Co-Hosted By:

ร่างกาหนดการ Innovative School 2017
Theme: Changing Education Paradigms for the 21st Century Skills
วันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
Day 1
เวลา
08.00-10.00 น.

April 26, 2017
ห้องสัมมนาใหญ่
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
พิธีเปิดโครงการ Innovative School 2017 อย่างเป็นทางการ
กล่าวรายงาน
โดย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ : Changing Education Paradigms for the 21st Century Skills
ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต ผ่าทางตันวิกฤติการศึกษาไทย ชูทางออกอนาคตการศึกษาศตวรรษที่ 21

โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ***
10.00 – 10.40 น.

10.40 – 11.10 น.
11.10 – 11.50 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.
14.00 – 14.30 น.
14.30 - 15.00 น.
15.00 – 15.40 น.

15.40 – 16.50 น.

ปาฐกถา 1 : Imagining the future of education
โลกนับแต่นตี้ ่อไป คือ โลกที่มีลักษณะหลอมรวมกันมากขึ้น ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ความท้า
ทายคือ แล้วเราจะสร้างเด็กยุคใหม่อย่างไรให้เข้าใจเรื่องนี้ และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโลกทีเปลี่ยนแปลง
ไป แล้วเราจะทาอย่างไรที่จะสร้างเด็กที่มีสานึกระดับโลกมากขึ้น
โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ***
พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
ปาฐกถา 2 : Disruptive thinking in education
ตามคากล่าวของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ นายบารัก โอบามา “ขอเรียกร้องให้ผู้นาด้านการศึกษาของประเทศช่วยกัน
พัฒนามาตรฐานและวิธีการประเมินที่ไม่ได้วัดแค่นักเรียนจะสามารถกากบาทข้อสอบได้ แต่วดั ว่าพวกเขามีทักษะ
ศตวรรษใหม่หรือเปล่า” เราจะเดินหน้าตามคากล่าวนี้อย่างไร
โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ***
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กรณีศึกษา 1
กรณีศึกษา 2
กรณีศึกษา 3
พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
ปาฐกถา 3 : How technology immersion impact on education
เราจะจัดการอย่างไรในยุคที่เราเรียกว่า เทคโนโลยีท่วมท้น เราจะทาอย่างไรที่จะสอนให้เด็กมี literacy มีความรู้ใน
เรื่องนี้ หรือทาอย่างไรให้เด็กตัดสินในได้ว่า อะไรใช่ อะไรไม่ใช่ ทาอย่างไรให้เทคโนโลยีช่วยเด็กพัฒนาทักษะเรื่องการ
ชี้นาตนเอง สามารถเรียนรู้ไปไกลกว่าสิ่งที่ครูสอน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการ อาวุโส Harvard University ***
เสวนา 1 : The role of digital technology in the Education Continuum
โอกาสและความท้าทายทีเ่ กิดจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างในโลกใบนี้ แบบพลิกฝ่ามือ เราจะผ่าบริบทของ
digital technology ให้เด็กในยุคนี้มีวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปอย่างไร เช่น การเรียนรู้แบบ personal life learning
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้ง formal และ informal เส้นแบ่งเหล่านี้หายไปด้วยเทคโนโลยี
อภิปรายร่วม โดย
ดร.รังสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์ ผู้อานวยการส่วนการศึกษา องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ***
 ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ***
Networking Cocktail Reception


16.50 – 19.00 น.

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ as of 17.02.17
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Day 2
เวลา
09.00 – 09.40 น.

09.40 – 10.20 น.

10.20 – 10.50 น.
10.50 – 12.00 น.

April 27, 2017
ห้องสัมมนาใหญ่
ปาฐกถา 4 : Is “Anytime, Anyplace, Any Path, Any Pace” education suitable for the Thai
culture
ประโยคขีดเส้นใต้และต้องลบทิ้ง “การเรียนรู้ มีเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น และ สาคัญที่สุด” เราต้องยกเลิกระบบ
การใช้เวลาในการเรียนรู้ในห้องเรียนมากเกินไป ต้องปฏิรูปด้วยแนวคิดว่า “ประเทศไทยกับอนาคตใหม่ทางการศึกษา
ทุกที่ ทุกเวลา ไปได้ไกลกว่า เท่าที่อยากไป”
โดย ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัญฑิตประเภทสังคมศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ***
ปาฐกถา 5 : What must we do to make our schools innovative
อะไรสาคัญ ? ที่จะทาให้เราพร้อมรับมือความท้าทายใหม่ๆ และ ปัญหา รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ๆที่น่า
ตื่นเต้น โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นโรงเรียนที่เปลี่ยนจากสิง่ ก่อสร้าง กลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงครู นักเรียน
และชุมชน เข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลก
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ***
พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
เสวนา 2 : A brave new world: The new frontiers of technology in education
โลกใหม่ ระเบียบความท้าทายใหม่ของ digital technology ทาให้โลกแห่งการศึกษาต้องเปลีย่ นแปลงทัศนะจาก
กระบวนทัศน์แบบเดิม traditional paradigm ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ new paradigm ที่ให้โลกของนักเรียนและโลก
ความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรูท้ ี่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การ
เน้นพัฒนาทักษาและทัศนคติ
ร่วมเสวนา โดย
 รองศาสตราจารย์ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ***
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ***
ดาเนินรายการ

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.

โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อานวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด ***
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กรณีศึกษา 4
กรณีศึกษา 5

14.00 – 14.30 น.

กรณีศึกษา 6

14.00 - 14.30 น.
15.00 – 15.40 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
ปาฐกถา 6 : Preparing teachers for the 21st Century: Lesson from around the world
จากนี้ไป ทาอย่างไรให้เราเตรียมครูให้พร้อมที่สดุ สาหรับศตวรรษที่ 21 ? ถอดบทเรียนปัญหาและความท้าทาย
โอกาสในการสร้างครูจากทั่วโลก ปรับหลักสูตร วิธีการสอน และพัฒนาวิชาชีพครู เป้าหมายนี้ระยะยาว และไม่
สามารถเสกให้เกิดขึ้นได้ ชั่วข้ามคืน
โดย ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและการสื่อสาร สานักงานเลขาธิการซีมโี อ ***

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ as of 17.02.17
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Debate : Reinventing the Thai education system for the 21st Century
ผ่าทางตันการศึกษาไทย การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่
21” ทาได้หรือไม่ อย่างไร
ร่วมเสวนา โดย
 ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ โฆษกกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ***
 รศ.ดร.อนุชาติ พวงสาลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดาเนินรายการ

***

โดย นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ประจา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แปล หนังสือทักษะแห่งอนาคต ***

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ as of 17.02.17
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