
 
 
 
 

ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต ารา  

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
------------------------------------------------ 

ตามประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับการเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน  หนังสือและต ารา              
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต ารา ได้พิจารณาจัดสรร
ทุนดังกล่าวให้คณาจารย์ตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้เสนอโครงการ ประกอบการสอนรายวิชา อาจารย์ผู้สอนร่วม ที่ปรึกษาโครงการ อนุมัติงบประมาณ 

1 พัฒนาเอกสารค าสอนรายวิชา 2759701 
พัฒนาการของผู้เรียนทุกช่วงวัย 

ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 2759701 พัฒนาการของ
ผู้เรียนทุกช่วงวัย 

- - 10,000 

2 พัฒนาเอกสารค าสอนรายวิชา 2751304 
วิธีวิทยาการสอนธุรกิจศึกษา 

ผศ.ดร.วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์ 2751304 วิธีวิทยาการสอน
ธุรกิจศึกษา 

- - 10,000 

3 พัฒนาเอกสารค าสอนรายวิชา 2759146 
การแนะแนวในโรงเรียน 

ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ 2759146 การแนะแนวใน
โรงเรียน 

- - 10,000 

4 พัฒนาเอกสารค าสอนรายวิชา 2750180 
แหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา 2750180 แหล่งเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- - 10,000 

5 พัฒนาเอกสารค าสอนรายวิชา 2721208 
ดาราศาสตร์เบื้องต้น 

อ.ดร.อัศวนนทปกรณ์ ธเนศวีรภัทร 2721208 ดาราศาสตร์
เบื้องต้น 

- - 10,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้เสนอโครงการ ประกอบการสอนรายวิชา อาจารย์ผู้สอนร่วม ที่ปรึกษาโครงการ อนุมัติงบประมาณ 

6 พัฒนาเอกสารค าสอนรายวิชา 
2765373 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ 

ผศ.ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ 2765373 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

- รศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 10,000 

7 พัฒนาเอกสารค าสอนรายวิชา 
2766125 การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย 

ผศ.ดร.ธีรวดี ถังคบุตร 2766125 การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย 

- รศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 10,000 

8 พัฒนาเอกสารค าสอนรายวิชา 
2750633 การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาองค์กร 

อ.ดร.กชวร จุ๋ยมณี 
(จัดท า 100%) 

2750633 การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
องค์กร 

ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา - 10,000 

9 พัฒนาเอกสารค าสอนรายวิชา 
2750634 การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาชุมชน 

รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2750634 การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
ชุมชน 

- - 10,000 

10 พัฒนาหนังสือ เรื่อง การพัฒนา
นิสิตนักศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลง 

ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 2749653 การจัดการ
บุคลากรด้านนิสิตนักศึกษา 

- - 10,000 

11 พัฒนาหนังสือ เรื่อง การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ: หลักการและการ
ออกแบบ (English Language 
Assessment: Principles and 
Design) 

รศ.ดร.สุมาลี ชิโนกุล 2725637 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

- - 10,000 

  



-3- 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้เสนอโครงการ ประกอบการสอนรายวิชา อาจารย์ผู้สอนร่วม ที่ปรึกษาโครงการ อนุมัติงบประมาณ 

12 พัฒนาหนังสือ เรื่อง การส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย: 
จากการศึกษาผู้ใหญ่สู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล 2750385 การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนส าหรับสถานประกอบการ 

- - 10,000 

13 พัฒนาหนังสือ เรื่อง การศึกษา
ทางเลือก 

รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2750179 การศึกษาทางเลือกใน
บริบทของการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

- - 10,000 

 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่             
         
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 
 คณบดี 
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