
ฉบับที่ 22/2562  วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562

คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มอบภาพแสดงความขอบคุณ 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน

ในโอกาสที่ช่วยบริหารงานในต�าแหน่งรองคณบดีด้านกิจการนิสิต

 คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มอบภาพแสดงความขอบคุณ อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน ใน

โอกาสที่ช่วยบริหารงานในต�าแหน่งรองคณบดีด้านกิจการนิสิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านได้เป็นอย่างดี
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 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  ณ ห้อง 814 ชั้น 8 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Evidence 

Synthesis and EPPI-Reviewer for Education Teaching and Research จัดขึ้นในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 

2562 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนักวิจัยผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน 

Evidence Synthesis คือ Mukdarut Bangpan, Ph.D., Associate Professor in Social Policy and Social 

Research และ Mr. Sergio Graziosi, IT Systems Manager & Main developer of EPPI-Reviewer มาเป็น

วิทยากรบรรยายพิเศษ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Evidence Synthesis and EPPI-
Reviewer for Education Teaching and Research”
จัดโดย ศูนย์วิจัยและพฒันาด้านนโยบาย การจัดการและภาวะผู้น�าทางการศึกษา
และกลุม่ภารกจิวจิยัและบรกิารวิชาการ คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ UCL Institute of Education, University College London
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 โดยการอบรมครอบคลุมหัวข้อ “การสังเคราะห์หลกัฐานการวจัิยเบ้ืองต้น (Intro to Evidence Synthesis) 

การใช้โปรแกรม EPPI-Reviewer เพ่ือการสังเคราะห์หลกัฐานการวจิยัเบ้ืองต้น และหลกัฐานการวจิยัทางการศกึษา 

เพื่อน�าผลไปใช้ในการวางนโยบายทางการศึกษาโดยมีงานวิจัยเป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ” จัดโดยศูนย์วิจัยและ

พฒันาด้านนโยบาย การจัดการและภาวะผู้น�าทางการศึกษา และกลุม่ภารกจิวิจัยและบรกิารวชิาการ คณะครศุาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ UCL Institute of Education, University College London
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คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
ได้ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดท�าหลักสูตรและฝึกอบรมครูก่อนประจ�าการ 
ให้แก่คณะนักการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) 
และนักวิชาการจากส�านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ 

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองคณบดี (อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พรสขุ ตันตระรุง่โรจน์) ผูช่้วยคณบด ี(อาจารย์ชวิน พงษ์ผจญ) และผู้ช่วยคณบด ี(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กรีติ คุวสานนท์) 

ได้ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดท�าหลักสูตรและฝึกอบรมครูก่อนประจ�าการโดยเฉพาะด้านนวัตกรรม

การเรียนการสอนและการด�าเนินงานด้านกิจกรรมเสริมความเป็นครูของนิสิตคณะครุศาสตร์ให้แก่คณะนักการศึกษาจาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) จ�านวน 5 คน และนักวิชาการจากส�านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ 

จ�านวน 6 คน รวมจ�านวน 11 คน และเยี่ยมชมห้องเรียน (Smart classroom) ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 

21 (UNESCO Seminar on Curriculum Development and Pedagogical Approaches for 21st Century Skills) 

จัดโดยส�านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562”
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ผูช่้วยคณบด ี(ผศ.ดร.พรสุข ตันตระรุง่โรจน์) และผศ.ดร.ยรุวัฒน์ คล้ายมงคล 
ได้ให้การต้อนรับ Agung Deddiliawan Ismail, M.Pd และคณาจารย์จาก Faculty of 
Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Malang 
ประเทศอินโดนีเซีย 

 เมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชมุคณบด ีชัน้ 6 อาคารพระม่ิงขวญัการศกึษาไทย 

คณะครศุาสตร์ ผู้ช่วยคณบด ี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสขุ ตนัตระรุง่โรจน์) และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ 

คล้ายมงคล สาขาวชิาประถมศึกษา ภาควชิาหลักสตูรและการสอน ได้ให้การต้อนรบั Agung Deddiliawan Ismail, 

M.Pd และคณาจารย์จาก Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah 

Malang ประเทศอนิโดนเีซีย รวมจ�านวน 4 คน ในโอกาสทีม่าเยือนคณะครศุาสตร์ เพือ่ปรกึษาหารอืและแลกเปล่ียน

ข้อมลูทางวชิาการ ด้าน Mathematics, Elementary, และ Dance Education คณะผูม้าเยอืนแสดงความประสงค์

พฒันาความร่วมมือในการท�าวจัิย การแลกเปล่ียนนสิติและคณาจารย์ ด้านการศกึษา ภาษา และวฒันธรรม
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 ผลงานของ นายวรุฒม์ ผ่องพักต์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา  ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตทุนศิลปะไทย  ได้ร่วมแสดงใน นิทรรศการ “ครุ’ศิลปะไทย: 

Transformation” ซึ่งใช้ชื่อผลงานว่า “กิเลส” ใช้เทคนิคการวาดสีฝุ่น บน อะคริลิคโป๊วผนัง ขนาด 42×60 ซม.  

โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7-26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคาร

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ “ครุ’ศิลปะไทย: Transformation”


