ประกาศผลการคัดเลือกการประชุมปฏิบัติการ
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24)
วันที่ 2 – 4 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

1. รายชื่อที่ประกาศ เรียงตามวันและเวลาของการจัดการประชุมปฏิบัติการ
2. ขอให้ท่านตรวจสอบชื่อหัวข้อการประชุม ปฏิบัติการ ชื่อวิทยากร และยืนยันการเข้าร่วม และความ
ถูกต้องของหัวข้อ/ชื่อวิทยากร กลับมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Secretary_WTR24@ipst.ac.th
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 โดยระบุชื่อเรื่องว่า “ยืนยันการเข้าร่วมเวิร์คชอป รหัส x-xx”
หากท่านไม่ยืนยันกลับมาภายในเวลาที่กาหนด ทางคณะกรรมการจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วม
จัดการประชุมปฏิบัติการ ในงานประชุมวิชาการฯ นี้
3. ภายหลั ง จากที่ ยื น ยั น การจั ด การประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารแล้ ว ท่ า นจะได้ รั บ รหั ส ส่ ว นลดค่ า ลงทะเบี ย น
เข้ า ร่ ว มงานทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทอรนิ ก ส์ ที่ ท่ า นแจ้ง ไว้ ใ นใบสมั ค รภายในวั น ที่ 31 มกราคม 2563
(ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563) ทั้งนี้ วิทยากรทุกท่านจะต้องลงทะเบียน
เข้าร่วมงานที่เว็บไซต์ http://wtr.ipst.ac.th
4. คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรวันและเวลาของการจัดการประชุมปฏิบัติการตามความเหมาะสม
ซึ่งอาจไม่ตรงตามที่ท่านกรอกใบสมัครเข้าร่วม ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
วันและเวลาดังกล่าว

ประกาศรายชื่อการอบรมปฏิบัติการที่ได้รับการคัดเลือก งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) :

1

รหัส

หัวข้อ

ใบสมัคร
M-08

วิทยากร

Visual Mathematics ... คณิต Without

ดร.รัชนิกร ชลไชยะ

Word

นายวิศวัฒน์ ลี้มงคล

วันที่

เวลา

2 เมษายน 2563

13.00 - 16.00

2 เมษายน 2563

13.00 - 16.00

2 เมษายน 2563

13.00 - 16.00

2 เมษายน 2563

13.00 - 16.00

2 เมษายน 2563

13.00 - 16.00

2 เมษายน 2563

13.00 - 16.00

2 เมษายน 2563

13.00 - 16.00

2 เมษายน 2563

13.00 - 16.00

2 เมษายน 2563

14.30 - 16.00

นายกิตติธัช สีทนสา
M-15

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่

อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง

อ.ดร.ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์

คณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาและ

อ.ดร.ธัชพล พลรัตน์

มัธยมศึกษา
Designing Mathematics Instructional
Activities Enhancing Mathematical
Creative Thinking in Primary and
Secondary School Level
S-02

การพัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

นายภัทรพงษ์ สงวนจีน

STEM+R ด้วย Judo Bot

น.ส.สกุณา ห้วยขันทอง
น.ส.มยุรัตน์ ตัง้ วิชัย

S-05

แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อ

ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์

พัฒนาสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์

น.ส.สมฤทัย แปลงศรี

และจิตวิทยาศาสตร์
S-09

การใช้กระบวนการ “ชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทาง

นางพันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส

วิชาชีพ” และสะเต็มศึกษา พัฒนาสมรรถนะ

น.ส.อมรา เมธโยดม

ด้านการคิด วิเคราะห์ สู่ศตวรรษที่ 21 วิชา

น.ส.สุลัดดา เบ้าคา

วิทยาศาสตร์
S-18

T-05

กิจกรรมการเรียนรู้ active learning เพื่อ

ดร.สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

สร้างมโนทัศน์สาคัญเรื่อง ความหนาแน่นของ

ดร.เสกสรร สรรสรพิสุทธิ์

วัตถุ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ QERA

ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์

การจัดการเรียนการสอน Coding อย่างไร

นายวิชัย ลาธิ

ให้ง่าย ใกล้ตัว และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว
นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์

T-06

สนุกกับหุ่นยนต์ IPST-WiFi

นายวรณัฐ หมีทอง
นางไพลิน ส่งวัฒนา
น.ส.บุษกร ปนสันเทียะ

M-06

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้หลักการ

ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม

stem education และ computational

อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วฒ
ั นกุล

thinking ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ

ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์

ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ประกาศรายชื่อการอบรมปฏิบัติการที่ได้รับการคัดเลือก งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) :
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รหัส

หัวข้อ

ใบสมัคร
M-13

S-11

วิทยากร

วันที่

เวลา

2 เมษายน 2563

14.30 - 16.00

การประยุกต์ใช้เครื่องคานวณวิทยาศาสตร์ใน

นางมยุรี สาลีวงศ์

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสถิติและ

นายจาเริญ อนันตธรรมรส

ความน่าจะเป็น

ว่าที่ ร.ต.สามารถ วนาธรัตน์

Student use of evidence to support

Dr. Eric Brunsell

2 เมษายน 2563

14.30 - 16.00

การสร้างสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย

นายพฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

3 เมษายน 2563

13.00 - 16.00

โปรแกรม GeoGebra

นายวุฒิชัย ภูดี

การนา Coding มาใช้ในการจัดกิจกรรม

น.ส.ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว

3 เมษายน 2563

13.00 - 16.00

STEM

ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์

ดร.เชิดศักดิ์ ภักดีวโิ รจน์

4 เมษายน 2563

9.00 - 12.00

การพัฒนาทักษะการคิดด้วยกิจกรรม CS

ดร.รุ่งนภา สังสอาด

4 เมษายน 2563

9.00 - 12.00

Unplugged

ดร.ธารทิพย จันทรนิมะ

ส่องสว่างจากแป้งปั้น

นางฒามรา พรหมหอม

4 เมษายน 2563

9.00 - 12.00

4 เมษายน 2563

9.00 - 12.00

นายสายัณห์ โสธะโร

4 เมษายน 2563

9.00 - 12.00

การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคานวณด้วย

นายมานะ อินทรสว่าง

4 เมษายน 2563

9.00 - 12.00

กิจกรรม ระบบคัดกรองความดันโลหิตสูง

นายอภิชาติ ร่มลาดวน
4 เมษายน 2563

9.00 - 10.30

4 เมษายน 2563

9.00 - 10.30

the development of scientific models
M-14
S-19

นางจริยา ไทยเสรีกุล
M-03

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด
Embodied Mathematics สาหรับการ
พัฒนาแนวคิดเชิงจานวนและการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์

S-03
S-10

นายณภัทร ยังมีสุข
S-13

กิจกรรม hand on ทางพันธุศาสตร์แบบ DIY

น.ส.ธัญญรัตน์ ดาเกาะ

(DIY hand on activity in Genetics)

ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ
ดร.สุภานันท์ สุจริต

M-05

กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความรู้พื้นฐาน
สาหรับแคลคูลัส โดยใช้เครื่องคานวณเชิง
กราฟ TI - Nspire CX II CAS

T-04

น.ส.วิภาชดา มีอามาตร
S-01

การใช้ Application Physics Lab AR. ใน

นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้า

น.ส.มยุรัตน์ ตั้งวิชัย
นายภัทรพงษ์ สงวนจีน

S-14

การออกแบบการสอนและการคิดแบบสะเต็ม

นายอังกฤษ ไกรดัด

ศึกษา (Design and critical thinking for

นายธนาวุฒิ บุญวรรณ

STEM education)

น.ส.วาสิฏฐี ต้นไทร

ประกาศรายชื่อการอบรมปฏิบัติการที่ได้รับการคัดเลือก งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) :
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รหัส

หัวข้อ

ใบสมัคร
S-16

แก๊สกับการทดลองเคมีแบบย่อส่วน

วิทยากร
นางสราญรมย์ ยิ่งสุข

วันที่

เวลา

4 เมษายน 2563

9.00 - 10.30

4 เมษายน 2563

9.00 - 10.30

4 เมษายน 2563

10.30 - 12.00

นายชยวินท์ โฉมงาม
T-01

Computer science unplugged ที่ส่งเสริม

นางอัญญารัตน์ ชวดนุช

ทักษะการคิดและแก้ปญ
ั หา

นายอุเทน ชวดนุช
นางสุนันทา สร้อยสวัสดิ์

In-01

การพัฒนาแนวคิดเชิงคานวณ

นายสรรฐณัฐ ปัญญาเสฏโฐ

(Computational Thinking) เรื่อง ระบบ

นายสุรเชษฐ์ เจริญรัตนาภิรมย์

เลขฐานสอง ตามแนวทาง การจัดการเรียนรู้

น.ส.นิธิมา เขมะบาล

แบบใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based
Learning) ร่วมกับการจัดกิจกรรมถอดปลั๊ก
(Unplugged Activity) สาหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21

ประกาศรายชื่อการอบรมปฏิบัติการที่ได้รับการคัดเลือก งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) :
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