
 

1 

กําหนดการงานสัมมนาเชิงวิชาการ   UBU   Edutech   2017 

หัวขอ“เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบการศึกษาในศตวรรษท่ี   21” 

ระหวางวันท่ี   12-13   กันยายน   2560 

ณ   โรงแรมยูเพลส   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

------------------------------------------- 

 

วันท่ี   12   กันยายน   2560 

เวลา   08.00   -   09.00   น.  ลงทะเบียน   (ชมบูทจัดแสดงสินคา   IT   ตลอดการประชุม   ณ   หอง   Ballroom   C   ช้ัน   2) 

เวลา   09.00   -   09.30   น. พิธีเปดงาน   

กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงาน 

โดย    ผูชวยศาสตราจารย   ดร.   มงคล   ปุษยตานนท  

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย  

กลาวเปดงาน 

โดย    รองศาสตราจารย   ดร.   นงนิตย      ธีระวัฒนะสุข   อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มอบของท่ีระลึกวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ   และบริษัทท่ีเขารวมงาน 

                                                                                          ณ   หอง   Ballroom   AB      ช้ัน   2 

เวลา   09.30   -   11.00   น.  การบรรยายในหัวขอ   “การใชเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาใน 

ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา”   

วิทยากร    รองศาสตราจารย   ดร.   ธนชาติ   นุมนนท 

ผูอํานวยการสถาบันไอเอ็มซี 

ณ   หอง   Ballroom   AB      ช้ัน   2  

เวลา   11.00   -   12.30   น.  การบรรยายในหัวขอ   “การพัฒนาระบบการศึกษาใหตอบรับกับความตองการของ 

ตลาดแรงงานดานเทคโนโลยีดิจิตอล” 

วิทยากร    คุณราเมศวร      ศิลปพรหม 

CEO   บริษัท   ซอฟตสแควรกรุป   จํากัด 

ณ   หอง   Ballroom   AB      ช้ัน   2  

เวลา   12.30   -   13.30   น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา   13.30   -   16.30   น.  การนําเสนอการใชเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือสนับสนุนระบบการศึกษา 

โดย    บริษัทท่ีเขารวมงาน   บริษัทละ   30   นาที 

ณ   หอง   Ballroom   AB   ช้ัน   2 
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วันท่ี   13   กันยายน   2560 

เวลา   09.00   -   10.30   น. - การบรรยายในหัวขอ   “Active   Learning   กับการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี   21” 

      วิทยากร   ทีมขับเคล่ือน   Active   Learining   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      ณ   หอง   Ballroom   AB   ช้ัน   2  

-   การบรรยายในหัวขอ      “Flip   Classroom” 

      วิทยากร   ดร.อาทร      นกแกว  จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู   มหาวิทยาลัยมหิดล   

      ณ   หองประชุม   U2   ช้ัน   1  

เวลา   10.45   -   12.00   น.  - การนําเสนอผลงานของอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      การนําเสนอผลงาน   การผลิตส่ือการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      ณ   หอง   Ballroom   AB   ช้ัน   2  

- การบรรยายในหัวขอ  “การเรียนรูตลอดชีวิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

  วิทยากร    คุณสุชัย   เจริญมุขยนันท 

      เลขาธิการมูลนิธิส่ือสรางสุข  

  ณ   หองประชุม   U2  ช้ัน   1 

เวลา   12.00   -   13.00   น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา   13.00   -   14.30   น. การเสวนาเร่ือง   “เร่ิมตนอยางไรกับการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี   21” 

                                                                                          ณ   หอง   Ballroom  AB   ช้ัน   2 

วิทยากร  

1. ผูชวยศาสตราจารย   ดร.   รัชดา   โสภาคะยัง  

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2.  ผูชวยศาสตราจารย   ดร.สุระ   วุฒิพรหม 

อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3.  ดร.อภินันท      ศรีศิริ 

อาจารยประจําคณะนิติศาสตร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4.  ดร.อธิพงศ   สุริยา 

รองผูอํานวยการฝายบริหารและบริการ   สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ผูดําเนินรายการ 

  คุณสุชัย   เจริญมุขยนันท  

เลขาธิการมูลนิธิส่ือสรางสุข  

 

เวลา   14.45   -   16.00   น. เสวนาเร่ือง   “การเตรียมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในสถานศึกษา” 

วิทยากร  
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1. ผูชวยศาสตราจารย   ดร.   มงคล   ปุษยตานนท 

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

               2.         ดร.   เกรียงศักด์ิ   ตรีประพิณ 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา   สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

     3.  นายจิรานุวัฒน      จันทรกขา 

  รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเครือขาย 

     4.  นางสาวอังคณา   ปญญา 

  รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริการวิชาการและซอมบํารุง 

     5. นายชิตชัย    เลิศศิริวัฒนวงศ 

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาซอฟตแวร 

 

 

หมายเหตุ   :    กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

                                             **มีกิจกรรมสุมหมายเลขลงทะเบียนหาผูโชคดีเพ่ือลุนรับของรางวัล   Lucky   Draw  

 

 

 

 

 


