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รวมพลังขับเคลื่อน 3D Partnership
(Dual System, Demand Driven and Skill Development)
‘TVET CONNEX’ - เวทีต่อยอดการเชื่อมโยงและพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา (Technology and Vocational Education and Training)
โดยสนั บ สนุ น ให้ นั ก การศึ ก ษาคณาจารย์ สถาบั น และองค์ ก รต่ า งๆทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนในด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา รวมถึ ง ภาคอุ ต สาหกรรม
ได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความรู้ ป ระสบการณ์ แ ละความร่ ว มมื อ ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ มุ่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเพื่ อ เร่ ง ผลิ ต กำ � ลั ง พลอาชี ว ะ
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพตามเป้าหมายของภาครัฐ

Focus 3 กลุ่มอุตสาหกรรม

ด้วยความร่วมมือจาก 3 กลุ่มเป้าหมาย
สถาบันการศึกษา

หุ่นยนต์
(Robotics)

อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
(Electronics)

ยานยนต์
แห่งอนาคต

(Electric Vehicle)

กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานเข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
TVET Conference

การจัดสัมมนา และ Workshop เพื่อ Upskill, Reskill จากสถาบัน
อาชีวศึกษา ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

TVET Showcase

• สถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC
•
•
•
•

ประกอบด้วยอาชีวศึกษา 17 แห่ง
มหาวิทยาลัย 7 แห่ง
เครือข่ายสถาบันศึกษา
ประกอบด้วย อาชีวศึกษา 61 แห่ง
มหาวิทยาลัย 9 แห่ง
หน่วยงานภาครัฐ 14 แห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
9 แห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 3 แห่ง
มหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา
นอกพื้นที่ EEC

การออกบู้ทนิทรรศการเพื่อจัดแสดงนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษา

TVET Education Network

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา
และภาคอุตสาหกรรม

TVET Technical Visit

การศึกษาดูงานด้านระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี

•
•
•
•

การพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC-HDC)
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยี
การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Worlddidac Association
Didacta Association

ภาคอุตสาหกรรม

•
•

สถานประกอบการที่เข้าร่วม EEC Model
ผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคตทั้งในและนอกเขตพื้นที่ EEC
ผู้ประกอบการนานาชาติ

มารวมพลังขับเคลื่อนการผลิตกำ�ลังคนอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
เพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทยสู่ ยุ ค 4.0 และรองรั บ ตลาดแรงงานในอนาคต
โดยนำ�หลักการ Dual System | Demand Driven | Skill Development
มาร่วมมือกันอย่างจริงจังทุกภาคส่วน
เน้นการปฏิบัติ เน้นความร่วมมือ และการต่อยอดนวัตกรรม

การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (TRAC 4.0)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย

Concurrent Events:

• คณะทำ�งานประสานงานด้าน

•

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยี

TVET Industrial Network

หน่วยงานที่สนับสนุนด้านการพัฒนา
ทักษะบุคลากร

087-4164152

Co-organized by:

cinlada@worlddidacasia.com
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D Partnership

ways connection of dual system, demand driven and skill development

‘TVET CONNEX’ - An International Platform on TVET developments that facilitates TVET institutions/ organisations to connect with each
other and with industry sector to exchange and collaborate to enable better, more practical results for their organizations and students.
The event consists of TVET Connex conference, showcase of TVET institutions/organisations, one-2-one appoinment and social networking.
TVET CONNEX aspires to become one of the most important and exciting TVET events of its kind. The event, positioning as the must-attend
event for all key players in Technical and Vocational Education and Training, aims to attract senior decision makers from across the region.

Unique New Format
TVET CONNEX 2021 works with the booming EEC and TVET communities,
allowing managers and specialists of TVET institutions/ organisations to
exclusively meet with directors/managers of industry/ corporations as well
as TVET Institutions/ organisations for skill development.
TVET CONNEX 2021 focuses on
Electric Vehicle and Electronics.
TVET institutions/
organisations
meet TVET
institutions/
organisations

3 sectors: Robotic, New Energy/

TVET institutions/
organisations
meet Industry/
Corporations

Providers of Skill
development meet TVET
institutions/ organisations
and industry/
corporations

A full programme will offer lively panel debates, discussions and networking,
providing delegates with a fresh and current perspective on resources and
best practices sharing that could practically help move their plans forward.

Event Outline

If you are a TVET institution/ organisation wishing to strengthen your
positioning and capability, you can gain intelligence from other key TVET
organizations for future developments. Additionally, if you are seeking for
new partnership such as funding, technology or other type of services, this
would be an excellent and highly efficient platform to source for solutions
to your needs.
By joining TVET CONNEX, you are allowing other TVET Connex attendees
to get familiar with your organisation, ahead of meeting you at the event.
Your profile is a business card, handed to potential collaboration partners
ahead of meeting face-to-face.

Match & Meet
Participants of TVET CONNEX will entitle to 12 exclusive pre- scheduled
face-to-face meetings with attending principals, directors, managers of
TVET institutions/ organisations/ industry/ corporations and government
authorities to discuss both new development opportunities and existing
collaborations.

TVET Showcase

World Class and Ministerial Key notes
TVET Showcase. 20 elite TVET Institutions/ organisations
Panel discussion and collaboration opportunities
One-to-One appointments

Be among 20 invited elite TVET institutions/ organisations to exhibit at an
exclusive information showcase where you present image and information
on your institution/ organisation’s deployed development strategies/ best
practices. TVET Showcase is with a goal to facilitate greater sharing and
collaborations among peers and other educators across the region with
your institution/ organisation’s detail published in the official guidebook
which will extend your branding exposure.
The 6 m 2 booth with basic furniture is especially offered for you to present
your brand and information. Early registration is recommended as there is
space for only 20 participants on a first-come-first-served basis.

TVET Education Network
TVET Technical Visit
Thailand Competition on Robotic and Automation Control
using Industry 4.0 Technology (TRAC 4.0
Concurrent Events:

Your participation

Co-organized by:

Deadline: First-Come-First-Served but before August 15, 2021

For enquiries, please contact our team at
cinlada@worlddidacasia.com

