
ฉบับที่ 6/2560  วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 

การศึกษา 4.0

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย   ร่วมกับ  ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จัดเสวนา

ในหัวข้อ “การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา” ขึ้น 

ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้บุคลากรในแวดวงการศึกษาได้เรียนรู้ท�าความเข้าใจ 

ประมวลแนวคิด แนวปฏิบัติ ตลอดจนประเมินวิเคราะห์และ

เสนอแนะทิศทางของการด�าเนินงานของการศึกษา 4.0 

ในประเทศไทย  โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ศิริเดช   สุชีวะ  

คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติ

กล่าวเปิดงานและร่วมแสดงข้อคิดเห็นการวิจัย 4.0 

ความหวังของประเทศไทย
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 การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในแวดวงการศึกษาระดับประเทศ 

ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  สามโกเศศ  ดร.กมล  รอดคล้าย และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์  

ด�าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินธะวา  คามดิษฐ์

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์  ผู้เขียนหนังสือ “การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา” ซึ่งเป็นหนังสือที่

จุดประกายให้เกิดการเสวนาในครั้งนี้  ได้แสดงความคิดเห็นว่า “การที่เราจะพัฒนาการศึกษา  4.0 ขึ้นมาเป็นการพัฒนาการ

ของการศึกษาอีกขั้นหนึ่งที่การศึกษา ไม่ใช่เพียงแค่รู้ เข้าใจ การศึกษาไม่ใช่เพียงวิเคราะห์  สังเคราะห์ ตีความได้ แต่การ

ศึกษาที่แท้จริง ต้องท�าให้ผู้เรียนสร้างผลผลิต หรือนวัตกรรมใหม่ออกมาได้ ซึ่งจะเป็นสิ่ง ที่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต สอดคล้อง

กับความเชื่อที่ว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน และจะช่วยแก้ปัญหาบริโภคนิยมที่เกาะกิน สังคมไทยมาอย่างยาวนานอีกด้วย”

 การศึกษา 4.0 เป็นความหวังของประเทศไทยและ

การศึกษาไทยที่จะก้าวให้พ้นบ่วงและกับดักต่าง ๆ ที่เป็นมา

ยาวนาน เส้นทางของการศึกษา 4.0 เพิ่งเริ่มต้นขึ้นและ

หนทางยังอีกยาวไกลนัก เราต้องคิดและวิเคราะห์ กันอีก

มากว่าการศึกษา 4.0 ของไทยเราคืออะไร อะไรคือจุดส�าเร็จ 

อะไรคอืจดุล้มเหลว เพราะระหว่างทางเราจะพบกบัดกัมากมาย 

ถ้าเราเพียงแต่ลอกเลียนแบบคนอื่นหรือใช้เทคนิคและวิธี

ตามคนอ่ืน แล้วน�ามาอวดอ้างว่าเป็นของใหม่ท่ีเราคิดข้ึนเอง 

หากเป็นเช่นนี้แล้วความหวังของไทยก็จะล่มสลาย เราจึง

ต้องแก้กับดักเหล่านี้กันอย่างจริงจัง เพื่อให้การศึกษา 4.0 ของ

เรามีความหมายมีคุณค่าและเป็นทางออกให้กับสังคมไทยได้

อย่างแท้จริง
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วิธีการเพาะ สารพัดต้นอ่อน

 เมือ่วันที ่26 และ 27 มกราคม 2560 ณ บรเิวณช้ัน 1 อาคารพระมิง่ขวญัการศกึษาไทย คณะครุศาสตร์   จดังานตลาดอ่ิมใจ 

โดยการจ�าหน่ายสินค้าประเภท Green Market พร้อมทั้งจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการเพาะสารพัดต้นอ่อน” เพื่อให้

บุคลากรสายวิชาการ สายปฏิบัติการและนิสิตคณะครุศาสตร์ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาตนเองอย่าง

ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรพรรณ  แววสิงห์งาม (คุณตุ๋ย) เป็นวิทยากร 
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 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ 

พร้อมด้วยนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ่น�าอปุกรณ์การศกึษา อปุกรณ์กฬีา และสิง่ของ

จ�าเป็นอ่ืน ๆ ไปมอบให้แก่โรงเรียนท่ีประสบภัยน�้าท่วม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองจอก โรงเรียนบ้านไทรงาม และ โรงเรียน

บ้านศิลางาม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อจัดค่ายพัฒนาการศึกษาและชุมชนในอนาคตตามโครงการ 

“น�า้ใจครู...ฟ้ืนฟกูารศกึษาเยาวชนภาคใต้” เป็นความร่วมมอืระหว่าง คณะครศุาสตร์ จฬุา ฯ ร่วมกบัศนูย์ราชภฏัร่วมใจสู้ภยัน�า้ท่วม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ และจะมีการน�าสิ่งของส่งไปอีก 3 โรงเรียนที่เกาะพงัน คือ โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โรงเรียน

บ้านโฉลกหล�า และโรงเรียนบ้านสมัยคงคา โดยมีรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

(นายมณีโชติ แพเรือง) เป็นผู้แทนรับมอบ (วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2560)

น�้าใจคร.ู.. สุราษฎร์ธานี
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สิทธิบัตรเรื่องใกล้ตัว

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00-13.00 น.  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดการบรรยายเรื่อง “สิทธิบัตรเรื่องใกล้ตัว”  โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับ การคุ้มครองผลงาน  การน�าผลงานที่มีสู่การขอคุ้มครอง

สิทธิบัตร และการตอบข้อซักถามต่างๆ
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ครูเกียรติคุณผู้ตามรอย

“พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

 สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3  จัด

โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอย พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2560 เพื่อคัดเลือกครูดีเด่น

จากทั่วประเทศที่น�าแนวพระราชด�าริของพระเจ้าอยู่หัวรัชการลที่  9  “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี“พระมิง่ขวญัการศกึษาไทย” มาเป็นแบบอย่างในการท�างานและการด�ารงชีวติ 

ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 และจะร่วมการเฉลิมฉลอง 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปี 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ อาคาร 6 ชั้น 1 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.02-218-2633 ต่อ 315,317 โทรสาร 02-218-2633 ต่อ 316

 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร จะจัด

บรรยายความรู้ด้านสุขภาพในหัวข้อ “อยู่อย่างไรให้ห่างไกล

โรคหัวใจ” ในวนัองัคารที ่14 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 14.30-15.30 น. 

ณ ห้อง 404  อาคารประชมุสขุ อาชวอ�ารงุ คณะครศุาสตร์ โดย

ได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์สราวุฒิ  ศิวโมกษธรรม 

หัวหน้าสาขาอายุรศาสตร์ หัวใจและอายุรศาสตร์ปริหัตถการ

และผูป่้วยนอก พร้อมด้วยพยาบาล เภสชักรและนกัโภชนาการ 

สังกัดโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร

 บุคลากรสายวิชาการ  สายปฏิบัติการ นิสิตคณะครุศาสตร์

และผู้สนใจทั่วไปส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ได้ที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร ชั้น 6 อาคาร

พระมิง่ขวญัการศกึษาไทย  ทางอเีมลล์ cueduhr@gmail.com 

หรือ โทรสาร 02-2182433 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  

และสอบถามรายละเอียด เพ่ิมเติมได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

โทร. 82565 ต่อ 6333

“ ”อยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรคหัวใจ
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 อาจารย์พันตรี ดร ราเชน มีศรี และญาติพี่น้อง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของ

คณะครุศาสตร์ ทุกท่าน ที่ได้กรุณามาร่วมฟังพระอภิธรรมและร่วมท�าบุญให้กับคุณพ่อประเชิญ มีศรี วัย 91 ปี ใน

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ส่วนก�าหนดการพระราชทานเพลิงศพ 

จะมีขึ้นในวันอังคาร ท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ภาพจาก : facebook.com/rashane.meesri
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ขอเชิญชวนเที่ยว...  
“ตลาดอิ่มใจ คณะครุศาสตร์”

 ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าอุปโภค - บริโภค ปลอดสารพิษและสินค้าจากเกษตรกร ณ ตลาดอิ่มใจ คณะครุศาสตร์ ระหว่าง

วนัพฤหสับดทีี ่16 ถงึวนัศกุร์ที ่17  กมุภาพนัธ์  2560  และทกุวนัพฤหสับดีและวนัศกุร์ สัปดาห์ที ่ 3 ของเดือน  โดยเริม่ตัง้แต่

เดอืนกมุภาพนัธ์เป็นต้นไป บรเิวณชัน้ 1 อาคารพระมิง่ขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และ ร่วมกนั 

ลดปรมิาณขยะและมลพษิ ด้วยการใช้ “ถงุผ้า”  เพียงท่านทีซ้ื่อสนิค้าภายในตลาดอิม่ใจแล้วไม่รบัถงุ จะได้รบัส่วนลด 2 บาท ทกุร้าน
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How to Improve English

 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังบรรยาย เรื่อง “How to Improve English” โดย Marta Mauri  

Country Manager, EF Education First in Thailand ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม

พระมิ่งขวัญ 2-3 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  คณะครุศาสตร์ ผู้สนใจสมัครได้ที่งานวิรัชกิจ ฝ่ายวิชาการ 

คณะครุศาสตร์ โทร. 02-2182565 ต่อ 6760 อีเมลล์ kaekla_ok@hotmail.com  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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การวิจัยเชิงคุณภาพ
ในประเด็นการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน

 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน” โดยวิทยากร   

ผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.จุลนี เทียนไทย  ในวันพฤหัสบดีที่  16 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม

ชั้น 2  อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก�าหนดให้ 

วันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันส�าคัญของชาติไทย อันเนื่องมาจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย และด้วย

พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และตระหนักถึงความส�าคัญของวันท่ี 5 ธันวาคม ซ่ึงเป็นวันคล้ายวันเกิดพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  พร้อมกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการด้วย

 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง การก�าหนดวันส�าคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก�าหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี 

เป็นวันส�าคัญของชาติ ตามที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ  คือ 1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ  และ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ 

ครม.รับสนองพระราชโองการให้

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันส�าคัญของชาติ
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 ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด    

การแสดง “ชวนฟังเพลง บรรเลงที่จุฬาฯ ครั้งที่ 9 ในดวงใจนิรันดร์” เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระบามสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ระหว่างวันที่ 16, 23, 24, 27 กุมภาพันธ์ วันที่ 9, 28, 31 มีนาคม และวันที่ 5 เมษายน 2560  ณ หอแสดงดนตรี 

อาคารศิลปวัฒนาธรรมฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2180584 

และ 02-2183634

ชวนฟังเพลง บรรเลงที่จุฬาฯ ครั้งท่ี 9 ในดวงใจนิรันดร์
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอให้ส่วนงานและผู้มีสิทธิตามระเบียบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตร บุคลากรที่ประสงค์จะน�าบุตรที่เกิดระหว่าง

วันที่ 1 ธันวาคม 2558  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (เฉพาะบุตรคนที่ 1 ถึง 3) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ขอให้บุคลากรกรอกแบบใบแจ้ง

ความจ�านงเพื่อขอสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 และส่งให้ส่วนงานรวบรวมน�าส่ง

มายังฝ่ายบริหารงานบุคคล ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5 ภายใน

วันที่  25 มีนาคม 2560

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดการประชุมระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 13 (NCCIT2017) และการประชุมนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (IC2IT2017) 

ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

และส่งบทความน�าเสนอผลงานในการประชมุ ดงักล่าว สามารถดูรายละเอยีดและเง่ือนไขการส่งผลงานได้ท่ี http:www.nccit.net 

และ http://www.ic2it.org หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวัชรีวรรณ จิตต์สกุล มือถือ 086-889-3968, คุณสาวิตรี ท้วมลี ้

มือถือ 089-5259868 E-mail: nccit2017@rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


