
ฉบับที่ 25/2561  วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านนโยบาย 
การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 
จัดการบรรยายวิชาการ เรื่อง ENABLING THE USE OF RESEARCH EVIDENCE IN POLICY AND PRACTICE 
IN EDUCATION โดยมคีณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิดช สุชวีะ) เปิดงานและกล่าวต้อนรบั Professor David Gough, 
Ph.D.Professor of Evidence Informed Policy and Practice and the Director of the Evidence for 
Policy and Practice Information and Co-ordinating (EPPI) Centre. UCL Institute of Education (IOE) 
การจัดบรรยายทางวิชาการในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ในกระบวนการวิจัย และสร้างองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในบริบทของศาสตร์สาขาต่างๆ 

ด�าเนินรายการโดย (อาจารย์ ดร.ธีรภทัร กุโลภาส) 

การบรรยายวิชาการ เรื่อง ENABLING THE USE OF RESEARCH EVIDENCE IN 

POLICY AND PRACTICE IN EDUCATION
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 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ห้องศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร ภาควิชาวิจัยและ

จิตวิทยาการศึกษา ร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะครศุาสตร์ จดังานปาฐกถา “ศาสตราจารย์กิตตคุิณ 

ดร.สมหวงั พธิยิานวุฒัน์” เนือ่งในวาระทีอ่าจารย์อายคุรบ 6 รอบ เพ่ือแสดงมุทิตาจติและเผยแพร่องค์ความรูท้างวิชาการ 

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน โดยมี Prof.Dr. Gerald W. Fry 

และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ร่วมเป็นองค์ปาฐก และรองศาสตราจารย์ ดร.ส�าราญ มีแจ้ง 

เป็นประธานในการจัดงาน  ในการนี้ ท่านคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ได้กล่าวต้อนรับ คณาจารย์ 

ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน ตลอดจนผู้สนใจที่เข้าร่วมในการปาฐกถาเป็นจ�านวนมาก

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ

งานปาฐกถา “ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์”
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  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 201 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

คณะครุศาสตร์ให้การต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน ทั้งหมดจ�านวน 19 ท่าน 

วตัถปุระสงค์เพือ่เข้าเยีย่มชม กจิการและดงูานระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส์ (Lesspaper) ของคณะครุศาสตร์ 

จุฬาฯ ซึ่งมีการบริหารจัดการด้านเอกสารและลดการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก

ดร.วิสุทธิ์ ตั้งจิตติโภคิน และผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอกษมานนท์) เป็นผู้บรรยายให้ความรู ้ ซึง่

ระหว่างการบรรยายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ระบบจัดการเอกสาร (Lesspaper) 

ตลอดการบรรยายมีรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) ร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย

คณะครุศาสตร์ให้การต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน

จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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 ศาสตราจารย์.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์ ร่วมบรรยายโครงการการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน MULTI MENTORING SYSTEM การอบรมครั้งที่ 1 เรื่อง “เริ่มต้นโครงการวิจัยอย่างไร

ให้มีชัย” ในหัวข้อ “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย ส�านักบริหารวิจัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน MULTI MENTORING SYSTEM 
การอบรมครั้งที่ 1 เรื่อง “เริ่มต้นโครงการวิจัยอย่างไรให้มีชัย”
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 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดการแสดงดนตรีเที่ยงวัน สืบสานบทเพลงไทยประยุกต์ คร้ังที่ 5 ภาคการศึกษาต้น ประจ�าปี 2561 ณ หน้า

ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง การแสดงครั้งนี้นิสิตได้บรรเลงเพลงอัศวลีลา เพลงค�าหวาน 

เพลงล่องแม่ปิง เพลงนกเขาคูรัก เพลงกระต่ายเต้น-ค้างคาวกินกล้วย บรรยากาศภายในงานมีคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และนิสิตให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆนิสิตได้แสดงความสามารถ

อีกด้วย

การแสดงดนตรีเที่ยงวัน “สืบสานบทเพลงไทยประยุกต์ ครั้งที่ 5” 
ภาคการศึกษาต้น ประจ�าปี 2561
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

 วนัที ่30 ตุลาคม 2561 ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 8 คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชุวีะ) มอบภาพวาดสนี�า้

แก่รองคณบดคีณะวทิยาศาสตร์การกฬีา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชยั ฉัตรปุณญกลุ) เน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ปี 

วันแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาพสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของ

นายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

คณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ


