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Live

อย่าพลาด!

ร่วมเรียนรู้เรื่องสื่อปฐมวัย สื่อสะเต็มศึกษา และการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนสำาหรับ
อาชีวศึกษา และการศึกษาทุกระดับ ผ่านการถ่ายทอดสดบน Facebook/worlddidacasia-
page ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป  

พิเศษ Live สด  จาก ฟินแลนด์!

สุกัญญา (ดา) 089-868-1749 
โนรีนา (โนรี) 089-041-0423

sukanya@worlddidacasia.com 
noreena@worlddidacasia.com 

facebook.com/
worlddidacasiapage

@worlddidacasia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดงาน การประชุมวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ ชมวีดิโอ
ไฮไลท์ของงาน
ในปี 2562 
และวิดีโออื่นๆ 
ที่น่าสนใจภายในงาน
https://www.worlddidacasia.com/newsroom/ 

Concurrent Events: Co-organized by:

นิทรรศการสื่อการสอนใหม่
และการประชุมวิชาการนานาชาติ

WORLD CLASS
EDUCATIONAL RESOURCES
INTERNATIONAL EXPO AND CONFERENCE

www.worlddidacasia.com

ASIA

พฤศจิกายน 2563
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา  กรุงเทพฯ 

23-25

www.สื่อการสอนใหม.่com

วันที่ / เวลา              หัวข้อ                                       วิทยากร                                สถาบัน
22 ก.พ.
21 มี.ค.

25 เม.ย.
23 พ.ค.

27 มิ.ย.

25 ก.ค.

22 ส.ค.

19 ก.ย.

ดร.วรสรวง ดวงจินดา

ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

รศ.ดร.สุรพล บุญลือ

ดร.นรพล ดีช่วย

รศ.ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ 
พิชิตพรชัย และทีมงาน

วิฑูรย์ สูงกิจบูลย ์(เซนเซ แป๊ะ)

M.Ed., Aino Kuronen

Dr.Jenni Vartiainen

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
CEO บริษัท ไทยจะเลิร์น 
วิทยากร /นักเขียน 
Co-founder & Head of Pedagogy
Kide Science, Finland
Founder of Kide Science & Early Science Education 
Researcher University of Helsinki, Finland

ไมโครซอฟท์ ไทยแลนด์

CANVA แอพพลิเคชั่นขั้นเทพสำาหรับครู

Digital Tools อย่างง่ายสำาหรับประเมินผล
การเรียน

Moodle สำาหรับครูอาชีวศึกษา

วิธีการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้ หลักการโค้ดอย่างง่ายสำาหรับคุณครู

Brain-based learning สำาหรับคุณครู

เปลี่ยนบทเรียนยากเป็นง่ายด้ายกระดาษ 1 ไบ

Early Childhood Science Education

5 เทคนิคแปลงโฉมด้วย Power Point

ดร.นรพล ดีช่วยรศ.ดร.สุรพล บุญลือ

รศ.ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัยดร.วรสรวง ดวงจินดา ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ (เซนเซ แป๊ะ)

ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

M.Ed.,Aino Kuronen
Dr.Jenni Vartiainen

สแกน QR code 
เพื่อชมแค็ตตาลอก
สื่อการศึกษา

ติดตามกำาหนดการได้ที่ www.สื่อการสอนใหม่.com 
หรือสอบถามได้ที่ LINE ID: @WDDA  

กับการเปิดโลกทรรศน์ด้านสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะ ที่พร้อมรับกับ technology 
disruption ความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต! 

สแกน QR Code 
ที่นีเ่พื่อลงทะเบียน 
ติดตามข่าวสารเข้าร่วม
Workshop และรับ
ประกาศนียบัตร
จากสถาบันนานาชาติ

พบกับการสอนออนไลน์จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 กับนิทรรศการสื่อการสอนใหม่! 
นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิร์ลไดแด็ค เอเซีย เชื่อว่าคุณครูทุกท่านมี
บทบาทสำาคัญ ที่คอยแนะนำาให้เด็กไทยเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง 
รู้จักการผสานความรู้ ประสบการณ์ และ ความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน 
โดยเอาใจใส่ตั้งแต่เด็กอายุยังน้อยจนกระทั่งเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 

พิเศษปีนี้! สำาหรับท่านที่สนใจเรียนกับวิทยากรอย่างใกล้ชิด 
เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม แล้วพบกันที่ True Digital Park สถานี BTS ปุณณวิถี

ปฏิทิน Workshop ปี 2563
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*โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า



สถิติของงานในปี 2562 

วงการการศึกษาคืออีกหนึ่งวงการที่โดน disruption อย่างเห็นได้ชัด เราเห็นอาชีพใหม่ๆ หลักสูตรใหม่ๆ เกิดขึ้นภายในระยะ
เวลาไม่กี่ปี สถานศึกษาจำานวนมากมีห้องเรียนออนไลน์ที่คอยป้อนความรู้ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา แน่นอนเทคนิคใน
การเรียน การสอนย่อมเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี โดยเน้นการพัฒนาทักษะท่ีมีความจำาเป็น และ
การเรียนการสอนตามความสนใจที่ไม่จำากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน น่ีคือ การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตและไม่มีที่สิ้นสุด (lifelong 
learning) และคุณค่าของการเรียนรู้ อยู่ที่การพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ (creativity and critical thinking) และ 
การพัฒนาทัศนคติให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง (growth mindset) 

งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ค เอเซีย” เป็นหนึ่งในซีรี่ส์งาน เวิลด์ไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จัดขึ้นเพื่อ
ร่วมยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน โดยจัดแสดงอุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่ือการศึกษาจากนานาประเทศ เพ่ือผู้
บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ ได้ใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
หลักสูตร รวมทั้งเตรียมความพร้อมครู อาจารย์ ให้สามารถพร้อมแข่งขันในศตวรรษที่ 21 หรือโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การประชุมผู้นำาการศึกษา
“เอเซีย ไดแด็ค ฟอรั่ม 
(Asia Didac Forum)” 
พบกับ วิทยากรผู้ทรงเกียรติ
จ า ก น า น า ป ร ะ เ ท ศ ใ น ก า ร
ประชุมผู้นำ าทางการศึกษา 
(Asia Didac Forum) รับฟัง
วิสัยทัศน์ และเทรนด์ของโลก
การศึกษาในอนาคต พร้อม
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แลก
เปล่ียนวิสัยทัศน์ แนวความ
คิด เพื่อร่วมกันสร้างระบบ
การศึกษาของภูมิภาค และ
พัฒนาการศึกษาให้ เติบโต
อย่างยั่งยืน ในยุค disruption 
ของวงการการศึกษา!      

เวิร์คช้อปโดย
Thai MOOC

การจับคู่
ธุรกิจ 

ทีเว็ท คอนเน็กซ์ 2020 
ง า น  “ ที เ ว็ ท  ค อ น เ น็ ก ซ์  
(TVET CONNEX) 2020” มี
ความภูมิใจที่ เป็นเวทีสร้าง
การรับรู้ และสร้างทัศนคติ
ท่ีดีต่อการศึกษาสายอาชีพ 
เพื่อพัฒนาทักษะที่จำาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
อาชีวศึกษาระหว่างสถาบัน
กับสถาบัน  สถาบันกับ ผู้
ประกอบการ เพื่อการยก
ระดับแรงงานคุณภาพในยุค
อุตสาหกรรม 4.0

สะเต็ม คอนเน็กซ์ 2020 
ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และ
สร้างเครือข่ายด้านสะเต็ม
ศึกษา แก่คณาจารย์ และ
นักการศึกษาระดับประถม 
และมัธยมศึกษา เพื่อความ
เข้าใจยิ่งขึ้นถึงความสำาคัญ
ของสะเต็มศึกษาต่อการ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 
การวิเคราะห์ข้อมูลของเด็ก
นักเรียน เพื่อนำามาใช้ในชีวิต
ประจำาวัน และเพื่อประกอบ
อาชีพในอนาคต

ดิจิทัล คอนเน็กซ์ 2020 
ในยุคแห่งโลกไร้พรมแดน 
ทำาให้มี วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคนิควิธีการใหม่ๆ เพ่ือนำา
มาใช้ประโยชน์อย่างไม่มีขีด
จำากัดในทุกวงการ เช่นเดียว
กับวงการศึกษา  เรียนรู้การ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่นำา
เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและการบริหาร
จัดการ เพื่อ เสริมความรู้  
และสรรค์สร้างเทคนิคใหม่ๆ 
และความคิดสร้างสรรค์  ใน
ห้องเรียน

งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ 

เวิลด์ไดแด็ค เอเซีย 2020   
THE NEW NORM OF TEACHING AND LEARNING 

อนาคตกำาลังเปลี่ยนไป 

เมื่อวุฒิการศึกษา
ไม่สำาคัญเท่ากับทักษะที่เรามี

มาร่วมสร้างเครือข่ายร่วมกับเรา 
ในวงการการศึกษาทุกระดับชั้น บน 4 ฐานหลักของงาน

อาชีวศึกษา ปฐมวัย ดิจิทัล สะเต็ม
การประชุมผู้นำาทางการศึกษานานาชาติ และคอนเน็กซ์เวิร์คช้อป

และพบกับการประชุมสัมมนา
วิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ 
อีกมากมายภายในงาน 

เพื่อพัฒนาเครือข่าย
ด้านอุตสาหกรรม

ผมอยากเรียนรู้
ทักษะที่นำาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง

ดิฉันอยากให้
ห้องเรียนมีการสื่อสาร

ระหว่างกัน

ผมได้ข้อมูล
ที่ต้องการ

เสมอ 

ผมสนใจในเรื่องของ
การค้นหามากกว่า

การท่องจำา

สมาคม
อนุบาลศึกษา
แห่งประเทศ

ไทยฯ

คุรุสภา สัมมนาอาชีวะ
4.0

Distributor Club
Asia 

Networking
Special

Public Forum
การแข่ง
หุ่นยนต์

เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการศึกษา

บุคลากรในวงการ
การศึกษาที่เข้าชม
งาน 7,267 คน

วิทยากรที่มีชื่อ
เสียงระดับโลก 
103 ท่าน

มีการนัดหมายเพื่อ
สร้างเครือข่ายและแลก
เปลี่ยนความรู้ระหว่าง
สถาบัน บริษัทจัดแสดง
สื่อ และองค์กรต่างๆ 
2,744 นัด

189 ทีมเข้าร่วม
การแข่งหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม 4.0

จากทั้งหมด
39 ประเทศ 
ในอาเซียน และ
ทั่วโลก

ผู้เข้าฟังสัมมนา
วิชาการและเวิร์ค
ชอฟ 6,669 ท่าน

คณาจารย์จาก
สถาบันต่างประเทศ 
199 ท่าน

บริษัท และสถาบัน
ที่เข้าร่วมจัดแสดง
ทั้งในและต่าง
ประเทศ 125 
องค์กร

5 พาวิลเลี่ยน
นานาชาติ

เพื่อแบ่งปันประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อร่วมกัน
ต่อยอดความคิดให้กับ
บุคลากรในวงการการศึกษา

•	 คุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
    อดีตนายกรัฐมนตรี

•	 ดร. สุพจน์  ศรีนุตพงศ์
 ไมโครซอฟต์

   

•	 คุณดรูฟ พาเทล 
 นิไซ กรุ้ป

•	 คุณเจนนี่ วาติไอเนน และ  
 คุณซารี เฮอมร์เมทาลา 
 คิดส์ไซน์


