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รายงานการไปฝึกอบรม ดูงาน ประชุม / สัมมนา 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรม ดูงาน 

และประชุมทางวิชาการแก่ข้าราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
------------------------------------------------- 

 

1. ผู้เข้ารับการสัมมนา 
ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวทัศนีย์วรรณ์  ศรีประดิษฐ์ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปิยพร  นุรารักษ์ ต าแหน่ง อาจารย์ 

ไปเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้ : การศึกษาระบบ 4.0  
    (New Frontier of Learning : Education 4.0) 

ณ  โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557   ระยะเวลา  1  วัน 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาทางวิชาการ 

2.1 หัวข้อเรื่อง  ขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้ : การศึกษาระบบ 4.0 (New Frontier of Learning : 
Education 4.0) 

2.2 ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

2.3 รูปแบบการสัมมนา 
การบรรยาย เสวนา และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยบรรยายเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิทยากร
ที่เป็นชาวต่างประเทศจะบรรยายโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

2.4 วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาทางวิชาการ 
1)  เพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการจัดสภาพ-

แวดล้อมในรูปแบบของการเรียนการสอนในระบบ Education 4.0 ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

2)  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการน านวัตกรรม
การศึกษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.5 วิทยากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอ้ืออาภรณ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Assoc. Prof. Paul Lam  Centre for Learning Enhancement And 
Research (CLEAR), The Chinese University 
of Hong Kong 

รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์  ศรีภคากร   หัวหน้าหน่วยวิศวศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
2.6 สรุปเนื้อหาสาระจากสัมมนา 

 กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่อง เส้นทางสู่ศตวรรษที่ 2 ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(Chulalongkorn University on the Path to The second Century) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย์  รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ปัจจุบันองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีที่ล้ าหน้า ท าให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นยากตามไปด้วย การเรียนรู้จึงมิได้เป็นเพียงการถ่ายถอด
ความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน หรือที่เรียกว่าการเรียนการสอนในระบบ Education 1.0 อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ ในวงการศึกษาได้มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนการสอน หรือที่เรียกว่า Education 2.0 แต่ก็ยังไม่สามารถน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ได้ดีเท่าที่ควร ปัจจุบันได้มีการปรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยชั้น าหลายแห่งเข้าสู่ระบบ 
Education 3.0 ด้วยการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ผสมกับการท างานเป็นกลุ่ม และปรับการสอนให้มีรูปแบบ Interactive learning รวมทั้ง
การน าสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
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 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านของความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีที่ สิ้นสุด 
ผู้สอนจึงต้องพัฒนาตนเองเพ่ือก้าวผ่านเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ การปรับกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน นับเป็นความท้าทายส้าหรับผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง สังคมแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมิใช่เพียงแค่ได้รับความรู้ แต่ต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จึงเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่
ผู้สอนจะต้องพัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวผ่านจากการเรียนการสอนระบบ Education 3.0 เข้าสู่ระบบการเรียน
การสอนแบบใหม ่หรือที่เรียกว่า Education 4.0 
 

 บรรยายเรื่อง วิศวกรรมศึกษา : สู่สังคมนวัตกรรม (Engineering Education : Towards Innovation 
Society)  โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอ้ืออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 อาจารย์ผู้สอนในยุคปัจจุบันนี้ ต้องปรับตัวให้ทันความความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  พร้อมกับปรับ
รูปแบบการสอนให้ทันลูกศิษย์ยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องสอน เด็กรุ่นใหม่จะเรียนรู้
การใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย เนื่องจากเขาเกิดมาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้ทางคณะฯ เริ่มน าการศึกษา
ระบบ 4.0 (Chula Engineering Education 4.0) มาใช้ในการเรียนการสอนของคณะฯ เช่น การท าห้องเรียน 
i-SCALE คือ ห้องเรียนทันสมัยที่มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน มีการเรียนการสอนที่มุ่งการคิดเชิงออกแบบ 
ซึ่งคือแนวทางออกแบบที่มุ่งความต้องการของผู้ใช้เป็นส าคัญ และการผลิตนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมส่วนใหญ่ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนหลายเรื่อง  ได้แก่ 
Course ville ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยผู้สอนและอาจารย์จัดการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกสบาย เช่น การ
ประกาศข่าวสาร การสอบย่อย การเก็บคะแนน การเช็คชื่อ การแจกเอกสาร พร้อมทั้งยังเชื่อมโยงกับเฟซบุ๊กได้ 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน Course ville อย่างมากภายในจุฬาฯ และเริ่มใช้ภายนอกจุฬาฯ บ้างแล้ว โครงการ Course 
ville รับผิดชอบโดย รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต (สนใจศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ www.mycourseville.com) นอกจากนี้
ยังมีการใช้นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนอีกเรื่องหนึ่ง คือ Chula Clicker ซึ่งใช้สมาร์ทโฟนช่วยสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน ได้แก่ ผู้สอนแสดงโจทย์ปรนัย แล้วให้ผู้เรียนประเมินค าตอบที่ถูกผ่านทางสมาร์ทโฟน 
ช่วยให้ผู้สอนทราบว่า ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากน้อยเพียงใด โดยดูจากค าตอบที่ผู้เรียนประเมิน 
โครงการนี้รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา 
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 บรรยายเรื่อง ความท้าทาย ณ ขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้ : การศึกษาระบบ 4.0 (Challenges 
of New Frontier in Learning : Education 4.0) โดย รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การศึกษาในอนาคตจะต้องปรับเปลี่ยน อนาคตชีวิตผู้คนจะยืนยาวขึ้น life expectancy สูงขึ้น 
ชีวิตจะอยู่กับเครื่องจักรที่ฉลาดมากขึ้น ผู้คนมี Visibility สูงขึ้น ข้อมูลท าให้เรามีการมองเห็นและรู้ได้มาก
ขึ้น คนเราจะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมสื่อใหม่ ต้องอยู่บนการรู้เท่าทันสื่อ การแสวงหาความรู้ท าได้เร็วมากขึ้น 
เทคโนโลยีจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีการท างาน และโครงสร้างองค์กรจะเปลี่ยนไปจากเดิม ตัวแปรระยะทาง 
เวลา สถานที่เปลี่ยนไป Global connect ท าให้ทุกคนเป็น Global citizen นักศึกษาวันนี้ อีกกว่าสิบปีจึง
เข้าสู่ตลาดแรงงาน แรงกดดันที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าท้ายด้วยการเตรียมคนเพ่ืออนาคต ต้องตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีพลวัตที่ท าให้องค์กรเปลี่ยน การศึกษาต้องปรับตัวเองโดยเร็ว 

ตัวอย่างเทคโนโลยีชายขอบด้านต่างๆ 
- รถไฟฟ้าออนไลน์ รถยนต์อัจฉริยะ 
- อาหารสุขภาพระดับโมเมกุล 
- เครื่องพิมพ์ 3D 
- เซนเซอร์แบบต่างๆ รวมถึงไวร์เลสเรเซอร์ 
- วัสดุคืนร่าง จดจ ารูปเดิมได้ 
- การให้ยาอย่างแม่นย า และการตรวจได้ในระยะ 0  
- ออร์แกนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์รูป รส กลิ่น เสียง 

แรงกดดันเทคโนโลยีชายขอบสู่คนรุ่นใหม่ ปี 1995 ทิมเบอร์เนอร์ลี นักฟิสิกส์ ห้องวิจัยเซิร์น 
พัฒนาเวิร์ลไวด์เว็บ ปีที่ก าแพงเบอร์ลินแตก โซเวียตล่มสลายหมดยุคสงครามเย็น จากนั้นอินเทอร์เน็ตมี
บทบาทส าคัญ ก่อเกิดนิเวศน์ดิจิทัล สังคม ชุมชนเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ ผู้ที่ เกิดในยุคนี้ เรียกว่า 
Generation Z  เทคโนโลยีชายขอบกดดันคนใน Generation Z มีลักษณะพิเศษ 

- Parallelism ท าอะไรได้หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันได้ 
- Connectivism เล่นไลน์ คุยไม่ต้องเห็นหน้า ต้องงุงิ อุอิ ฟรุ้งฟริ้ง 
- Visualization มีจินตภาพ อ่านการ์ตูน ไม่อ่านตัวอักษรยาวกว่า 7 บรรทัด 
- Virtualization เล่นเมออนไลน์ อวตาร เป็น Avartar ได้ 
- Cloud application ไม่เก็บข้อมูล หรือจดจ ากับตัว ฝากคลาวด์ 
- Short ท าสั้น เขียนสั้น SMS ทนรอคอยน้อย สมาธิไม่เกิน 7 นาที 

คลาวด์เป็นต้นเหตุท าให้รูปแบบการศึกษากลับด้าน Flipped model สิ่งที่ครูต้องเข้าใจ Gen Z 
ในเรื่อง life style ทีเ่ปลี่ยนไป การเรียนที่เปลี่ยนไป การเข้าสังคมแบบใหม่  

การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ความรู้ล่องลอยอยู่บนคลาวด์ ความรู้ที่เป็นเนื้อหา มองเห็น
ง่าย ซึ่งต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 

- Behaviorism 
- Cognitivism 
- Constructivism 
- Connectivism 
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การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โมเดลการเรียนรู้ไปสู่การค้นหา ใช้ขุมความรู้ดิจิทัล ความรู้บนคลาวด์เป็น
หัวใจการศึกษายุคใหม่ เมื่ออยากรู้อะไรก็สอยลงมา เมื่อครูถาม นิสิตก้มดูจากสมาร์ทโฟน แล้วเงยหน้าตอบ 
การเรียนการสอนในวันนี้ต้องเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหา ขณะที่อาจารย์สอนหนังสือ นักศึกษาตรวจสอบ
ข้อมูลที่อาจารย์สอนได้ทันที โดยเข้าถึงกลุ่มข้อมูล ความรู้ในคลาวด์ ได้ง่ายและเร็วมาก ถ้าอาจารย์สอน
เนื้อหาต้องข้อมูลแม่น เพราะถูกตรวจสอบ 

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษาของไทยจากมุมมองของต่างชาติ เพียร์สัน บริษัทด้านการศึกษาและ
ธุรกิจยักษ์ใหญ่ จัดอันดับประเทศที่มีพัฒนาการศึกษาในปี 2014 พบว่าเกาหลีใต้ได้ครองอันดับ 1 ขณะที่
ไทยรั้งอันดับที่ 35 จากทั้งหมด 40 ประเทศ เพราะอยู่ในกรอบความคิดเดิม  

การศึกษายุคอุตสาหกรรม ผลิตแบบ (Mass production) จบออกมากเหมือนกัน โรงเรียน 
วิทยาลัยเหมือนโรงงานอุตสาหกรรม (Factory) นักศึกษาเหมือนสินค้า (product) หลักสูตรเหมือน
ข้อก าหนด (spec.) การสอบเหมือนการควบคุมคุณภาพ (QC) ปริญญาเหมือนใบรับประกันสินค้า ชื่อ
โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยเหมือนตราสินค้า (Brand) 

 

ความท้าท้ายสู่กรอบความคิดใหม่ (New Paradigm) ต้องค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
- การศึกษาท่ีจัดขึ้นเฉพาะบุคคล (individual person) 
- ต้องน าจุดเด่น ความเก่งของแต่ละคนออกมา (bring the best in one’s talents) 
- ต้องเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงเร็ว (information climates) 
- ความรู้จะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเอามาใช้ไม่เป็น (knowledge is useless without 

application) 
- ต้องเข้ากันได้กับระบบเดิม (at least partially compatible with the old system) 
- ต้องต้นทุนต่ า (cost effective) 
- ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาความเจริญของมนุษย์ เช่น เรื่องการเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนา 

สาธารณสุข 
 

 การเปลี่ยนกรอบความคิดส าหรับ Generation Z  
- ทักษะ (skill) มีความส าคัญมากกว่าเนื้อหา (content) 
- กระบวนการเรียนรู้มีความส าคัญมากกว่าหลักสูตร ความรู้มีมากกว่าหลักสูตร ไม่ควรมี

กรอบความคิด 
- บูรณาการความรู้กับชีวิต และการใช้ประโยชน์มีความส าคัญกว่าใบปริญญา 
- คิดได้เอง สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ มีความส าคัญมากกว่าการท่องจ า 
- เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้และพัฒนา มีความส าคัญกว่าการเรรียนในห้อง 

ทิศทางทักษะต้องมากกว่า 3Rs คือ การอ่าน-R การเขียน–wRite และการคิดเลข–aRithematics 
ย้งต้องมองหาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี (Leadership) ทักษะความรู้
ความเข้าใจใช้ดิจิทัล (Digital literacy) ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน (Emotional intelligence) ทักษะการเป็นผู้ริเริ่มก่อการ (Entrepreneurship) ทักษะความ
เป็นนานาชาติ (Global citizen) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) ทักษะการท างานเป็นทีม 
(Teamwork)  
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แรงกดดันจากเทคโนโลยีชายขอบท าให้รูปแบบการเรียนกลับด้าน เช่น เรียนหนังสือที่บ้าน ท า
การบ้านที่โรงเรียน 

การสร้างห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เริ่มด้วยการฝึกให้นักศึกษารู้การเรียนด้วย
ตนเอง เช่น ให้รู้วิธีดูคลิป การเก็บใจความ การคิดต่อยอดให้มีสมาธิให้ได้สาระ แนะให้หยุด หรือกรอกกลับ
คลิปมาดูใหม่หากสงสัย ฝึกวิธีเขียน บันทึก จดบันทึก เขียน mind map ก าหนดให้ตั้งค าถามที่น่าสนใจได้
และเตรียมถามครู 

การเปลี่ยนแปลงที่ครู ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ มีพ้ืนฐานแน่น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ การจัดระบบ
ความรู้ จัดการความรู้ มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา และมีความรู้จริง พร้อมที่จะถ่ายทอด การ
ยอมรับสองด้าน ทั้งทางการปฏิบัติ รับการป้อนกลับ ช่วยการพัฒนาการของนักศึกษา& บรรยากาศการ
เรียนรู้ เป็นผู้ก ากับการเรียนรู้ทั้งของตนเองและนักศึกษา เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน สร้าง
ทักษะที่จ าเป็น โดยเรียนด้วยการลงมือท า Active Learning : PBL (Project Base Learning) ครูเปลี่ยน
จากครูสอนเป็นพ่ีเลี้ยง ครูฝึก (Coach) หรือผู้จัดการ ผู้สนับสนุน Learning Facilitator  การน าเสนอเป็น
รายงานและน าเสนอด้วยปาก หรืออาจเสนอเป็นละคร ครูชวนนักศึกษาท า AAR/Reflection ว่าได้เรียนรู้
อะไร อยากเรียนอะไรต่อ เพ่ืออะไร ชวนคิดด้านคุณค่าจริยธรรม 

ตัวอย่างการจัดห้องเรียนบนคลาวด์  เช่น Google Classroom ซึ่งเตรียมการได้ง่าย ประหยัดเวลา 
ช่วยจัดระเบียบเนื้อหาบทเรียนได้ง่าย ครูและนักศึกษาในชั้นเรียนสามารถสื่อสารกันมากขึ้น ประหยัดและ
ปลอดภัยซึ่งมี  Apps ใช้ง่าย ส าหรับ Google Classroom เช่น Gmail เก็บเอกสารมากมายใน Gmail 
สะดวกในการจัดเก็บและค้นหาได้อย่างรวดเร็ว Talk ใช้คุยกันในชั้นเรียนได้ Groups นักศึกษาสามารถ
สร้างกลุ่มการท างานร่วมกัน Calendar ใช้ปฎิทินร่วมกันได้ Docs สร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย 
Sites ครูและนักศึกษาสามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ Video ใช้วิดีโอเป็นส่วนหนึ่งในการสอนได้ 

การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการแปลงสู่รูปธรรม งานสห
วิชาการเป็นงานที่ช่วยนักศึกษาให้มีทักษาะที่ต้องการในยุคใหม่ (21st century skills) ซึ่งได้แก่ การท างาน
ร่วมกัน (collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การแก้ปัญหา (Problem-solving) และการ
สื่อสารที่ดี (Effective communication)  

การจัดการศึกษา ต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียน ท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
อยากเรียนและสนุกอย่างเกม (Gamification for Education) ยุคใหม่ต้องจัดการศึกษาให้สนุกอย่างเกม 
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 บรรยายเรื่อง Cloud-based Learning โดย Assoc. Prof. Paul Lam, Centre for Learning 
Enhancement And Research (CLEAR), The Chinese University of Hong Kong 
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 บรรยายเรื่อง ห้องเรียนเสริมสร้างอัจฉริยะ (Smart Classroom & Learning Space) โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์  ศรีภคากร  ห้องหน้าหน่วยวิศวศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การเสวนาเรื่อง กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี : กรณีศึกษา (Engagement Learning with 
Technology : Showcases)  

- Creative Collaboration with Bb Mobile in Education  
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- Learning through Innovative Presentation  
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2.7 สถานทีจ่ัดสัมมนา 

โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 
 

 
 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

ได้รับทราบแนวคิด เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการน านวัตกรรม
การเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อันจะ
น าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Education 4.0 ที่
สามารถน าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำช้ีแจงกำรใชเ้อกสำร 

     ขอขอบคุณทีท่า่นใหค้วามสนใจศึกษาเอกสารเผยแพร่ความรู ้(KM) ของสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมสธ. 

ซึง่จดัท าขึ้นเพือ่เผยแพร่ใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิวชิาการในวงกวา้ง ท ัง้นี้ หากทา่นน าขอ้มลูจากเอกสารนี้ไปใชป้ระโยชน ์ขอให ้

อา้งอิงแหล่งที่มาของเราดว้ย พรอ้มท ัง้แจง้ใหเ้ราทราบถึงแหล่งที่ท่านน าไปใชอ้ า้งอิ ง โดยแจง้มาทางอีเมล 

stoffice@stou.ac.th เพือ่ประโยชนใ์นการบูรณาการขอ้มลูร่วมกนั 


