
 

กิจกรรมประเภทนิทรรศการ หน้า ๑/๔ 
 

รายละเอียดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ 
งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑  

วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 
********************************** 

 

๑. เสวนาเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Thailand 4.0”  

กลุ่มเป้าหมาย    ครู อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  

 เวลาจัดกิจกรรม  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.  

เนื้อหากิจกรรม    “ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทย ที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ได้จะต้องปรับให้การเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เน้นฝึกทักษะการคิดและ
การบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ ให้เกิดกับนักเรียนให้มากขึ้น โดยเฉพาะทักษะการคิดสร้างสรรค์และ
วิจารณญาณ เพราะเป็นรากฐานการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้  
 สถานที่จัดกิจกรรม ห้อง IT๓๑๕ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทนิทรรศการ หน้า ๒/๔ 
 

แบบตอบกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ  
“แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Thailand 4.0” 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   
 

****************************** 
 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................................................... .. 
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร..............................................................  

 

ขอส่งรายช่ือเข้าเสวนา เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Thailand 4.0” ต่อไปนี้ 

๑. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

๒. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

๓. ชื่อ ...................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๔. ชื่อ ...................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

 

 

 

                   ลงช่ือ .............................................................. 

                        (.............................................................) 

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

หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมเสวนาได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสารหมายเลข  
๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  

๒. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล  
 

 
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th


 

กิจกรรมประเภทนิทรรศการ หน้า ๓/๔ 
 

๒. เสวนาเรื่อง “Internet of Things for everyday life”   
กลุ่มเป้าหมาย    ครู อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

 เวลาจัดกิจกรรม  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
เนื้อหากิจกรรม    Internet of Things (IOT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถ 

เชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนท าให้เราสามารถ
สั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยง
การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ จนเกิดเป็นบรรดา 
Smart ต่ างๆ ได้ แก่  Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent 
Transportation ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินนั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียง
สื่อกลางในการส่งและแสดงข้อมูลเท่านั้น 

ประโยชน์ที่จะได้รับ ได้รับทราบนวัตกรรมทันสมัย น าไปสู่การเตรียมการปรับการด าเนินชีวิต  
ให้รองรับความเจริญก้าวหน้า ที่ก าลังจะเกิดข้ึนในปัจจุบันและอนาคต  

 
 สถานที่จัดกิจกรรม ห้อง IT๓๑๕ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทนิทรรศการ หน้า ๔/๔ 
 

แบบตอบกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ  
“Internet of Things for everyday life” 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   
 

****************************** 
 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 
ที่อยู่........................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร..............................................................  

 

ขอส่งรายช่ือเข้าเสวนา เรื่อง “Internet of Things for everyday life” ดังต่อไปนี้ 

๕. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

๖. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

๗. ชื่อ ...................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๘. ชื่อ ...................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

 

 

 

                   ลงช่ือ .............................................................. 

                        (.............................................................) 

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

หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมเสวนาได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสารหมายเลข  
๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  

๒. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล  
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th

