นโยบายการเรี ยนรู้ เชิงลึกของอาเซียน
29 – 30 มกราคม 2558
สยามพารากอน

“การเรี ยนรู้ เชิ งลึ ก เป็ นธรรมชาติต่ อ สภาวะของมนุ ษ ย์ ม ากกว่ า เนื่ อ งจากมี ค วามเชื่ อ มโยงต่ อ
แรงจูงใจหลักอย่ างชัดเจน ทั้งในเรื่ องของการมีส่วนร่ วมโดยตรง และการมีส่วนร่ วมในเชิงลึกต่ อ
การเรี ยนรู้ รวมถึงการทาสิ่งต่ างๆ ที่แตกต่ างในชีวิตและโลกอย่ างแท้ จริ ง ตัวอย่ างพื้ นฐานเช่ น
คุณครู และนักเรี ยนร่ วมมือกันในการเรี ยนรู้ ที่มีแรงดึงดูดใจ และจุ่มจมลงในการแก้ ปัญหาในชีวิต
จริง”– A Rich Seam: ครู ยุคใหม่ มีผลต่ อการเรี ยนรู้ เชิงลึกได้ อย่ างไร

เนื ้อหา
บริ ติช เคานซิลและไมโครซอฟท์ร่วมกันสนับสนุนระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ เชิงลึก และ
เตรี ยมนักเรี ยนให้ พร้ อมสูค่ วามท้ าทายในศตวรรษที่ 21 เราร่วมมือกันในการผลักดันการประชุมสัมมนาเชิง
นโยบายในประเทศอาเซียนเพื่อเสาะหาวิธีการในการสนับสนุนการพัฒนาการเรี ยนรู้ เชิงลึกในทางปฏิบตั ิ
การประชุมสัมมนาครัง้ นี ้เป็ นหนึง่ ในชุดการประชุมเอเชียตะวันออกซึง่ มุ่งเน้ นเรื่ องเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสือ่ สาร ความเป็ นพลเมื องโลก และทักษะการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็ นจริ ง การประชุมสัมมนานี ้
เริ่ มต้ นขึน้ ในงาน Education Leaders Briefing 2014 ที่ลอนดอน และกาลังเป็ นรู ปเป็ นร่ างในงาน
Education Leaders Briefing 2015
การสัมมนานโยบายการศึกษาเชิงลึกอาเซียนนี ้เป็ นการรวมตัวกันของผู้กาหนดนโยบาย ผู้ปฏิบตั ิ นักเรี ยน
จากสหราชอาณาจักร และอาเซียน เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนการพัฒนาในการศึกษาขันประถม
้
และ
มัธ ยมศึกษา ซึ่ง นับเป็ นโอกาสอันดีในการส่ง เสริ มการเรี ยนรู้ เชิง ลึก ทัง้ ยังเป็ นการขยายขอบเขตความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและนักเรี ยน ด้ วยการสนับสนุนจากภาคเอกชน

วัตถุประสงค์
การประชุมสัมมนาในเชิงนโยบายมีวัตถุประสงค์ เพื่อ:
•
•
•

อัพเดตแนวโน้ มล่าสุด ในเรื่ องของนวัตกรรมการเรี ยนการสอน และการเรี ยนรู้ เชิงปฏิบตั ิให้ แก่ผ้ ู
กาหนดนโยบาย นักการศึกษา และคณาจารย์ เพื่อการพัฒนาทักษะให้ แก่นกั เรี ยนในศตวรรษที่ 21
นาผู้นาการศึกษาเข้ าสูก่ ารบูรณาการวิธีการเรี ยนการสอนในเชิงปฏิบตั ลิ า่ สุด
อภิปรายนวัตกรรมการเรี ยนการสอนเชิงปฏิบตั ิ โดยการนาทักษะการเรี ยนรู้ เชิงลึกมาประยุกต์ใช้
และหาวิ ธี ก ารใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และทั ก ษะการแก้ ปั ญหาจริ ง ใน
ชีวิตประจาวัน สาหรับพลเมืองโลกในยุคต่อไป

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ:
•

การตระหนักรู้และความเข้ าใจที่ดีขึ ้นในเรื่ องของการเรี ยนรู้เชิงลึก ทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 และ
การเป็ นประชากรโลก ระหว่างผู้กาหนดนโยบาย นักการศึกษา และภาคเอกชน

•

ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษา และเตรี ยมคนรุ่นใหม่ส่กู ารเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต โดยมีไมโครซอฟท์เป็ นองค์กรผู้นาในด้ านนี ้

•

ค้ นหาข้ อตกลงในการเดินหน้ าใช้ วิธีการเรี ยนการสอนแบบใหม่เพื่อพัฒนาความเป็ นพลเมืองโลก
ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปลูกฝั งทักษะการแก้ ปัญหาในโลกแห่งความ
เป็ นจริง

ธีม
 เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู้
 ความเป็ นพลเมืองโลก
 ปลูกฝั งทักษะการแก้ ปัญหาในโลกแห่งความเป็ นจริ งลงในจิตใจของนักเรี ยน เพื่อใช้ ทงในและนอก
ั้
ห้ องเรี ยน
ผู้เข้ าร่ วม

ในงานประชุมสัมมนานี ้มีผ้ เู ข้ าร่วมประมาณ 100 คน ประกอบด้ วย:





ผู้กาหนดนโยบายในกระทรวงที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลากรทางการศึกษาระดับอาวุโส
นักการศึกษา และตัวแทนจากโรงเรี ยน
ตัวแทนจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน และสหราชอาณาจักร
ตัวแทนจากภาคเอกชน

 นักศึกษา PGCE และ AUN
พฤหัสบดีท่ ี 29 มกราคม 2558
เวลา

รายการ

สถานที่
สยามพารากอน
เธียเตอร์ 7
สยามพารากอน
เธียเตอร์ 7

10.00 – 10.30

ลงทะเบียน + รับประทานอาหารว่ าง

10.30 – 10.45

สุนทรพจน์ เปิ ดงาน
ผู้บรรยายหลัก
วิสยั ทัศน์สาหรับการศึกษาไทยและอาเซียน: ทักษะที่ สยามพารากอน
เป็ นที่ต้องการของพลเมืองโลกในทศวรรษที่ 21
เธียเตอร์ 7

10.45 – 11.00

11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 13.00

ภาพรวมทักษะการเรี ยนรู้ เชิงลึกสาหรั บพลเมือง สยามพารากอน
โลก
เธียเตอร์ 7
อิ ท ธิ พ ลของเครื่ องมื อ ดิ จิ ต อลในการท าสิ่ งที่ สยามพารากอน
นอกเหนือจากโลกในห้ องเรียน

เธียเตอร์ 7

การอภิปราย:

สยามพารากอน

ความท้ าทายและโอกาสในการปลูกฝั งทักษะการ เธียเตอร์ 7
เรี ยนรู้ เชิงลึกในหลักสูตรระดับชาติ
13.00 -14.00

รับประทานอาหารกลางวัน

อินฟิ นนิตี ้ ฮอลล์
สยามพารากอน

เวิร์คช๊ อป 1 – ICT in Classroom
วิธีการส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนพัฒนาตนเองผ่านการบูรณา
การทางเทคโนโลยี
โดย ไมโครซอฟท์ท์
14:00 – 16:00
เวิร์คช๊ อป 2 – เสียงจากนักเรียน (พลเมืองโลก):

Meeting room 3 และ 4
รอยัลพารากอนฮอลล์

อะไรคือการศึกษาในอุดมคติและทักษะที่เราต้ องการ?
เวทีสาหรับเยาวชนอาเซียนในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับอาเซียน และมุมมองในเรื่ องของอนาคตผ่าน
ทางกิจกรรมทางการศึกษา และกิจกรรมนอกห้ องเรี ยน
16.00 – 16.30

พักรับประทานอาหารว่ าง

16.30 – 17.00

สรุปผล

Meeting room 3 และ 4
รอยัลพารากอนฮอลล์
Meeting room 3 และ 4
รอยัลพารากอนฮอลล์

วันศุกร์ ท่ ี 30 มกราคม 2558
10.00 – 10.45
10.45 – 11.00

11.00 – 11.45
11.45 – 12.30

ลงทะเบียน
CONNECT – การนาที่เหมาะสมสาหรับ
อนาคตอันสดใส (The right leads for a
GREAT future)
พิธีเปิ ด
รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน
พิธีลงนาม Newton Fund
การสัมมนา 1 วิทยาศาสตร์ และ
นวัตกรรม: วิสยั ทัศน์สาหรับอนาคตของ
วิท ยาศาสตร์ แ ละผลกระทบที่ มี ต่อโลก
และอนาคตของคนรุ่นใหม่

12.30 – 13.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00

การอภิปราย: การสร้ างทักษะสาหรับ Meeting room 3 และ 4
อนาคต – ทัก ษะการแก้ ปั ญ หาในโลก รอยัลพารากอนฮอลล์
แห่งความเป็ นจริง
พักรับประทานอาหารว่าง
รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน

15.00 – 15.30

รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน

15.30 – 17.00

เวิร์คช็อป 3: การคิดวิเคราะห์ สาหรั บ Meeting room 3 และ 4
การแก้ ปั ญหาในโลกแห่ งความเป็ น รอยัลพารากอนฮอลล์
จริง

17.00 – 17.30

หนทางสู่ก้าวต่ อไป

Meeting room 3 และ 4

โดย โดมินิค รีเจสเตอร์

รอยัลพารากอนฮอลล์

ทักษะการเรี ยนรู้ เชิงลึก
ทักษะการเรี ย นรู้ เชิ ง ลึกเป็ นทักษะหลักที่ นัก เรี ยนในปั จ จุบันจ าเป็ นจะต้ อ งมี เพื่ อที่ จ ะยื นหยัดอยู่ไ ด้ ใ น
เศรษฐกิ จโลกยุคปั จจุบนั ทักษะเหล่านี เ้ ป็ นทักษะที่เป็ นที่ ต้องการโดยเห็นได้ จากงานวิจัยทั่วโลก ทัง้ ยัง
รวมถึงการที่นกั เรี ยนขาดการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ แบบดังเดิ
้ มที่โรงเรี ยน โดยที่นกั เรี ยนเริ่ มรู้ สึกว่าการ
เรี ยนเป็ นเรื่ องน่าเบื่อและไม่ตรงประเด็น
ขณะที่การมีส่วนร่ วมของเด็กเป็ นเรื่ องที่ท้าทาย คณาจารย์อาจยังพบปั ญหาในการเตรี ยมความพร้ อมให้
นัก เรี ย นใใช้ ทัก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด ารงชี พ หลัง จบการศึก ษา เรี ย นต่อ ในระดับ ที่ สูง ขึ น้ หรื อ เข้ า สู่
ตลาดแรงงาน
การเรี ยนรู้เชิงลึกประกอบด้ วยทักษะต่างๆ 8 ทักษะ ได้ แก่
ทักษะ
ความเป็ นพลเมืองโลก

ความร่วมมือ

คุณลักษณะ

การสื่อสาร
ความคิดสร้ างสรรค์ และจินตนาการ

ประกอบด้ วย
ความรอบรู้ เรื่ องโลก, การรับรู้ และเคารพต่อวัฒนธรรม
อื่น, การมีส่วนร่ วมในเชิงรุ กกับปั ญหามนุษยชาติ และ
ความยัง่ ยืนของสิ่งแวดล้ อม
การทางานเป็ นทีม การเรี ยนรู้ จากผู้อื่น และสนับสนุน
การเรี ยนรู้ ของผู้ อื่ น , ทั ก ษะเครื อข่ า ยทางสั ง คม,
ความเห็ น อกเห็ น ใจขณะท างานร่ ว มกั บ ผู้ ที่ มี ค วาม
แตกต่างในพื ้นฐานทางสังคม
ความซื่อสัตย์, ความสามารถในการควบคุมตัวเอง และ
ความรั บ ผิด ชอบ, การทางานหนัก , ความพากเพี ย ร,
การมีความรู้ สึกร่ วมในการให้ ความปลอดภัยและเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้อื่น, ความมั่นใจในตัวเอง, สุขภาพส่วน
บุคคล, ความเป็ นอยูท่ ี่ดี, ทักษะอาชีพและชีวิต
สื่อสารทางการเขียนและการพูดที่มีประสิทธิภาพ ด้ วย
เครื่ องมือดิจิตอลที่หลากหลาย รวมถึงทักษะการฟั ง
การเป็ นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ, การคิด
และใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ และการแสดงออกถึงความ

การแก้ ปัญหาในโลกแห่งความเป็ นจริง
การสร้ างความคิดวิเคราะห์

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู้

เป็ นผู้นา
สร้ างประสบการณ์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ให้ แ ก่ นัก เรี ย นในการคิ ด
และใช้ ความรู้ใหม่ในโลกที่นอกเหนือจากในห้ องเรี ยน
คิ ด วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ออกแบบและจั ด การโครงการ,
แก้ ปั ญ หาและตัด สิ น ใจอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยใช้
เครื่ องมือและทรัพยากรทางดิจิตอลที่หลากหลาย
ใช้ เทคโนโลยี, ค้ นหาและเชี่ยวชาญในความรู้ , ใช้ ทกั ษะ
ความคิ ด สร้ างสรรค์ จ ากการเรี ยนรู้ เชิ ง ลึ ก และ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ใหม่ในโลกภายนอก

การปฏิบตั ิเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาทักษะดังกล่าวผ่ านกระบวนการการเรี ยนรู้ในการศึกษาแบบทางการนัน้
จะไม่จากัดอยูเ่ พียงการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนเท่านันการเข้
้
าถึงเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ ้นทาให้ มีโรงเรี ยนจานวน
มากขึ ้นที่นาวิธีการเรี ยนการสอนแบบใหม่ซงึ่ เป็ นการเรี ยนรู้เชิงลึกมาใช้ อย่างจริ งจัง เพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนเป็ น
ผู้เรี ยนรู้ตลอดชีวิต

ลงทะเบียนออนไลน์ โดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย
https://www.surveymonkey.com/s/ASEAN_Deeplearning

