ปฏิทินออนไลน์เวิร์คช็อป อะคาเดมี่ ปี 2564
พบกั บ การสอนออนไลน์ จั ด ขึ้ น เป็ น ปี ที่ 3 กั บ นิ ท รรศการสื่ อ การสอนใหม่ ! นิ ท รรศการสื่ อ การสอนใหม่ เวิ ร์ ล ไดแด็ ค
เอเซีย เชื่อว่าคุณครูทุกท่านมีบทบาทสำ�คัญ ที่คอยแนะนำ�ให้เด็กไทยเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง รู้จักการผสาน
ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน โดยเอาใจใส่ตั้งแต่เด็กอายุยังน้อยจนกระทั่งเติบโตเป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพ ร่วมเรียนรู้เรื่องสื่อปฐมวัย สื่อสะเต็มศึกษา และการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนสำ�หรับอาชีวศึกษา และการศึกษา
ทุกระดับ ผ่านการถ่ายทอดสดบน Facebook/worlddidacasiapage ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

23 ม.ค.
20 ก.พ.
20 มี.ค.
24 เม.ย.
22 พ.ค.
19 มิ.ย.
17 ก.ค.
21 ส.ค.

อ.พงศ์ปณต ผ่องพันธุ์งาม
ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์
อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ดร.นรพล ดีช่วย
ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ดร.วรสรวง ดวงจินดา
อ.ยุทธพันธ์ โคตรพันธ์

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

International Teacher Meet Up
Exploring the emotional worlds
in early childhood education
Professor Lasse Lipponen
University of Helsinki, Finland

ฟินแลนด์

และเครือข่ายการศึกษานานาชาติ อาทิ
และเครือข่าย
โรงเรียนนานาชาติ

เยอรมัน

ญี่ปุ่น

เกาหลี

สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษแบบ Face to face
กับ ADF Master Class และสิทธิในการเข้าร่วมกลุ่ม
สมาชิกเพื่อรับชมย้อนหลังในกรณีที่เข้าร่วมไม่ได้
กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ เพิ่มพูนทักษะทางด้านวิชาการ
และsoft skill กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขาวิชา

27 มีนาคม 2564

8 พฤษภาคม 2564

3 กรกฎาคม 2564

Asia
Educator
Club

อ.รัชกร เวชวรนันท์

ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์

นิทรรศการสื่อการสอนใหม่
และการประชุมวิชาการนานาชาติ

www.worlddidacasia.com
www.สื่อการสอนใหม่.com

Asia Educator Club

วันนี้ พร้อมรับของที่ระลึก!
ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

1
2
3

ผ่านทางเว็บไซต์ www.worlddidacasia.com
โดยกรอกข้อมูลในระบบสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน
ชำ�ระค่าสมัครสมาชิก Asia Educator Club ท่านละ 450 บาท
โดยสมาชิกมีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2564 และสามารถต่ออายุสมาชิกได้ในปีถัดไป
ส่งหลักฐานการชำ�ระเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
ที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกมาที่ไลน์ @WDDA หรืออีเมล
membership@worlddidacasia.com  ภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากสมัครสมาชิก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำ�ระเงิน
ของท่านและยืนยันสิทธิ์สมาชิก

Education at the Age
of Disruption

ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันรหัสสมาชิก ซึ่งจะนำ�มาเป็น
รหัสของท่านในการลงทะเบียน และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line ID @ WDDA

หรือคุณนันทรัตน์ 084-004-1147
หรือคุณโนรีนา 089-041-0423

4 กันยายน 2564

Scan QR code to join
our line group for
conference and
workshop updates.

หมายเหตุ:

ดร.วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร
รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

กรรมสิทธิ์สมาชิก Asia Educator Club เป็นของผู้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
แต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอน หรือมอบกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหากมีการฝ่าฝืน
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ความเป็นสมาชิกออกทันที โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

าด! ติดตามกำ�หนดการได้ที่ www.สื่อการสอนใหม่.com หรือสอบถามได้ที่ LINE ID: @WDDA

อย่าพล

INTERNATIONAL EXPO AND CONFERENCE

สมัครสมาชิก

สำ�หรับสมาชิกเท่านั้น

ท่านสามารถเลือกลงทะเบียน
เข้าได้ 2 ครั้ง พร้อมรับ
ประกาศนียบัตรหลังจบการฝึกอบรม
กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าหากท่าน
ลงทะเบียนแล้ว มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
สละสิทธิที่มีอยู่ 2 ครั้ง

ASIA

Member Card

LINE

ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน

ตุลาคม 2564
20-22
12
ศาลาพระเกี้ยว
WORLD CLASS
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EDUCATIONAL RESOURCES
กรุงเทพมหานคร
#

พบกันวันเสาร์ของทุกเดือน เวลา 10.00 น.

กับการเปิดโลกทรรศน์ด้านสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะ ที่พร้อมรับกับ technology disruption
ความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดงาน การประชุมวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
นันทรัตน์
โนรีนา (โนรี)

084-004-1147
089-041-0423

nantarat@worlddidacasia.co
noreena@worlddidacasia.com

Concurrent Events:

facebook.com/
worlddidacasiapage

Co-organized by:
@worlddidacasia

อนาคตกำ�ลังเปลี่ยนไป

งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่

เวิลด์ไดแด็ค เอเซีย 2021
เมื่อวุฒิการศึกษา
Education at the Age
ไม่สำ�คัญเท่ากับทักษะที่เรามี of Disruption
วงการการศึกษาคืออีกหนึ่งวงการที่โดน disruption อย่างเห็นได้ชัด เราเห็นอาชีพใหม่ๆ หลักสูตรใหม่ๆ เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่ กี่ ปี สถานศึ ก ษาจำ � นวนมากมี ห้ อ งเรี ย นออนไลน์ ที่ ค อยป้ อ นความรู้ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา แน่ น อนเทคนิ ค ในการเรี ย น
การสอนย่ อ มเปลี่ ย นไปตามการเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว ของเทคโนโลยี โดยเน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะที่ มี ค วามจำ � เป็ น และการเรี ย น
การสอนตามความสนใจที่ ไ ม่ จำ � กั ด อยู่ เ ฉพาะในห้ อ งเรี ย น นี่ คื อ การเรี ย นรู้ แ บบตลอดชี วิ ต และไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด (lifelong learning)
และคุณค่าของการเรียนรู้ อยู่ที่การพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ (creativity and critical thinking) และการพัฒนาทัศนคติ
ให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง (growth mindset)
งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ค เอเซีย” เป็นหนึ่งในซีรี่ส์งาน เวิลด์ไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จัดขึ้นเพื่อร่วมยกระดับ
การศึกษาระดับอาเซียน โดยจัดแสดงอุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสื่อการศึกษาจากนานาประเทศ เพื่อผู้บริหารสถาบันการ
ศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับได้ใช้พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร รวมทั้งเตรียม
ความพร้อมครู อาจารย์ ให้สามารถพร้อมแข่งขันในศตวรรษที่ 21 หรือโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การประชุมผู้นำ�ทางการศึกษานานาชาติ และคอนเน็กซ์เวิร์คช้อป

การประชุมผู้นำ�การศึกษา
“เอเซีย ไดแด็ค ฟอรั่ม
(Asia Didac Forum)”

พบกับ วิทยากรผู้ทรงเกียรติ
จากนานาประเทศในการ
ประชุ ม ผู้ นำ � ทางการศึ ก ษา
(Asia Didac Forum) รับฟัง
วิสัยทัศน์ และเทรนด์ของโลก
การศึ ก ษาในอนาคต พร้ อ ม
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แลก
เปลี่ ย นวิ สั ย ทั ศ น์ แนวความ
คิ ด เพื่ อ ร่ ว มกั น สร้ า งระบบ
การศึ ก ษาของภู มิ ภ าค และ
พั ฒ นาการศึ ก ษาให้ เ ติ บ โต
อย่างยั่งยืน ในยุค disruption
ของวงการการศึกษา!      

ทีเว็ท คอนเน็กซ์ 2021

ง า น “ ที เ ว็ ท ค อ น เ น็ ก ซ์
(TVET CONNEX) 2021” มี
ความภู มิ ใ จที่ เ ป็ น เวที ส ร้ า ง
การรั บ รู้ และสร้ า งทั ศ นคติ
ที่ดีต่อการศึกษาสายอาชีพ
เพื่อพัฒนาทักษะที่จำ�เป็นใน
ศตวรรษที่ 21 และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
อาชีวศึกษาระหว่างสถาบัน
กั บ สถาบั น สถาบั น กั บ ผู้
ประกอบการ เพื่ อ การยก
ระดับแรงงานคุณภาพในยุค
อุตสาหกรรม 4.0

สะเต็ม คอนเน็กซ์ 2021

ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นสะเต็ ม
ศึ ก ษา แก่ ค ณาจารย์ และ
นั ก การศึ ก ษาระดั บ ประถม
และมัธยมศึกษา เพื่อความ
เข้าใจยิ่งขึ้นถึงความสำ�คัญ
ของสะเต็ ม ศึ ก ษาต่ อ การ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
การวิเคราะห์ข้อมูลของเด็ก
นักเรียน เพื่อนำ�มาใช้ในชีวิต
ประจำ�วัน และเพื่อประกอบ
อาชีพในอนาคต

กิจกรรม Online Workshop Academy ปี 2563
รับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/worlddidacasiapage

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด
ประเทศไทย

Online Workshop#18

CEO บริษัท ไทยจะเลิร์น
วิทยากร /นักเขียน

Online Workshop
Academy
Kru Sasiwimon

young children?

การเข้ า ถึ ง นั ก เรี ย นกลุ่ ม อ่ อ นด้ ว ยวิ ธี
การเป็นรูปธรรม...

ด้วยกระดาษ 1 ใบ

รศ.ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ
พิชิตพรชัย

ดร.นรพล ดีช่วย

รศ.ดร.สุรพล บุญลือ

ดร.วรสรวง ดวงจินดา

Brain-based learning
สำ�หรับคุณครู

วิธีการสอนคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ หลักการโค้ด
อย่างง่ายสำ�หรับคุณครู

LMS: MOODLE for TVET

CANVA แอพพลิเคชั่นขั้นเทพ
สำ�หรับครู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ในยุ ค แห่ ง โลกไร้ พ รมแดน
ทำ � ให้ มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และ
เทคนิควิธีการใหม่ๆ เพื่อนำ�
มาใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งไม่ มี ขี ด
จำ�กัดในทุกวงการ เช่นเดียว
กับวงการศึกษา  เรียนรู้การ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ นำ �
เทคโนโลยี เ หล่ า นี้ ม าใช้ เ พื่ อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย น
ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด การ เพื่ อ เสริ ม ความรู้
และสรรค์สร้างเทคนิคใหม่ๆ
และความคิดสร้างสรรค์   ใน
ห้องเรียน

• คุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
    อดีตนายกรัฐมนตรี

สถิติของงานในปี 2562
บุคลากรในวงการ
การศึกษาที่เข้าชม
งาน 7,267 คน
วิทยากรที่มีชื่อ
เสียงระดับโลก
103 ท่าน

บริษัท และสถาบัน
ที่เข้าร่วมจัดแสดง
ทั้งในและต่าง
ประเทศ 125
องค์กร

ผู้เข้าฟังสัมมนา
วิชาการและเวิร์ค
ชอฟ 6,669 ท่าน

นานาชาติ
สะเต็ม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เพื่อแบ่งปันประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อร่วมกัน
ต่อยอดความคิดให้กับ
บุคลากรในวงการการศึกษา

5 พาวิลเลี่ยน
ดิจิทัล

DO
ของ Worlddidac Asia Chevron Enjoy Science: บทเรียนอย่างง่าย
How to do STEAM-learning with

ดิจิทัล คอนเน็กซ์ 2021

มาร่วมสร้างเครือข่ายร่วมกับเรา ในวงการการศึกษาทุกระดับชั้น บน 4 ฐานหลักของงาน

ปฐมวัย

International Teacher VDO
ของ Worlddidac Asia
Creating Animated Motion
Meetup#1:
Graphic
in Power Point
Building your own Online Learning
วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ (เซนเซ แป๊ะ)

และพบกับการประชุมสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายภายในงาน

อาชีวศึกษา

Webiner
Series:
Future is Made in Finland

การจัดการศึกษายุต
Disrutive Innovation & New...

จากทั้งหมด
39 ประเทศ
ในอาเซียน และ
ทั่วโลก

มีการนัดหมายเพื่อ
สร้างเครือข่ายและแลก
เปลี่ยนความรู้ระหว่าง
สถาบัน บริษัทจัดแสดง
สื่อ และองค์กรต่างๆ
2,744 นัด

คณาจารย์จาก
สถาบันต่างประเทศ
199 ท่าน

• ดร. สุพจน์  ศรีนุตพงศ์

ไมโครซอฟต์

• คุณดรูฟ พาเทล

นิไซ กรุ้ป

189 ทีมเข้าร่วม
การแข่งหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม 4.0

• คุณเจนนี่ วาติไอเนน และ
คุณซารี เฮอมร์เมทาลา

คิดส์ไซน์

