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ตุลาคม 2562
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา  กรุงเทพฯ 

9-11

สแกน QR Code ที่นี่
เพื่อลงทะเบียน 
ติดตามข่าวสาร

เข้าร่วม
Workshop และรับ

ประกาศนียบัตร
จากสถาบัน
นานาชาติ

www.สื่อการสอนใหม.่comเชิญชวนคุณครูมาเป็นเพื่อน
กับเรา เพียงแอดเพื่อน รับเลย! 
สติกเกอร์ไลน์คำาคมของคุณครูที่นี่!

นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ ภูมิใจเสนอ

เข้าร่วม workshop ได้ทาง
www.facebook.com/
worlddidacasiapage 
หรือ scan QR code นี้ 

วันเสาร์  16 มีนาคม 2562 
เวลา : 10:00 น. 

Computer Science Unplugged

 Online Academy

 Live
วิทยากร : 

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

สนุกกับ

มี 2 กิจกรรม คือ
1.  RoboCup 
มีอุปกรณ์คือ  แก้วกระดาษไม่มีหู 5 ใบ
2.  GraphPaper 
มีอุปกรณ์ คือ 
2.1 กระดาษขาว A4 สร้างเป็น
 ตารางหมากรุก ขนาด 8x8 ช่อง 
 จำานวน 4 ตาราง
2.2 ดินสอ ยางลบ



งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่  “เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย” เป็นหนึ่งในซีรี่ส์งาน 
เวิลด์ไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยจัดขึ้นเพื่อร่วมยกระดับการศึกษา
ระดับอาเซียน โดยจัดแสดง อุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสื่อการศึกษา
จากนานาประเทศ เพื่อผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ 
และผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ ได้ใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
หลักสูตร รวมทั้งเตรียมความพร้อมครู อาจารย์ ให้สามารถพร้อมแข่งขัน
ในศตวรรษที่ 21 หรือโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การประชุมนานาชาติ และกิจกรรมภายในงานงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ 

เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2019   การประชุมผู้นำาการศึกษา“เอเชีย 
ไดแด็ค ฟอรั่ม (Asia Didac Forum) 
เตรียมพบกับ วิทยากรผู้ทรงเกียรติจาก
นานาประเทศในการประชุมผู้นำาทางการ
ศึกษา (Asia Didac Forum) รับฟังวิสัย
ทัศน์ และเทรนด์ของโลกการศึกษาใน
อนาคต พร้อมร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 
แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ แนวความคิด เพื่อ
ร่วมกันสร้างระบบการศึกษาของภูมิภาค
ที่มี “คุณภาพและเสมอภาค” เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาให้เติบโตอย่างยั่งยืน! 

ทีเว็ท คอนเน็กซ์ 2019
งาน “ทีเว็ท คอนเน็กซ์ (TVET CONNEX) 
2019” มีความภูมิใจที่เป็นเวทีสร้างการ
รับรู้ และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษา
สายอาชีพ เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วม
มือด้านอาชีวศึกษา เพื่อการยกระดับ
แรงงานคุณภาพในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

สะเต็ม คอนเน็กซ์ 2019
ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเครือ
ข่ายด้านสะเต็มศึกษา แก่คณาจารย์  
แล ะ นักการศึกษาร ะดับปร ะถม  แล ะ
มัธยมศึกษา เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นถึง
ความสำาคัญของสะเต็มศึกษาต่อการ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์
ข้อมูลของเด็กนักเรียน เพื่อนำามาใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน และเพื่อประกอบอาชีพใน
อนาคต 

ดิจิทัล คอนเน็กซ์ 2019
อบรมครู ไทยสู่ ยุ คดิ จิ ทั ล  การทำ า ให้
ห้องเรียนสนุกสนานด้วยการใช้เทคโนโลยี
เสริมการเรียนรู้  ที่สนุกสนาน และเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล โดยที่ผู้สอนจะ
เหน่ือยน้อยลง และมีเวลาไปเอาใจใส่ผู้
เรียนมากขึ้น 

ติดตามข่าวสาร และเข้าร่วมกิจกรรม 
ASIA DIDAC ONLINE ACADEMY 
สำาหรับครูทุกระดับชั้น ได้ที่ www.สื่อการ
สอนใหม่.com หรือเป็นเพื่อนกับเราที่  
LINE ID: @WDDA

และพบกับการประชุมสัมมนาวิชาการ และ
กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายภายในงาน 
     

“งานนิทรรศการส่ือการสอนใหม่นี้จัดขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้
พวกเราที่อยู่ในวงการการศึกษาได้เปิดโลกทรรศน์กับสื่อการ
สอนใหม่ๆ จากนานาประเทศ เพื่อเรียนรู้ และทำางานร่วมกับ
นานาชาติ ในยุคที่เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต”

นิทรรศการส่ือการสอนใหม่ เวิร์ลไดแด็ค เอเซีย เชื่อว่าคุณครู
ทุกท่านมีบทบาทสำาคัญ ท่ีคอยแนะนำาให้เด็กไทยเพิ่มขีดความ
สามารถของตนเอง รู้จักการผสานความรู้ ประสบการณ์ และ 
ความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน โดยเอาใจใส่ตั้งแต่เด็กอายุยัง
น้อยจนกระทั่งเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ร่วมเรียนรู้ เรื่องสะเต็มศึกษา และการใช้เทคโนโลยีในห้อง 
เรียน สำาหรับการศึกษาทุกระดับ ผ่านการถ่ายทอดสดบน  
Facebook/worlddidacasiapage ทุกเดือน 

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

นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิร์ลไดแด็ค เอเซีย 

INNOVATIONS IN EDUCATION
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บุคลากรในวงการการศึกษาที่เข้าชมงาน

บริษัท และสถาบันที่เข้าร่วมจัดแสดงทั้งในและต่างประเทศ 

โชว์เคสอาชีวศึกษา

วิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ผู้เข้าฟังสัมมนาวิชาการและเวิร์คชอป 

คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

การนัดหมายเพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
สถาบันและบริษัทจัดแสดงสื่อ และองค์กรต่างๆ 

ทีมนักศึกษาอาชีวะเข้าร่วมการแข่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 

สถิติของงานในปี 2561

กับการเปิดโลกทรรศน์ด้านสื่อการเรียนการ
สอนใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมี
ทักษะที่พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล! 

อย่าพลาด!

ดร. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ครูอาชีวะ 4.0
สัมมนาและเวิร์คช็อป

การประชุมสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมภายในงาน

สัมมนาวิชาการ
กับหน่วยงานการศึกษา 

และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา

Distributor Club Asia 
Forum

Special Public Forum
ปฎิรูปการศึกษากับนักการ

เมืองและนักปฏิรูป
การศึกษาชื่อดัง

การแข่งขันหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์

ระดับเยาวชน 

สะเต็ม คอนเน็กซ์
เวิร์คช็อป ดิจิทัล คอนเน็กซ์

เวิร์คช็อป

for Education

Partner

SMART AUTOMATION 4.0


