กำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 5
“EF...ทักษะสมองขั้นสูง ทำงรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21”
วันที่ 24 - 25 มกรำคม 2562
สถำบันแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว มหำวิทยำลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกรำคม 2562
เวลำ

หัวข้อ

วิทยำกร

ห้อง

09.00 – 09.10 น.

พิธีเปิด

09.10 – 10.00 น.

ปำฐกถำเกียรติยศ นิตยำ คชภักดี ครั้งที่ 1 เรื่อง
“การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เพือ่ พัฒนาเด็กไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ สู่ศตวรรษที่ 21”

10.00 – 10.15 น.

อาหารว่าง

10.15 – 11.30 น.

หัว...ใจ...เกี่ยวพัน

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
ดำเนินรำยกำรโดย
ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข

ห้องประชุมนิตยา คชภักดี

11.30 – 12.00 น.

เด็กซน...เด็กสมาธิสั้น...เด็กดื้อรั้นหรือปกติ

อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข

ห้องประชุมนิตยา คชภักดี

12.00 – 13.00 น.

อาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.
13.00 – 14.45 น.
Workshop 1 :
ปัญหำกำรเรียนกับกำรเรียน (รู้) ใน
ศตวรรษที่ 21
โดย อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี
(ห้องประชุมนิตยำ คชภักดี)

15.00 – 16.30 น.
Workshop 5 :
งำนบ้ำน : บันไดพื้นฐำนของคุณภำพ
ใจ
โดย ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
(ห้องประชุมเจริญคุณธรรม)

ห้องประชุมนิตยา คชภักดี
รศ.พญ.นิตยา คชภักดี

ห้องประชุมนิตยา คชภักดี

ห้องอเนกประสงค์

ห้องอเนกประสงค์
Workshops

13.00 – 14.45 น.
Workshop 2 :
E-Sport กำรรู้เท่ำทันสื่อดิจิทัลเพื่อ
กำรพัฒนำปัญญำ
โดย อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง
อ.ธำม เชื้อสถำปนศิริ
(ห้องประชุมเจริญคุณธรรม)
14:45 – 15:00 น. อำหำรว่ำง
15.00 – 16.30 น.
Workshop 6 :
เทคนิคกำรฝึกสติและสมำธิสำหรับเด็ก
ปฐมวัยเพื่อพัฒนำทักษะสมอง EF
โดย ดร.ธีรตำ ขำนอง
แม่ชี ดร.เบญจวรรณ วงศ์ชูแก้ว
ดร.ณัฐ จันทร์หนูหงษ์
ดร.กรรณิกำร์ ตั้งตุลำนนท์
ดร.วิไลพร อุ่นเจ้ำบ้ำน
(ห้องประชุมเจริญสำมัคคี & ห้อง
ประชุมย่อย 1308)
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13.00 – 14.45 น.
Workshop 3 :
เทคนิคกำรสร้ำงวินัยเชิงบวก
(สำหรับพ่อแม่)
โดย ผศ.ดร.ปนัดดำ
ธนเศรษฐกร
(ห้องประชุมเจริญสำมัคคี)
15.00 – 16.30 น.
Workshop 7 :
เทคนิคกำรสร้ำงวินัยเชิงบวก
(สำหรับครูปฐมวัย)
โดย ผศ.ดร.ปนัดดำ
ธนเศรษฐกร
(ห้องประชุมนิตยำ คชภักดี)

13.00 – 16.00 น.
Workshop 4 :
Interactive experience game :
Build 21st- century skills and
competencies
โดย ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
คุณรัตตัญญู อภิชนพงศกร
คุณภัทร วัฒนจิรัฎฐ์
คุณชลมำศ คูหำรัตนำกร
คุณเจษฎำกร เซี้ย
(ห้องเรียน 1515)

วันศุกร์ที่ 25 มกรำคม 2562
เวลำ

หัวข้อ

วิทยำกร

ห้อง

09.00 – 09.50 น.

รักลูกให้ตี ได้ลูกดีเท่าวัว

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์

ห้องประชุมนิตยา คชภักดี

09.50 – 10.30 น.

ปอกเปลือกออทิสติก...EF & EQ

ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ

ห้องประชุมนิตยา คชภักดี

10.30 – 10.40 น.

อาหารว่าง

10.40 – 11.20 น.

ครอบครัวอยู่ดีมีสุข รำกฐำนกำรพัฒนำเด็กไทยใน
ศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์

ห้องประชุมนิตยา คชภักดี

11.20 – 12.00 น.

ชวนคิด ชวนทา...EF ในเด็กวัยเรียน

อ.ดร.ศรัล ขุนวิทยา
อ.ดร.อธิวัฒน์ เจีย่ วิวรรธน์กุล
ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
คุณอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล

ห้องประชุมนิตยา คชภักดี

12.00 – 13.00 น.

อาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.
13.00 – 14.30 น.
Workshop 8 :
แบบประเมินพัฒนำกำรด้ำน
กำรคิดเชิงบริหำร (EF) ใน
เด็กปฐมวัยด้วยแบบประเมิน
MU.EF-101
โดย รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑำ
ภักดีกุล
ผศ.ดร.ปนัดดำ ธนเศรษฐกร
อ.ดร.นุชนำฎ รักษี
คุณอรพินท์ เลิศอวัสดำตระกูล
(ห้องประชุมเจริญสำมัคคี)
14.30 – 16.00 น.
Workshop 9 :
กำรส่งเสริมทักษะกำรคิดเชิง
บริหำร (EF) ในเด็กปฐมวัย
3-6 ปี ด้วยโปรแกรม Brain
Executive Function Skill
through Sensory
Integration (MU-EF.SI)
โดย อ.ดร.นุชนำฏ รักษี
อ.ดร.กันนิกำ เพิ่มพูนพัฒนำ
คุณอรพินท์ เลิศอวัสดำตระกูล
คุณกรณัฐ โรจน์ไพรินทร์
คุณกนกพร ดอนเจดีย์
(ห้องประชุมเจริญสำมัคคี)

ห้องอเนกประสงค์

ห้องอเนกประสงค์
Workshops

13.00 – 16.00 น.
Workshop 10 :
กำรละเล่นไทยกับกำรพัฒนำ
ทักษะสมอง
โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน
อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี
ผศ.ดร.ปนัดดำ ธนเศรษฐกร
คุณนันทนัช สงศิริ
(ห้องประชุมนิตยำ คชภักดี)

13.00 – 16.00 น.
Workshop 11 :
ไขควำมลับสัมพันธภำพ...
กุญแจสู่ EF & EQ เด็กออทิ
สติก
โดย ผศ.พญ.แก้วตำ นพมณี
จำรัสเลิศ
อ.ดร.กันนิกำ เพิ่มพูนพัฒนำ
คุณมะลิรมย์ หัสดินรัตน์
คุณประพำ หมำยสุข
คุณฒำมรำ สุมำลย์โรจน์
(ห้องฝึก SI & ห้อง
นันทนำกำร)
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13.00-16.00 น.
Workshop 12 : สอนใจ
ผ่ำนกำย สร้ำงสรรค์ได้
ด้วยมือครู
โดย คุณบุษยรัต ซื่อดี
และคณะครูศูนย์เด็ก
ปฐมวัย
(ห้องสมุดสื่อสร้ำงสรรค์ &
ศูนย์เด็กปฐมวัย)

13.00-16.00 น.
Workshop 13 : รู้เท่ำทัน
กำรทำรุณกรรมเด็กเพื่อ
ปกป้อง EF ของลูก
โดย อ.นพ.ฉัตรชัย อิ่ม
อำรมณ์ และคณะ
(ห้องเรียน 1515)

