
ฉบับที่ 38/2562  วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2562

 คณบดีีพร้อมผู้้้บริหารคณะครุศาสตร์ นำากระเช้้าของขวัญกราบคาระวะขอพรปีีใหม่จากผู้้้บริหารมหาวิทยาลััย 

นายกสภามหาวิทยาลััย (ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลัรัตนกุลั) แลัะอธิการบดีีจุฬาลังกรณ์มหาวิทยาลััย 

(ศาสตราจารย์ ดีร.บัณฑิิต เอ้�ออาภรณ์) เน่้องในโอกาสข้�นปีีพุทธศักราช้ 2563
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 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอำาไพ สุจริตกุลั คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิช้าแลัะจิตวิทยาการศ้กษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดีการบรรยายหัวข้อ “The Cognitive Science of Education” การปีระยุกต์ข้อค้นพบ

จาก Cognitive Lab ส้่การพัฒนาปีระสิทธิภาพการเรียนร้้ของผู้้้เรียน โดียมี รองศาสตราจารย์ ดีร.ศิริเดีช้ สุช้ีวะ 

เปี็นปีระธานเปีิดีงาน ไดี้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr.Stephen Wee HunLim Department of 

psychology, Faculty of Arts and Social Science, National University of Singapore เปี็นผู้้้บรรยาย

 ดีำาเนินรายการโดีย ผู้้้ช้่วยศาสตราจารย์ ดีร.ปีิยวรรณ วิเศษสุวรรณภ้มิ อาจารย์ ดีร.จรินทร วินทะไช้ย์  

การบรรยายครั�งนี� เปี็นการแลักเปีลัี่ยนแลัะเพิ่มพ้นองค์ความร้้ทางดี้านวิจัยแลัะจิตวิทยาการศ้กษา ภาควิช้าวิจัย

แลัะจติวทิยาการศ้กษา ให้แก่คณาจารย์ นสิติ ศิษย์เก่าแลัะบคุคลัทัว่ไปี แลัะเป็ีนการเสรมิสร้างสงัคมแห่งการเรยีนร้้

แลัะสังคมอุดีมปีัญญา

“The Cognitive Science of Education”  
การประยุกต์ข้อค้นพบจาก Cognitive Lab สู่การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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 สาระสำาคัญจากการบรรยายเร้่อง The Cognitive Science of Education โดีย Associate Professor 

Dr. Stephen Wee Hun Lim, The National University of Singapore

 ในปีัจจุบันนักวิจัยทางการศ้กษาพยายามอย่างต่อเน้่องที่จะปีรับปีรุงคุณภาพทางการศ้กษา การบรรยายใน

หวัข้อ The Cognitive Science of Education เป็ีนการนำาเสนอข้อค้นพบซ่้งเป็ีนข้อม้ลัเช้งิปีระจกัษ์จากการทดีลัอง

ในห้องปีฏิบัติการทางจิตวิทยา เพ่้อนำาไปีส้่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศ้กษาซ้่งมีค่าใช้้จ่ายที่ไม่ส้งเม้่อเทียบ

กับการใช้้เทคโนโลัยีราคาแพง   การบรรยายนี� Associate Professor Dr. Stephen Wee Hun Lim ไดี้นำาเสนอ

ผู้ลัการวจิยัซ่้งนำาไปีส้ข้่อเสนอแนะในการนำาไปีใช้้พฒันาปีระสทิธภิาพการเรยีนร้ข้องผู้้เ้รยีน จากการตัวอย่างการศ้กษา 

4 ตัวอย่างไดี้แก่

 1) การศ้กษาที่ 1: Interleaving Technique เปี็นการสอนแบบผู้สมผู้สานข้อม้ลั เพ้่อให้ผู้้้เรียนไดี้รับข้อม้ลั

หลัากหลัาย แลัะไดี้มีโอกาสฝึกแยกแยะลัักษณะต่างๆ ของข้อม้ลัที่ดี้รับ ทำาให้ร้้ส้กต้่นเต้นแลัะไม่เบ้่อกับการเรียน

 2) การศ้กษาที่ 2: Global-Local Processing เปี็นการส่งเสริมให้ผู้้้เรียนไดี้มีความกลั้าเสี่ยงในทางวิช้าการ 

อยากเรียนร้้สิ่งใหม่ ๆ เพ่้อขยายการเรียนร้้ของตนเองให้เพิ่มมากข้�น แต่ก็ไม่ลัะเลัยการระมัดีระวังไม่ให้ผู้้้เรียน

เหน้่อยลั้ากับการเรียนมากเกินไปี

 3) การศ้กษาที่ 3: Retrieval Practice เปี็นวิธีการสอนที่ให้ผู้้้เรียนไดี้มีการดี้งเอาความร้้เดีิมที่มีอย้่มาใช้้ 

โดียการให้ผู้้้เรียนไดี้อ่านบทเรียนแลัะทำาแบบทดีสอบก่อนเข้าเรียน ซ้่งเปี็นการส่งเสริมให้ผู้้้เรียนเกิดีการคิดีระดีับส้ง

 4) การศ้กษาที่ 4: Teaching Work เปี็นการส่งเสริมการเรียนร้้ของผู้้้เรียนโดียการให้ผู้้้เรียนไดี้เปี็นผู้้้สอน

ผู้้อ้้น่ ซ่้งมหีลัักการคล้ัายกบั Retrieval Practice ค้อ ผู้้เ้รยีนจะระลัก้ถง้สิง่ทีเ่คยได้ีเรยีนร้ม้าแลัะนำามาใช้้ในสถานการณ์

ปัีจจบุนั ซ้่งผู้ลัการศ้กษาพบว่าผู้้้เรียนที่มีการเรียนร้้โดียการเปี็นผู้้้สอนจะมีความเข้าใจบทเรียนแลัะจดีจำาบทเรียนไดี้

ยาวนานข้�น

สรุปโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
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 เม่้อวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 รองผู้้ ้อำานวยการกลุั่มบริหารงานวิช้าการ โรงเรียนพญาไท (นายวีระ 

ปีรางค์รัตนศิลัา) ผู้้้ช่้วยคณบดีี (ผู้้้ช่้วยศาสตราจารย์ ดีร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) แลัะอาจารย์ ดีร.ยุรวัฒน์ คลั้ายมงคลั 

สาขาวิช้าปีระถมศ้กษา ภาควิช้าหลัักส้ตรแลัะการสอน ได้ีให้การต้อนรับ Professor Iwata Yasuyuki จาก Tokyo 

Gakugei University ปีระเทศญ่ีปุี �น คณาจารย์แลัะนักศ้กษา รวมจำานวนทั�งสิ�น 17 คน เพ่้อจัดีกิจกรรม 

Thai-Japanese Student Exchange 2019 ‘ICT in School Education’ ในโอกาสนี�นักศ้กษาญ่ีปุี�นไดี้เยี่ยมช้ม

โรงเรียนในช่้วงเช้้าเพ่้อร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง สังเกตการณ์การจัดีการเรียนการสอน แลัะเพ่้อให้นักศ้กษาญ่ีปุี�นร่วม

ได้ีมีโอกาสแลักเปีล่ีัยนวัฒนธรรมการพับกระดีาษกับคณาจารย์แลัะนักเรียนโรงเรียนพญาไทแลัะเยี่ยมช้มพิพิธภัณฑ์ิ

จุฬาลังกรณ์มหาวิทยาลััย

รองผู้อำานวยการกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพญาไท ผู้ช่วยคณบดีี
แลุ่ะอาจารย์ ดีร.ยุรวัฒน์ คลุ้่ายมงคลุ่ สาขาวิชาประถมศึึกษา ภาควิชาหลัุ่กสูตรแลุ่ะการสอน 
ได้ีให้การต้อนรับ Professor Iwata Yasuyuki แลุ่ะ คณาจารย์แลุ่ะนักศึึกษา
จาก Tokyo Gakugei University ประเทศึญี�ปุ�น
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 เม้่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารวิศิษฐ์ ปีระจวบเหมาะ 

รองศาสตราจารย์ ดีร.ศิริเดีช้ สุชี้วะ คณบดีี มอบภาพวาดีสนีำ�า “อาคารวศิษิฐ์ 

ปีระจวบเหมาะ” แดี่ ผู้้้ช้่วยศาสตราจารย์ ดีร.รัตติยา ภ้ลัะออ รองคณบดีี

วทิยาลัยัปีระช้ากรศาสตร์ เพ้อ่แสดีงความยนิดีเีน้อ่งในโอกาสครบรอบ 53 ปีี 

แห่งการก่อตั�งวิทยาลััยฯ โดียภาพวาดีสีนำ�าดีังกลั่าวเปี็นผู้ลังานของ

นายอมรพงศ์ สายเสน นิสิตช้ั�นปีีที่ 3 สาขาวิช้าศิลัปีศ้กษา คณะครุศาสตร์ 

 แรงบนัดีาลัใจในการวาดีภาพนี� : เป็ีนมมุท่ีเป็ีนจดุีเด่ีนของอาคาร แลัะ

ในภาพยงัแสดีงให้เหน็ถง้ต้นไม้ ธรรมช้าต ิ ท่ีสะท้อนถ้งลัักษณะของสถานท่ี

จริงที่มีความร่มร้่นของธรรมช้าติในพ้�นที่บริเวณอาคาร

คณบดีีมอบภาพผลุ่งานของนิสิตคณะครุศึาสตร์
เพื�อแสดีงความยินดีีในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ
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 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ช้ั�น 10 อาคารบรมราช้ช้นนีศรีศตพรรษ 

รองศาสตราจารย์ ดีร.ศิรเิดีช้ สชีุ้วะ คณบดีี มอบภาพวาดีสนีำ�า “อาคารบรมราช้ช้นนี

ศรีศตพรรษ” แดี่ ผู้้้ช้่วยศาสตราจารย์ ดีร.ผู้ศ.ดีร.ช้นกพร จิตปีัญญา อาจารย์

ปีระจำาคณะพยาบาลัศาสตร์ เพ้อ่แสดีงความยนิดีเีน้อ่งในโอกาสครบรอบ 31 ปีี 

แห่งการสถาปีนาคณะพยาบาลัศาสตร์แลัะครบรอบ 52 ปีี ของการจัดีการเรียน

การสอนทางพยาบาลัศาสตร์ ในจฬุาลังกรณ์มหาวิทยาลััย โดียภาพวาดีสนีำ�าดีงักล่ัาว

เปี็นผู้ลังานของนายวรุฒม์ ผู้่องภักต์ นิสิตชั้�นปีีที่ 3 สาขาวิช้าศิลัปีศ้กษา 

คณะครุศาสตร์ 

 แรงบันดีาลัใจในการวาดีภาพนี� : คณะพยาบาลั “อาคารบรมราช้ช้นนีศรี

ศตพรรษ เป็ีนสถาปัีตยกรรมทีล้่ัอมรอบไปีด้ีวยความอุดีมสมบร้ณ์หลัายสิง่ สมบร้ณ์

ทั�งด้ีานส่ิงแวดีล้ัอม พ้ช้พนัธ์ุพฤกษาท่ีปีลัก้รอบอาคาร สมบ้รณ์ทั�งบคุลัากรทีพ่ร้อม

จะออกไปีดี้แลัรักษาปีระช้าช้นในอนาคต” หากมองจากคณะสหเวช้จะเห็นมุม

ดี้านหน้าของต้กแลัะมิติในการวาดีภาพออกมาสวยงาม
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 วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยโลัหะแลัะวัสดุี 

รองศาสตราจารย์ ดีร.ศิริเดีช้ สุชี้วะ คณบดีี มอบภาพวาดีสีนำ�า แด่ี 

ศาสตราจารย์ ดีร.ปีระณัฐ โพธิยะราช้ ผู้้้อำานวยการสถาบันวิจัยโลัหะ

แลัะวัสดุี เพ่้อแสดีงความยินดีีเน่้องในโอกาสครบรอบ 33 ปีี แห่ง

การสถาปีนาสถาบันวิจัยโลัหะแลัะวัสดุี โดียภาพวาดีสีนำ�าดัีงกล่ัาวเป็ีน

ผู้ลังานของนายภ้ธเนศ ศรีโยธา นิสิตชั้�นปีีท่ี 3 สาขาวิช้าศิลัปีศ้กษา 

คณะครุศาสตร์ 

 แรงบันดีาลัใจในการวาดีภาพ: เม่้อมองจากฝั�งคณะวิทยาศา

สตร์การกีฬา จะเห็นทางเข้าดี้านหน้าแลัะเป็ีนต้กท่ีมีเอกลัักษณ์เฉพา

ะตัวมีการออกแบบสถาปัีตยกรรมท่ีสวยงาม จ้งนำาความร้้ส้กปีระทับใจ

นี�มาสร้างสรรค์เป็ีนผู้ลังาน


