หัวข้ องประชุมสัมมนางาน “EdTeX 2018”
วันที่ 11 -12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 – 18:00 น.
ณ ห้ องบอลรูม ฮอลล์ เอ ศู นย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ิ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 (Main Stage)
เวลา
09.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
13:00 - 14:00 น.
14:00 - 15:00 น.

รายละเอียด
พิธีเปิ ด
บรรยายพิเศษโดย “คุณสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร” บริ ษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
หัวข้อ “Digital Transformation in Education – Thailand 4.0”
บรรยายพิเศษ โดย “คุณ มีชยั วีระไวทยะ” นายกสมาคมและประธาน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
หัวข้อ “Partnership school in Thailand 4.0 – Innovation of school administration”
บรรยายพิเศษ “ดร.ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา” อาจารย์ประจํา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อ “ Experiential learning in Science : Learn not to fail again ”

วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 (Main Stage)
เวลา
10:30 - 11:30 น.
13:30 - 14:30 น.
14:30 - 15:30 น.

15:30 - 16:30 น.

รายละเอียด
บรรยายพิเศษโดย “บาทหลวงวิรัช อมรพัฒนา” อุปนายกสมาคมโรงเรี ยนนานาชาติแห่งประเทศไทย
หัวข้อ “การปรับเปลีย่ นของโรงเรียนนานาชาติ ในโลกยุคดิจติ อล”
บรรยายพิเศษ โดย “ดร. ธันยวัต สมใจทวีพร – World Class Innovator”
หัวข้อ “Learning Innovation: How to be a world Class innovator?”
บรรยายพิเศษโดย “คุณเมธวิน ปิ ติพรวิวฒั น์” ตําแหน่ง CEO & Co-founder และ “คุณนภัสรสธร ธนา
ธัญธรนันท์ “ ตําแหน่ง Learning Experience Designer บริ ษทั BASE The Business Playhouse
หัวข้อ“Classroom Transformation through Gamification and Personalised Learning”
บรรยายโดย “ คุณอลิสษา สิ ทธิวงศ์ และ คุณธนพัต รัตนศิริวไิ ล” บริ ษทั Ivy Prep University
Preparation หัวข้อ “How Can the Socratic Method Be Used To Teach English”

กาหนดการงานประชุมสัมมนางาน “EdTeX 2018”
วันที่ 11 -12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 – 18:00 น.
ณ ห้ องบอลรูม ฮอลล์ เอ ศู นย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ิ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 (Small Stage)
เวลา
10.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 17.00 น.

รายละเอียด
การแข่งขัน “Robotic Workshop Competition (Semi- Final)”
โดย บริ ษทั Thioka Enterprise Co.,Ltd.
บรรยายพิเศษโดย โดย ดร.สุพจน์ ศรี นุตพงษ์” ตําแหน่ง Public Sector Program Lead
หัวข้อ “Solution in the classroom” บริ ษทั Microsoft (Thailand) Co.,Ltd.
การแข่งขัน “Robotic Workshop Competition (Final)”
โดย บริ ษทั Thioka Enterprise Co.,Ltd.

วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 (Small Stage)
เวลา
09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.

รายละเอียด
ลงทะเบียนเข้าร่ วม Business Matching
Business Matching – Cambodian Entrepreneurs Association
DEMO Class – Ivy Prep University Preparation
“TMA Activity”
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA
MAC IN TALK หัวข้อ “Upgrade การศึกษาไทย สู่ การเรียนรู้ มติ ใิ หม่ ด้วยเทคโนโลยี”
โดย บริ ษทั Mac Education Co.,Ltd.
“TMA Activity”
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA

