โครงการเสวนา “การศึกษา 4.0 เป็ นยิ่งกว่ าการศึกษา”
วันพฤหัสบดีท่ ี 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้ องประชุมอาไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
จัดโดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
----------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
โดยที่สภาพปัจจุบนั เราจะเห็นการเติบโตและพัฒนาการของเทคโนโลยีเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและกว้ างขวาง
ทาให้ เกิดแนวคิดและกิจกรรมใหม่ๆ อย่างมากทีเดียว ประกอบกับในระบบอุตสาหกรรมเองก็เกิดการปฏิวตั ิครัง้ ที่
4 ขึน้ (Fourth Industrial Revolution) ที่นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างกว้ างขวาง
เช่นกัน ทังเทคโนโลยี
้
ใหม่และการปฏิวตั ิดงั กล่าวนามาซึ่งแนวคิดกิจกรรมและการดาเนินการใหม่หลายประการ
ด้ วยกันทังของนานาชาติ
้
และของไทยเองก็ได้ มีการประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0
นโยบายประเทศไทย 4.0 นัน้ นอกจากการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี แ ละระบบธุ รกิ จ ของไทยอย่า ง
กว้ างขวางแล้ ว ท่านนายกรัฐมนตรี ยงั กาหนดให้ เป็ นนโยบายของประเทศไทย การเรี ยนรู้และทาความเข้ าใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องจึงจาเป็ นต้ องมีมากขึ ้นโดยเฉพาะการที่จะให้ นโยบายประเทศไทย 4.0 ประสบความสาเร็ จด้ วยดีนนั ้
นอกจากจะมีปัจจัยต่างๆ หลายอย่างแล้ วที่สาคัญประการหลักคือ การศึกษา เพราะจะทาให้ ประเทศไทย 4.0
ดาเนินไปด้ วยดีนนั ้ จาเป็ นที่การศึกษาจะต้ องเป็ นการศึกษา 4.0 ด้ วย การพัฒนาจึงจะสอดคล้ อง สมดุล และ
สาเร็จไปด้ วยดี
จุดมุ่งหมาย
1. เรี ยนรู้ทาความเข้ าใจและประมวลแนวคิด แนวปฏิบตั ขิ องการศึกษา 4.0
2. ประเมินวิเคราะห์และเสนอแนะทิศทางของการดาเนินงานของการศึกษา 4.0 ในประเทศไทย
3. ติดตามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทาความรู้จกั กันในหมูผ่ ้ สู นใจทัว่ ไป
เป้ าหมาย
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องการศึกษา 4.0 และสารวจหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กลุ่มเป้ าหมาย (จานวน 70 คน)
1. ผู้บริหารทังในกระทรวง
้
สานักงานเลขาธิการ สานักงานเขต
2. ผู้บริหารโรงเรี ยนทังในระดั
้
บคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารหลักคือ ผู้อานวยการโรงเรี ยน
รองผู้อานวยการโรงเรี ยน
3. ครู อาจารย์ ทุกระดับการศึกษาทังประถมศึ
้
กษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
4. ผู้ปกครองและผู้สนใจทัว่ ไป
5. สื่อมวลชน และผู้ประสานงานทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ

รู ปแบบ
กิจกรรมนี ้มีรูปแบบในการเสวนา โดยมีผ้ นู าเสวนาที่เป็ นผู้ร้ ูในเรื่ องนันมาเสนอให้
้
ความรู้และแลกเปลี่ยน
ความเห็น
วิทยากร
1. ร องศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคณ
ุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลนักเขียนบทความดีเด่นประจาปี 2557 กองทุนหม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล
2. ดร.กมล รอดคล้ าย เลขาธิการสภาการศึกษา
3. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารั ตน์ อาจารย์อาวุโส วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตคณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มธบ. และอดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดาเนินรายการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินธะวา คามดิษฐ์
ผู้อานวยการศูนย์ตารา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วัน เวลา สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้ องประชุมอาไพ สุจริ ตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
ไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
-------------------------------------------------------------------

แผนกประชาสัมพันธ์
โทร. 02-218-9893-5
โทรสาร 02-218-9895
e-mail : prs@cubook.chula.ac.th

กำหนดกำรเสวนำ

“กำรศึกษำ 4.0 เป็ นยิ่งกว่ ำกำรศึกษำ”
วันพฤหัสบดีท่ ี 2 กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 13.00-15.00 น.
ณ ห้ องประชุมอำไพ สุจริตกุล คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย
จัดโดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-------------------------------------------------12.00 – 13.00 น.
ลงทะเบียนรับเอกสาร
13.00 – 13.30 น.

 คุณทรงยศ สำมกษัตริย์ กรรมการผู้จดั การศูนย์หนังสือจุฬาฯ กล่าวรายงาน
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ
คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวเปิ ดงาน / ให้ข้อคิ ดเห็นการวิ จยั 4.0

13.30 – 15.00 น.
ผู้นาเสวนา 1

เสวนา “การศึกษา 4.0 เป็ นยิง่ กว่ าการศึกษา”
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรำกรณ์ สำมโกเศศ
อธิการบดีกิตติคณ
ุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลนักเขียนบทความดีเด่นประจาปี 2557 กองทุนหม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล
เรื ่อง การศึกษาในโลกยุค 4.0

ผู้นาเสวนา 2

 ดร.กมล รอดคล้ ำย เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
เรื ่อง ไทยแลนด์ 4.0 กับนโยบายการศึกษา

ผู้นาเสวนา 3

 ศำสตรำจำรย์ กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลำรั ตน์
อาจารย์อาวุธโส วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อดีตคณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มธบ. และอดีคคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
เรื ่อง โรงเรี ยนกับครู อยู่อย่างไรในยุค 4.0

ผู้ดาเนินรายการ

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สินธะวำ คำมดิษฐ์
ผู้อานวยการศูนย์ตารา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

15.00 น

จบการเสวนา
 ดร.พงษ์ ภญ
ิ โญ แม้ นโกศล
รักษาการคณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กล่าวขอบคุณ / มอบของทีร่ ะลึก

แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์ หนังสื อจุฬาฯ โทร.0-2218-9893-5 E-mail : prs@cubook.chula.ac.th

