงทะเบียนจ านวน 1,000.- บาท  
ภายในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 
 

 วิธีการลงทะเบียน 

 หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สถานที่ตดิต่อ 

 เน้ือหา 



 
 

แผนที่ สถานที่จัดงานประชุมวิชาการการศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2014) 
ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2557   

ณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 
 

 


	Let-Teacher
	2_สิ่งที่ส่งมาด้วย1

