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คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

พร้อมคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมกันระดมความคิดจัด

ทำาแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2563  ระหว่างวันที่ 17 – 19 

มกราคม 2560   ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา 

จังหวัดเพชรบุรี   เพื ่อให้คณะครุศาสตร์สามารถตอบรับ

ประเด็นความท้าทายในด้านต่าง ๆ ความคาดหวังที่สังคมมี

ต่อคณะครุศาสตร์ แนวนโยบายแห่งรัฐ แผนบริหารราชการ

แผ่นดินของรัฐบาล แนวนโยบายต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย

กำาหนด อาทิ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จุฬาฯ เมื่อครบ 100 ปี 

กรอบแผนพัฒนาระยะยาวของจุฬาฯ พ.ศ. 2555-2570 และ

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2563    

ตลอดจนเป็นแนวนโยบายสำาหรับผลักดันให้คณะครุศาสตร์

มีผลผลิตและผลลัพธ์สู่ความเป็นเลิศต่อไป   โดยมีเป้าหมาย

ในการกำาหนดบทบาท ภารกิจ ทิศทางการดำาเนินงาน และ

โครงการยุทธศาสตร์ ที่สามารถนำาไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ ตลอดจน

สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำาไปสื่อสาร

ภายในองค์กรได้  กิจกรรมประกอบด้วย

คณะครุศาสตร์จัดทำาแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

พ.ศ. 2560 – 2563
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พิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายสรุป โดยคณบดี (รศ. ดร.ศิริเดช สุชีวะ)

 ระดมความคิดในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์แนวทางในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์

คณะครุศาสตร์ และการกำาหนดบทบาท ภารกิจและทิศทางการดำาเนินงานที่สามารถนำาไปใช้ได้อย่างเป็น

รูปธรรมและกลวิธีการนำาผลการสัมมนา ไปสื่อสารภายในองค์กร
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กิจกรรมผู้บริหารคณะครุศาสตร์สานสัมพันธ์

    การสัมมนาครั้งนี้ คณะครุศาสตร์

สามารถดำาเนินงานตามบทบาทและ

ภารกิจ และดำาเนินการตามโครงการ

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำาคณะ

ครุศาสตร์ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นนำาที่มุ่ ง

สร้างสรรค์ความรู้และผลผลิตจาก

การศึกษาวิจัย ตลอดจนบัณฑิตที่

เป็นนวัตกรรมชั้นนำาในทางที่จะปรับ

เปลี่ยนสังคมไทยให้สามารถสร้าง

มูลค่าและคุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่
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 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2560  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ีและนิสิต ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ณ บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ และร่วมพิธี

บำาเพ็ญกุศลสตมวาร   นับแต่วันสวรรคต ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอ

ประชุมจุฬาฯ

  N ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลสตมวารฯ
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การบริหารการศึกษาเพื่อร่วมสร้างประเทศไทย 4.0

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำารุง    

สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำาทางการศึกษา จัดงานปาฐกถาศาสตราจารย์ 

ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน คร้ังท่ี 8 ประจำาปี 2560  หัวข้อ “การบริหารการศึกษาเพ่ือร่วมสร้างประเทศไทย 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก 

ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์ปาฐก 

 ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ดังนี้  “คน” ถือว่าเป็นหัวใจสำาคัญของการขับเคลื่อนดังกล่าว 

ในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก ส่งผลให้การพัฒนาขาดความสมดุล เรา

แลกการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความทรุดโทรมของส่ิงแวดล้อม ความเส่ือมโทรมของสังคม และความล้มเหลวในการพัฒนาคน 

แต่ในประเทศไทย 4.0 นั้น เราจะให้ “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน ตามความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย ดร.สุวิทย์ ได้อธิบายว่า การจะให้คนเป็นผู้ขับ

เคลื่อนและพัฒนาประเทศนั้น จำาเป็นจะต้องสร้างพลวัตการเติบโตเพื่อเติมเต็มศักยภาพของคน (Growth for People) ด้วยการ

ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ (Investment in people) โดยจะต้องลงทุนเพื่อก่อให้เกิดสังคมที่มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ

1. สังคมที่สามารถ คือ สังคมที่คนมีความสามารถในการสร้างรายได้และประกอบธุรกิจ

2. สังคมแห่งโอกาส คือ สังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และ 

3. สังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน คือ สังคมที่คนต่างมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และไม่ทิ้งใคร

4. ไว้ข้างหลัง
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 ซึ่งการจะเกิดสังคมที่มีคุณลักษณะดังกล่าว จะต้อง

สร้างคนที่เป็น “ตน” และคนที่เป็น “คน” โดยคนที่เป็นตน 

คือ คนที่มีศักยภาพ สามารถหาเลี้ยงชีวิตได้ และรู้จักที่จะเรียน

รู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ส่วนคนที่เป็นคน คือ คนที่

เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันคนอื่นในสังคม ให้ความสำาคัญกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่

ว่า “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกิน

ต้องรู้จักปัน” เมื่อคนเหล่านี้ได้รับการเติมเต็มศักยภาพอย่าง

เต็มที่ ก็จะเป็นพลังประชาชนที่จะกลายเป็นตัวหลักในการขับ

เคลื่อนการเจริญเติบโต (People for Growth) และจะก่อให้

เกิดวงจรในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และ

ยั่งยืนอย่างแท้จริง

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการสร้างคนเป็นสิ่งสำาคัญ ดังนั้น 

เพ่ือให้สามารถสร้างคนท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามท่ีต้องการ 

เราจึงต้องให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการการศึกษา โดย

การบริหารจัดการการศึกษาต้องมีพลวัต (dynamic) กล่าวคือ 

ต้องมีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การปฏิวัติเทคโนโลยี (Tech-

nological Revolution) จนนำาไปสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง

อย่างฉับพลัน (The Age of Disruption) ดังที่ผมเคยอธิบาย

ไปแล้ว นอกจากนั้น การบริหารจัดการการศึกษาจะต้องคำานึง

ถึงโจทย์ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ 4L Model ที่ 

ดร.สุวิทย์ เคยนำาเสนอเมื่อหลายปีที่แล้ว คือ

1. Love to Learn – การสร้างให้คนรู้จักรักท่ีจะเรียนรู้ 

ผ่านการสร้าง passion และ motivation

2. Learn to Learn – การทำาให้คนเข้าใจว่าจะเพราะ

เหตุใดต้องเรียนรู้ (Learn why to learn) ต้องเรียน

รู้อะไร (Learn what to learn) ต้องเรียนรู้อย่างไร 

(Learn how to learn) และต้องเรียนรู้จากใคร 

(Learn whom to learn with)

3. Learn to Live – การสอนให้คนเรียนรู้ที่จะดำารง

ชีวิตอยู่ (สร้างคนที่เป็นตน)

4. Learn to Love – การสร้างให้คนรู้จักใช้ชีวิตร่วม

กับผู้อื่นได้อย่างมีปกติสุข (สร้างคนที่เป็นคน)       

 อีกทั้ง การบริหารจัดการการศึกษายังต้องเข้าใจและ

พัฒนาให้เกิด “การปรับเปล่ียนระบบนิเวศน์การเรียนรู้” 

ของคนทั้งระบบ โดยจะต้อง

1. ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง

แรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมี

พลังและมีความหมาย (Purposeful Learning)

2. ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะ

ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการ

รังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ (Generative Learning)

3. ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังจิต

สาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความ

เกื้อกูลและแบ่งปัน (Mindful Learning)

4. ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อมุ่งการ

ทำางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Learning)

ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
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 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ มองว่า คณะครุศาสตร์ในฐานะ

เป็นแหล่งบ่มเพาะครูและผู้บริหารด้านการศึกษา จึงจำาเป็น

ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางและรูปแบบในด้านการศึกษา 

โดยจะต้องมองการศึกษาแบบองค์รวม ไม่เพียงมองการศึกษา

ในมิติของการสร้างคนที่สมบูรณ์ตามหลัก 4H (Head, Hand, 

Health, Heath) แต่ต้องมองไปถึงการสร้างสังคมที่สมบูรณ์

ด้วยตามหลัก 3H (Hope, Happiness, Harmony) นอกจาก

นั้น ยังจำาเป็นจะต้องสร้างครูและระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์

ของโลกในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการสร้างระบบที่เปิดโอกาส

ให้คนไทยในระดับ 1.0 และ 2.0 สามารถเข้าถึงได้ เพื่อช่วยใน

การพัฒนาและยกระดับคนเหล่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับการสร้าง

สังคมแห่งโอกาสที่กล่าวไว้ และบทบาทที่สำาคัญที่สุดของคณะ

ครุศาสตร์ คือ การเป็นเบ้าหลอมครูให้มี จิตวิญญาณของการ

เป็นครูท่ีดีและการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างคนไทยให้

เป็นคนที่เป็นตนและคนที่เป็นคน เพื่อให้ประเทศไทยไปสู่การ

เป็นประเทศไทย 4.0

 และในฐานะของหนึ่งของผู้ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย

และในฐานะของครูคนหนึ่ง  ดร.สุวิทย์ เชื่อว่าครูมีส่วนสำาคัญ

ในการขับเคลื่อนประเทศไทย ดังที่เคยเชื่อมาตลอดว่า “ครู

เป็นผู้สร้างชาติ”

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


