
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 

 

 

 

 

 

ค ำน ำ 
 
           คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาของแผ่นดิน 
และด ารงความเป็นผู้น าทางปัญญาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยมี 
พันธกิจหลัก ประกอบด้วย 1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต 2. การบุกเบิก
องค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมการศึกษาที่มีมาตรฐาน 3. การสร้างภูมิปัญญา
และเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา 4. การสืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สร้างเสริมสุขภาพ สืบทอดสายใยความผูกพันระหว่างพฤทธาจารย์ คณาจารย์ 
บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจบุัน และ 5. การพัฒนาระบบการบริหารอย่างมี
ส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมภิบาล 
 
           รายงานประจ าปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการ

ด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ ที่ได้ด าเนินการในรอบปีงบประมาณ 2557 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 -  
30 กันยายน 2557) สะท้อนความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะครุศาสตร์ 
 
                   ในนามของคณะครุศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ีมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจ 
 
 
 
                                                                        (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) 
                                                                                   คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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ประวัติคณะครุศาสตร์ 

 
           คณะครุศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะที่ 7 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  

10 กรกฎาคม 2500 ตามพระราชกฤษฎีกาแยกแผนกวิชาครุศาสตร์จากคณะอักษรศาสตร์  ออกประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 74  ตอนที่ 63 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2500 หน้า 1164 - 1166 ประกอบด้วย 4 มาตรา 
มาตราที่ 3 ระบุว่า  "ให้จัดตั้งคณะครุศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นใหม่อีกคณะหนึ่ง"  เหตุผลในการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกา ระบุท้ายประกาศว่า “เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะเป็นครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
บริหารการศึกษา ได้เข้าศึกษาทางวิชาการและการวิจัยในวิชาครุศาสตร์ และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และ
เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการสอน และการประกอบอาชีพเกี่ยวกับวิชาดังกล่าวให้กว้างขวางขึ้นจนถึงขั้น
ปริญญาโท และปริญญาเอกในโอกาสต่อไป” โดยมีศาสตราจารย์พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าแผนก
วิชาครุศาสตร์ในขณะนั้น (ป๎จจุบัน คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)  เป็น
คณบดีคนแรก ประกอบกับคณะครุศาสตร์มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ทดลอง
ฝึกปฏิบัติงานครูและวิจัยงานวิชาการของคณะครุศาสตร์  จึงได้รับการจัดสรรเนื้อที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริเวณด้านทิศตะวันตกของถนนพญาไท จํานวน 4 หมอน หรือประมาณ 40 ไร่ (1 หมอน เท่ากับสิบไร่) นับเป็น
คณะแรกที่ได้บุกเบิกออกนอกรั้วมหาวิทยาลัย  และเมื่อเป็น “คณะครุศาสตร”์ ได้แบ่งการสอนออกเป็น 4 แผนก
วิชา คือ  1. แผนกวิชาสารัตถศึกษา 2. แผนกวิชาประถมศึกษา 3. แผนกวิชามัธยมศึกษา และ 4. แผนกวิชาวิจัย
การศึกษา   
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ความเป็นมาของคณะครศุาสตร ์

พ.ศ. 2500 ได้รับการสถาปนาข้ึนเป็นคณะครศุาสตร์ เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                        เล่มที่ 74 ตอนที่ 63 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2500   
พ.ศ. 2501 จัดตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501 เพื่อใช้ทดลองปฏิบัติงานและ 
                        วิจัยงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้   
                        1) เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติงานในด้านวิชาการของคณะครุศาสตร์  2) เพื่อเป็นสถานศึกษาวิจัย ทดลองค้นคว้าหา 
                        ความรู้และแนวปฏิบัติที่จะปรับปรุงวิชาครุศาสตร์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และ  3) เพื่อเป็นแหล่งวิทยาการทางการวิจัย 
                        และด าเนินการศึกษาการเรียนการสอนในระดับต่างๆ ท่ีเน้นทั้งวิชาการและคณุธรรม 
พ.ศ. 2502 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาพลศึกษา 
พ.ศ. 2506 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาจิตวิทยา แผนกวิชานิเทศและบรหิารการศึกษาและแผนกวิชาโสตทศันศึกษา 
พ.ศ. 2510 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาพยาบาลศึกษา 
พ.ศ. 2512 แยกการบริหารงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกเป็นฝ่ายประถมและฝา่ยมัธยม 
                        และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาศลิปศึกษา 
พ.ศ. 2513 เปิดโครงการทดลองช้ันอนุบาล 
พ.ศ. 2520   มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2522 มีพระราชบัญญตัิให้เปลีย่นช่ือหน่วยงานจาก “แผนกวิชา” เป็น “ภาควิชา”  ....... 
พ.ศ. 2529 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
พ.ศ. 2531 ภาควิชาพยาบาลศึกษาไดร้ับการสถาปนาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์..................... 
พ.ศ. 2536 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งภาควิชาดนตรีศึกษา 
พ.ศ. 2539 ภาควิชาจิตวิทยาได้รับการสถาปนาเป็นคณะจิตวิทยา 
พ.ศ. 2541 ภาควิชาพลศึกษาได้รับการสถาปนาเป็นส านักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
พ.ศ. 2547 แบ่งโครงสรา้งภาควิชาเป็น 4 ภาควิชา ได้แก่ 1) ภาควิชาหลักสตูร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
                        2) ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 3) ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
                        และ 4) ภาควิชาวิจัยและจติวิทยาการศึกษา 
พ.ศ. 2554 ปรับโครงสร้างภาควิชาใหม่เป็น 6 ภาควิชา ได้แก่ 1) ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
                        2) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  3) ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 4) ภาควิชาวิจัยและจติวิทยา 
                        การศึกษา 5) ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ 6) ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต แบ่งการบริหารจัดการ 
                        เป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหาร และ 2) ฝ่ายวิชาการ 
พ.ศ. 2555 มีพิธีเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย” เมื่อวันท่ี  26 มีนาคม 2555 
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รายนามคณบดีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
     นับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะครุศาสตร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงป๎จจุบัน  มีผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  

รวมทั้งสิ้น 12 คน 14 สมัย  ดังนี้ 
 1. ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2514 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอํารุง (รักษาการ)   พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2518 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร     พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519 
 4. ศาสตราจารย์อําไพ สุจริตกุล     พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2523 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา   พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2527 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อัตชู    พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2531 
 7. ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์    พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์              (สมัยที่ 1)  พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์       (สมัยที่ 1)  พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์             (สมัยที่ 2)  พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์        (สมัยที่ 2)  พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 
12. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาส ี    พ.ศ.2551- พ.ศ. 2555 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง    พ.ศ. 2555 - พ.ศ.2557 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์    พ.ศ. 2557 - ป๎จจุบัน 

ตราสัญลักษณ ์
แสงสว่างของคบเพลิง หมายถึง หน่วยงานทางวิชาการ ภาควิชาและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ฝุายประถมและฝุายมัธยม รวมพลังเป็น “แสงสว่างแห่งการเรียนรู้”  
ฐานคบเพลิง หมายถึง หน่วยงานด้านการบริหารและวิชาการต่างๆ เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ทํางานของคณะครุศาสตร์ 
ด้ามคบเพลิง หมายถึง หน่วยงานสนับสนุนรวมไปถึงบุคลากรทั้งหมดของคณะครุศาสตร์ 

อัตลักษณค์วามเป็นครุศาสตร ์
อาจารย ์  สอนดี วิจัยเด่น เน้นคุณธรรรม นําสังคม 
นิสิต  ความรู้ดี มีสง่า วาจาดี มีคุณธรรม 
เจ้าหน้าที่  เชี่ยวชาญงาน บริการดี มีคุณธรรม 
 

สีประจ าคณะ  
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บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   บัณฑิตที่พึงประสงค์ ควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และพลานามัยที่ดี เพื่อออกไปเป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยึดเกณฑ์การกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ เบื้องต้น 4 ประการ ประกอบด้วย ด้านสติป๎ญญาและวิชาการ ด้านคุณธรรม ด้านสังคม และด้านทักษะและวิชาชีพ ออกมา
เป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ “ความรู้ดี มีสง่า วาจาดี มีคุณธรรม” จําแนกได้ 
10 ประการ ดังแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

       

มีความรู้ 

มีคุณธรรม 

คิดเป็น  

ท าเป็น 

ใฝ่รู้และรู้จัก 
วิธีเรียนรู้ 

มีภาวะผู้น า  

มีสุขภาวะ  

มีจิตอาสาและ 
ส านึกสาธารณะ  

ด ารง 
ความเป็นไทย 

ในกระแส 
โลกาภิวัตน ์

มีความ 
เป็นครู 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 18/2553 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 

ความรู้ดี 
มีสง่า วาจาดี  
มีคุณธรรม 

 

แผนภูมิที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รู้รอบ 
รู้ลึก 
 

มีคุณธรรมและจริยธรรม 
มีจรรยาบรรณ 
 

สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา 
 

มีทักษะทางวิชาชีพ 
มีทักษะทางการสื่อสาร 
มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
มีทักษณะการบริหารจัดการ 
 

ใฝ่รู้ 
รู้จักวิธีการเรียนรู้ 
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[วิสยัทศัน]์ 
 

       “คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ เป็น
แหล่งอ้างอิงทางการศึกษาของแผ่นดิน และดํารง
ความเป็นผู้นําทางป๎ญญาเพื่อพัฒนาการศึกษาที่
ยั่งยืน” 

 

 

[พนัธกจิ]  
      

 

             คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาของแผ่นดิน  และดํารงความเป็นผู้นํา
ทางป๎ญญาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จําเป็นต้องมีพันธกิจดังนี้ 
 

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีองค์รวมในด้าน
คุณลักษณะด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ และความดีอย่าง
สมดุลเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย และสังคมโลก 
โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

2. บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมการศึกษาที่มีมาตรฐาน โดย
การบูรณาการการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน  
การวัดประเมินผล และการพัฒนานิสิตผู้เรียน 

3. สร้างภูมิป๎ญญาและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยริเริ่ม
กระบวนทัศน์ใหม่และเผยแพร่ความรู้เชิงปฏิบัติการที่สามารถ
พัฒนานิสิตผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อการชี้นํา
และแก้ป๎ญหาการศึกษาของชาติ 

4. สืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ สืบทอดสายใย 
ความผูกพันระหว่างพฤทธาจารย์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า
และนิสิตป๎จจุบัน  เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการ
พัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ 

5. พัฒนาระบบการบริหารอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้หลักธรรมภิบาล 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นแหล่งอ้างอิงทาง
การศึกษาของแผ่นดิน 

 

[ปณธิาน]  
          

             คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะธํารงรักษามาตรฐานวิชาชีพ
ครู และส่งเสริมให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ และความคิดใหม่ทางการศึกษา เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ความคิดเพื่อ
ความก้าวหน้าทางครุศาสตร์และวิชาชีพครู และให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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การบรหิารจดัการ 

การบริหารงานของคณะครุศาสตร ์มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มีคณะกรรมการ
บริหารคณะครุศาสตร์ ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและวางนโยบาย มีรองคณบดีเป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการ และปฏิบัติราชการแทนตามที่
คณบดีมอบหมาย มีผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อํานวยการฝุายบริหาร ผู้อํานวยการฝุายวิชาการ และหัวหน้างาน เป็นผู้รับผิดชอบ
และกํากับดูแลหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ดําเนินการเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

                                                                                                                                                                                                                                                              

              คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 9 คน หัวหน้าภาควิชา 6 คน ผู้แทนคณาจารย์ 6 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เลขานุการ 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน มีหน้าที่วางนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ และออกประกาศของ
คณะฯ รวมทั้งดําเนินงานควบคุม ติดตามการดําเนินงานด้านการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะครุศาสตร์ 

การด าเนินงานด้านการบริหารทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ฝุายหลักๆ ได้แก่ ฝุายบริหาร และฝุายวิชาการ มีผู้อํานวยการฝุาย
บริหาร และฝุายวิชาการกํากับดูแล 

ฝ่ายบริหาร มีผู้อํานวยการฝุายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดี สนับสนุนภาระกิจด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านต่างๆ ของคณะฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบ
ไปด้วยหน่วยงาน ดังนี้ งานบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานการเงินและบัญชี งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ  
งานพัสดุ งานกายภาพ และศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

ในส่วนวิชาการของคณะฯ มีฝุายวิชาการ และภาควิชา ทําหน้าที่กํากับดูแล และบริหารงานวิชาการ และงานจัดการเรียน 
การสอน ให้เป็นไปตามภาระกิจของคณะฯ มีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ฝ่ายวิชาการ มีผู้อํานวยการฝุายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดี  รับผิดชอบด้านงานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ งานวิรัชกิจ งานกิจการพิเศษ ศูนย์บรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์วิจัยนวัตกรรมการศึกษา พร้อมทั้งทําหน้าที่เสนอความ
คิดเห็นประกอบการพิจารณาและอํานวยการการจัดการเรียนการสอน ติดต่อประสานงานเพื่อให้การดําเนินงานของคณะฯ เป็นไปตาม
เปูาหมายที่วางไว้  ตลอดจนเป็นหน่วยกลางทีท่ําหน้าที่สนับสนุนและประสานการทํางานของทุกภาควิชา 
              ภาควิชา เป็นหน่วยงานในสายวิชาการที่ดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ  ประกอบด้วย 6 ภาควิชา 
ได้แก่ ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต มีภารกิจในการจัด
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้กํากับดูแลงาน
ภายในภาควิชา มีคณะกรรมการบริหารภาควิชาทําหน้าที่ให้คําปรึกษา ตรวจสอบ กําหนดนโยบายและถ่ายทอดนโยบายจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานในภาควิชาเป็นไปตามเปูาหมาย 
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คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2557 ประกอบด้วย คณบดี  
รองคณบดี 9 คน ผู้ช่วยคณบดี 20 คน หัวหน้าภาควิชา 6 คน 
 
 

 
 

                                                                                                                      คณบดี  
                                                          รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง        

                                               
 

     

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์       
    รองคณบดี (งานกายภาพ งานพัสด ุงานกิจการพิเศษ และ 
    ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ - พูนทรัพย์ จังหวัดระยอง)                   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ 
    รองคณบดี (งานบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ 
    ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ  
    รองคณบดี (งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ และ 
    งานการเงินและบัญชี)                                                                                                     
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล 
    รองคณบดี (งานวิจัยและบริการวิชาการ)                 
 

 5. อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์  วิบูลผล 
    รองคณบดี (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นชนก โควินท์   
    รองคณบดี (งานวิรัชกิจ)  
 7. อาจารย์ชูวิทย์  ยุระยง       
    รองคณบดี (งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์)   
 8. รองศาสตราจารย์สุพร  ชัยเดชสุริยะ    
     (ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     ฝุายประถม และรองคณบดี)                                                         
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์  ชั่งใจ 
     (ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     ฝุายมัธยม และรองคณบดี) 
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หัวหน้าภาควิชา  
 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยคณบดี  
 

         

         

 

 

 

 
 

 

 

 

1. อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ  หงษ์วิทยากร 
   ผู้ช่วยคณบดี (งานบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน  สกลรักษ์ 
   ผู้ช่วยคณบดี (งานบริหารทั่วไป) 
3. อาจารย์วิเชียร  หรรษานิมิตกุล 
   ผู้ช่วยคณบดี (งานกายภาพ และงานพัสดุ) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  กรณีกิจ 
    ผู้ช่วยคณบดี (งานกายภาพ และงานพัสดุ) 
5. อาจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก 
    ผู้ช่วยคณบดี (งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ) 

 6. อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ)     
 7. อาจารย์ ดร.โสมฉาย  บุญญานันต์ 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ)     
 8. อาจารย์ ดร.บุณฑริกา  บูลภักดิ์ 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานการเงินและบัญชี) 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานวิจัยและบริการวิชาการ) 
10. อาจารย์ ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานวิจัยและบริการวิชาการ) 

1. หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท) 
2. หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
    (รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์)  
3. หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์) 
4. หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
5. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง) 
6. หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา) 

4 
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ผู้ช่วยคณบดี (ต่อ) 
 

      

       

 

                   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์ 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานวิจัยและบริการวิชาการ) 
12. อาจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 
13. อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ เณรเทียน 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 

16. อาจารย์ ดร.ยศวีร์  สายฟูา 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานวิรัชกิจ)  
17. อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์  สุเมตติกุล 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานวิรัชกิจ) 
18. อาจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออป๎กษิณ 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์) 
19. อาจารย์ ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์) 
20. อาจารย์ ดร.วรรณี เจตจํานงนุช 
     ผู้ช่วยคณบดี (งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์) 

15 13
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แผนและงบประมาณ 

การประชมุสมัมนา “สรปุผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตรข์องคณะครศุาสตร ์ปี 2556”  
 

 งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มีการประชุมปฏิบัติการและระดมความคิดในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2556 - 2559 และในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 มีการจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 เพื่อนําเสนอป๎ญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน รวมทั้ง
แนวทางการดําเนินงานในปี 2557 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ในการนี้ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. 
ชนิตา รักษ์พลเมือง) กล่าวเปิดการสัมมนา โดยวาระการประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการทบทวน KPI โดยเฉพาะประเด็นที่
มหาวิทยาลัยเสนอให้คณะพิจารณา รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการขอตําแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมการทํางานวิจัยต่างๆ เช่น 
ทําวิจัยการประเมินผลระบบโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบของการประเมินงานวิจัยเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ การวัดและประเมินผล มีการลงนามกับ สทร. รวมทั้งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกวางจูเพื่อพัฒนาอาจารย์และ
นิสิต จากนั้นเป็นการบรรยายสรุปผลดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ ปี 2556 โดยรองคณบดีด้านต่างๆ เพื่อ
วิเคราะห์สภาพป๎ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น นําไปสู่การวางแผน และการปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
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                                                                               งบประมาณ 

                ในปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 562,745,631 บาท 
จําแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 79,076,500 บาท และงบประมาณเงินรายได้คณะ จํานวน 483,669,131 บาท  ได้นําไปใช้ใน
การบริหารงานของคณะครุศาสตร์  โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  งบประมาณแผ่นดินรวมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย              

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 51,424,000.00 บาท 
ค่าจ้างชั่วคราว 897,400.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 367,600.00 บาท 
ค่าตอนแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,162,300.00 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 5,637,000.00 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
เงินอุดหนุน 18,588,200.00 บาท 
เงินทุนส ารอง - 

รวม 79,076,500.00 บาท 
  

                ในปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 79,076,500 บาท จําแนกได้ดังนี้ เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา 51,424,000 บาท ค่าจ้างชั่วคราว 897,400 บาท ค่าใช้จ่ายบุคลากร 367,600 บาท ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
2,162,300 บาท ค่าสาธารณูปโภค 5,637,000 บาท  และเงินอุดหนุน 18,588,200 บาท ตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 2  งบประมาณเงินรายได้คณะรวมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย                    
หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 39,520,180.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,334,705.00 บาท 
ค่าตอนแทน ใช้สอยและวัสดุ 221,560,779.00 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 5,670,430.00 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 190,230,470.00 บาท 
เงินอุดหนุน 11,352,567.00 บาท 
เงินทุนส ารอง 11,000,000.00 บาท 

รวม  483,669,131.00 บาท 
 

                ในปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณเงินรายได้คณะ จํานวน 483,669,131 บาท ดังนี้ เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา 39,520,180 บาท ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,334,705 บาท ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 221,560,779 บาท   
ค่าสาธารณูปโภค 5,670,430 บาท  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 190,230,470 บาท เงินอุดหนุน 11,352,567 บาท และเงินทุน
สํารอง 11,000,000 บาท ตามตารางที่ 2  
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การประกนัคุณภาพคณะครศุาสตร ์
 

ผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพคณะครศุาสตร ์ปีการศกึษา 2556 ดงันี้ 

ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2557 
20 มิถุนายน  2557  ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
25 มิถุนายน  2557             ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
26 มิถุนายน  2557             ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
                          ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา 
27 มิถุนายน  2557             ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
30 มิถุนายน  2557             ประเมินคุณภาพภายในภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา 
 

   
                 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                               ภาควิชาวิจัยและจติวิทยาการศึกษา 

   
                         ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต                                 ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา 

   
                         ภาควิชาหลักสูตรและการสอน                     ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา 
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31 กรกฎาคม  2557    ประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
     1.   ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์  ประธาน 
     2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง  กรรมการ 
     3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ 
     4.   อาจารย์ ดร.ทวิกา  ตั้งประภา    กรรมการ 
     5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

               สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
 

องค์ประกอบที่ 
จ านวนตัวบ่งชี้

ท้ังหมด 
จ านวนตัวบ่งชี้ 
ที่ด าเนินการ 

คะแนนเฉลี่ย 
ผลการประเมิน ( x ) 

ความหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 1 1 5.00 ดีมาก 
2. การผลิตบัณฑิต 8 8 4.69 ดีมาก 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 2 5.00 ดีมาก 
4. การวิจัย 3 3 4.67 ดีมาก 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2 2 5.00 ดีมาก 
6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 1 5.00 ดีมาก 
7. การบริหารและการจัดการ   4 4 5.00 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ   1 1 5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 1 4.00 ดี 

รวม 23 23 4.80 ดีมาก 
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ระบบกายภาพ 
 

                      ชื่ออาคาร พื้นที:่ ตารางเมตร
อาคาร 1 (อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา) 2,785
อาคาร 2 (อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย) 27,389
อาคาร 3 (อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง) 10,000
อาคาร 4 3,054
อาคาร 6 1,231
อาคาร 8  1,963
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 16,000
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 27,200

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

อาคาร 8 

อาคาร 1 (อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา) อาคาร 2 (อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย) 

อาคาร 4   อาคาร 6 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

อาคาร 3 (อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง) 

          แผนกวิชาครุศาสตร์ ได้รับการยกฐานะเป็นคณะที่ 
7  ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 
2500  และ ได้ รั บการจั ดสรรพื้ นที่ จ ากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํานวน 40 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ
อาคารต่างๆ ของคณะครุศาสตร์  และโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง 2 แห่ง ดังนี้ 
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การพัฒนาระบบกายภาพ  
ผลการดําเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2557 มีดังนี้  
1. ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ฝ๎่งตะวันตก อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ให้เป็นห้องประชุม ขนาดความจุ 600 ที่นั่ง 

พร้อมอุปกรณ์แสง สี เสียงที่ทันสมัย รองรับงานกิจกรรมเอนกประสงค์เสมือนหนึ่งจัดงานในโรงแรมหรู ระดับห้าดาว  
โดยมอบหมายให้ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีเคพี อินเทลลิเจ้นท์ เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง เริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่  
19 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที ่13 มกราคม 2558 เป็นจํานวนเงิน 44,750,000 บาท  

  

 

 

 

 

2. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าคณะครุศาสตร์ ด้านศาลพระพรหมเป็นลานจอดรถ (เพิ่มเติม) ที่สามารถจอดรถได้ จํานวน  
16 คัน เริ่มปรับปรุงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 

            
 

3. ปรับปรุงชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย เป็นสํานักงานคณบดี ฝุายบริหารและฝุายวิชาการ เพื่อเป็นการรวม
สํานักงานด้านการบริหารจัดการมาอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยมีห้องประชุมย่อย ห้องเก็บเอกสารที่สําคัญ และห้องรับรอง
ต่างๆ อย่างพร้อมสรรพ เป็นจํานวนเงิน 42,700,000 บาท เริ่มดําเนินการวันที่ 12 กันยายน 2557 
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                                                         การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

บุคลากร  621 คน 

ปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตรม์ีจ านวนบุคลากร รวมทัง้สิ้น 621 คน จ าแนกไดด้งัน้ี 

บุคลากรสายวชิาการ  จ านวนรวมทัง้สิ้น   353 คน  

      คณะครุศาสตร ์ 124 คน   

      โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

              โรงเรียนสาธติจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 104 คน   

              โรงเรียนสาธติจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม   125 คน   

บุคลากรสายปฏิบตักิาร  จ านวนรวมทัง้สิ้น   268 คน  

      คณะครุศาสตร ์ 120 คน   

      โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

              โรงเรียนสาธติจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ฝ่ายประถม  68 คน   

              โรงเรียนสาธติจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม    80 คน   

621  ข้าราชการ 76 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัย 451 คน 

ลูกจ้างประจ า 58 คน 

ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 2 คน ลูกจ้างเหมาจ่าย 34 คน 
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จ านวนบุคลากร 

ในปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร์มีจํานวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 621 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ 
จํานวน 353 คน เป็นข้าราชการ จํานวน 70 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 267 คน เป็นลูกจ้างเหมาจ่าย จํานวน 14 คน  เป็น 
และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จํานวน 2 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 268 คน เป็นข้าราชการ จํานวน 6 คน เป็น
ลูกจ้างประจํา จํานวน 58 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 184 คน และเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย จํานวน 20 คน  ดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภท 
ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง 
เหมาจ่าย 

ลูกจ้างชั่วคราว 
ชาวต่างประเทศ 

1. บุคลากรสายวิชาการ 70 - 267 14 2 353 
2. บุคลากรสายสนับสนุน 6 58 184 20 - 268 

รวม 76 58 451 34 2 621 
 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหน่วยงาน/วุฒิการศึกษา/ประเภท/ตําแหน่งวิชาการ ดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามหน่วยงาน/วุฒิการศึกษา/ประเภท/ต าแหน่งวิชาการ 

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่งวิชาการ 

  รวม ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างเหมาจ่าย 

และลูกจ้างชั่วคราว
ชาวต่างประเทศ 

เอก    โท ตรี ศ. รศ. ผศ. อ. ศ. รศ. ผศ. อ. ศ. รศ. ผศ. อ. 
1. ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

 23     4  1 2 7 9 - - - - 23 

2. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  47 1   2 8 6 1 3 5 22 - - -    1* 48 
3. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  20    3 1  2 3 3 8 - - - - 20 
4. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต   6     1   1 3 1 - - - - 6 
5. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   8    1    3 2 2 - - - - 8 
6. ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 13 6   2 4 2  1 2 8 - - - - 19 
7. โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม   2 88 14   7 10  2 17 55 - - - 13 104 
8. โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายมัธยม   6 93 26  1 6 11  5 2 99 - - -    1* 125 

รวม 125  188 40 - 9 31 29 4 20 41 204 - - -   15  353 
หมายเหตุ * ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  

เปรียบเทียบร้อยละของจํานวนบุคลากรสายวิชาการ ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 35.41  ปริญญาโท 53.26 
ปริญญาตรี 11.33  สําหรับตําแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละของตําแหน่งวิชาการ ดังนี้ ระดับศาสตราจารย์ 1.13 รองศาสตราจารย์ 
8.22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20.40 และอาจารย์ 70.25 และประเภทของบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 19.55 พนักงานมหาวิทยาลัย 76.20 
ลูกจ้างเหมาจ่าย  3.68  และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 0.57  
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การพฒันาบคุลากร 

  คณะครุศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ อย่างต่อเนื่องโดย  
การพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น โดยอาศัยผ่านระบบการศึกษา 
การพัฒนา และการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการพัฒนาในระยะสั้นๆ สําหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระยะยาว
จึงต้องอาศัยกลยุทธ์การบริหารงานด้านบุคลากรเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากแบบเดิมมาสู่การพัฒนาแบบใหม่ โดยอาศัยการพัฒนาทัศนคติ 
การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาแรงจูงใจของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งใน
ป๎จจุบันและอนาคต  รวมตลอดถึงการจัดกิจกรรม และการจัดหาอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพ และพลานามัย
ที่แข็งแรง การดําเนินงานในรอบปี 2557 มีดังต่อไปนี้ 

1. การจดัโครงการ/กจิกรรม 

ตารางท่ี 6 โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร                                                                             หน่วย: คน 
ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนา  จ านวน 

1-8 ต.ค. 56 Workshops on “Writing and Publishing in 
High Impact Journals”  และ “Targeting 
Journals for Publication”  โดย Professor 
Cameron Richards, Ph.D. (ระยะเวลา 15 
ก.ย. - 8 ต.ค. 56) 

สายวิชาการ สาขาวิชาศิลปศึกษา  
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ศึกษา 

1 

1-30 ต.ค. 56 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และคณะคณิตศาสตร์  
ณ Worcester State University, 
Massachusetts, USA 

สายวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 

4 

15-16 ต.ค. 56 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1 

สายวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ 
และวิชาชีพคร ู

20 

21-22 ต.ค. 56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้
การสร้างผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
ให้กับคณาจารย์ 

สายวิชาการ ฝุายวิชาการ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ฝุายประถม ร่วมกับ ภาควิชาวิจัย
และจิตวิทยาการศึกษา 

110 

24-28 ต.ค. 56 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ 
และด้านจิตสาธารณะ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ไต้หวัน) 

สายปฏิบัติการ บุคลากรคณะครศุาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 

40 

31 ต.ค-  
1พ.ย. 56 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้
การสร้างผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
ให้กับคณาจารย์ 

สายวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม ร่วมกับ
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา 

110 

1 พ.ย. 56 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานด้วย
เทคนิค Kaizen ECRS 

สายปฏิบัติการ ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

33 

15 พ.ย. 56 โครงการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทางวิชาการเรื่อง "การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย" 

สายวิชาการ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 50 
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ตารางท่ี 6 โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)                                                                          หน่วย: คน 
ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนา จ านวน 

18 พ.ย. 56 เสนอผลงานศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ไต้หวัน) ครั้งที ่1 

สายปฏิบัติการ ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

35 

21 พ.ย. 56 เสนอผลงานศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ไต้หวัน) ครั้งที ่2 

สายปฏิบัติการ ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

35 

25 พ.ย. 56 เสนอผลงานศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ไต้หวัน) ครั้งที ่3 

สายปฏิบัติการ ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

37 

26 พ.ย. 56 เสนอผลงานศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ไต้หวัน) ครั้งที ่4 

สายปฏิบัติการ ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

36 

27 พ.ย. 56 เสนอผลงานศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ไต้หวัน) ครั้งที ่5 

สายปฏิบัติการ ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

34 

29 พ.ย. 56 โครงการบริการวิชาการ การบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “Elderly Learning in England” 

สายปฏิบัติการ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 6 

7 ธ.ค. 56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้
คณาจารย์เรื่อง “กลยุทธ์การสอนคณิตศาสตร์” 

สายวิชาการ  ฝุายวิชาการ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ฝุายประถม 

20 

13 ธ.ค. 56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกซ้อม
ดับเพลิงและหนีไฟ พร้อมฝึกปฏิบัติการสมมุติ
เหตุการณ์อพยพหนีไฟ” 

สายวิชาการ  
สายปฏิบัติการ 

ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

79 

18-22 ม.ค. 57 โครงการศึกษาดูงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดน่าน 

สายวิชาการ 
สายปฏิบัติการ 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 7 

27 ม.ค. 57 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Toward 
Learning Community” 

สายปฏิบัติการ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 6 

11 ก.พ. 57 ประชุมชี้แจงการมอบหมายภาระงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกรอก 
แบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบภาระงาน  

สายปฏิบัติการ ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

218 

13 ก.พ. 57 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ Google 
Application เพื่อการทํางาน” รุ่นท่ี 1 

สายปฏิบัติการ ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

41 

18 ก.พ 57 บรรยายเรื่อง “แนวทางบริหารการเงินระดับ
คณะ”  

กรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์,
คณะกรรมการ
การเงิน 

กรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
และคณะกรรมการการเงิน 

46 

3 มี.ค. 57 ประชุมชี้แจงเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ใกล้ครบกําหนด 
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  
ในการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อนํามายื่น 
ขอตําแหน่ง  

สายวิชาการ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

65 

5 มี.ค. 57 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ 
Google Application เพื่อการทํางาน” รุ่นท่ี 2 

สายวิชาการ  
สายปฏิบัติการ 

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18 
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ตารางท่ี 6  โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)                                                                       หน่วย: คน 
ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนา  จ านวน 

17 มี.ค.- 
20 พ.ค. 57 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยครบ
วงจร ระยะที่ 1 (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย) 

สายวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 

40 

20-21 มี.ค. 57 โครงการสัมมนาคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

สายวิชาการ ฝุายวิชาการ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝุายประถม 

10 

20-21 มี.ค. 57 โครงการสหกรณ์ศึกษา สายวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม  
จัดโดยโครงการสหกรณ์ร้านค้า 

22 

22-24 มี.ค. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา
หลักสูตรการสร้างพิมพ์เขียวข้อสอบกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

สายวิชาการ ฝุายวิชาการ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝุายประถม 

20 

25 มี.ค. 57 โครงการสัมมนาอาจารย์ ป.2 สายวิชาการ ฝุายวิชาการ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝุายประถม 

10 

2-6 เม.ย. 57 โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียว  
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 
และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  

สายปฏิบัติการ ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

66 

4-5 เม.ย. 57 โครงการสัมมนาคณาจารย์ ระดับ ป.6 
 

สายปฏิบัติการ ฝุายวิชาการ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝุายประถม 

14 

8-9 เม.ย. 57 International Symposium หัวข้อ  
Teaching, Learning, and Quality  
โดย Adjunct Professor Jyrki Loima 

สายวิชาการ สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

1 

18-22 เม.ย. 57 โครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

สายปฏิบัติการ สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

8 

22 เม.ย. 57 ประชุมบุคลากรสายปฏิบัติการเรื่อง “การ
เพิ่มพูนความรู้ด้านภาระงาน การมอบหมายงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายปฏิบัติการ”  

สายปฏิบัติการ ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

70 

23 เม.ย. 57 ประชุมคณาจารย์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
ปีการศึกษา 2557  

สายวิชาการ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ 241 

28 เม.ย. 57 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้
ด้านภาระงาน การมอบหมายงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ” ครั้งที่ 2  

สายปฏิบัติการ ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

77 

7-9 พ.ค. 57 โครงการสัมมนาคณาจารย์ ระดับอนุบาล สายปฏิบัติการ ฝุายวิชาการ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝุายประถม 

6 
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ตารางท่ี 6  โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)                                                                        หน่วย: คน 
  ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนา จ านวน 
10 พ.ค. 57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน 

การผลิตและเผยแพร่ตํารา หนังสือวิชาการ
ระดับอุดมศึกษา” 

สายปฏิบัติการ สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

3 

12 พ.ค. 57 อบรมวิชาการเรื่อง “ทํางานด้วยใจอย่างไร 
ให้เกิดสุข” 

สายปฏิบัติการ ฝุายวิชาการ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝุายประถม 

110 

19 พ.ค. 57 บรรยายเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการเรื่อง “การประเมิน 
ผลฯ เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเอง
เพื่อให้โอกาสในการปรับปรุงได้ตรงประเด็น  
เพื่อตัดสินคุณค่าของผลการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประเมิน” 

สายปฏิบัติการ ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

97 

20 พ.ค. 57 การเพิ่มพูนความรู้ด้านภาระงาน การมอบหมาย
งานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรสายปฏิบัติการ 

สายปฏิบัติการ สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

1 

22 พ.ค. 57 โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การถ่ายทอด
ภูมิป๎ญญาสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจาก 
รุ่นสู่รุ่น” และเรื่อง “สุดยอดเทคนิคการสอน
ผ่านภูมิป๎ญญาสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

สายปฏิบัติการ ฝุายวิชาการ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝุายประถม 

20 

2-3 มิ.ย. 57 โครงการสัมมนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สายวิชาการ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 7 
28 มิ.ย. 57 โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้แก่คณาจารย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สายวิชาการ ฝุายวิชาการ โรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝุายประถม 

14 

7 ก.ค. 57 
(ระยะแรก 7- 
17 ก.ค. 57) 

โครงการอบรมปฏิบัติการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การยกระดับการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (Writing and Publishing 
in High Impact Journal)” 

สายวิชาการ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

52 

8-9 ก.ค. 57 
และ 15- 
17 ก.ค. 57 

ช่วงเช้าบรรยายเรื่อง “Designing or Refining 
an Effective Focus for Academic 
Papers.” และช่วงบ่ายเป็นการให้คําปรึกษา
รายบุคคล (Individual Discussion: One on 
One)  

   

18 ก.ค. 57 อบรมบุคลิกภาพการแต่งหน้า บํารุงผิว ต้อนรับ
งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 

สายวิชาการ  
สายปฏิบัติการ 

ฝุายบริหาร โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝุายประถม 

100 

25 ก.ค. 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดําเนินงาน
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นํา
ทางการศึกษา 

สายวิชาการ  
สายปฏิบัติการ 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

22 
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ตารางท่ี 6  โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)                                                                        หน่วย: คน 
ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนา  จ านวน 

29 ก.ค. 57 อบรมเพิ่มพูนความรู้เรื่อง “อาหารว่าง และ 
เครื่องจิ้มแบบฝรั่ง” 

สายวิชาการ  
สายปฏิบัติการ 

ฝุายวิชาการ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝุายประถม 

60 

6-7 ส.ค. 57 หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย” รุ่น 3 

สายปฏิบัติการ สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

2 

18 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน นิสิตยืมเครื่อง
ดนตรีไม่สะดวก ลดระยะเวลาในการยืมเครื่อง
ดนตรีของนิสิต เพื่อให้เกิดความสะดวกและ
คล่องตัวมากขึ้น 

สายปฏิบัติการ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

2 

19 ส.ค. 57 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเว็บไซต์
การประชุมออนไลน์” 

สายปฏิบัติการ ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

35 

22 ส.ค. 57 อธิการบดีและทีมที่ปรึกษาในโอกาสมาเยี่ยมชม
ความก้าวหน้าและให้กําลังใจกับบุคลากรกลุ่มที่
ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพงานฯ  

สายวิชาการ  
สายปฏิบัติการ 

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชา/
หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลุ่มที่
ส่งผลงาน 

28 

26 ส.ค. 57 โครงการประชุมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพ 
สารบรรณ ประจําปี 2557 

สายปฏิบัติการ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

1 

1 ก.ย. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ
งานเรื่อง “การขอหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์” 

สายปฏิบัติการ ภาควิชา/หน่วยงานคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

61 

3 ก.ย. 57 โครงการสัมมนาคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน ประจําปี 2557  

สายวิชาการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  31 

8 ก.ย. 57 สัมมนา HP Storage Summit 2013 สายปฏิบัติการ บริษัท Mice & Communication  
Co., Ltd. 

2 

15 ก.ย.- 
8 ต.ค. 57 

โครงการอบรมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ครั้งที่ 3 ระยะที่ 2 บรรยายให้ความรู้เรื่อง 
“Writing and Publishing in High Impact 
Journals” 

สายวิชาการ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

168 

29 ก.ย. 57 การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชา สายปฏิบัติการ ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

4 

29 ก.ย. 57 โครงการสร้างเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย
ครบวงจร 

สายปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 

5 
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2. การเสรมิสรา้งสขุภาพและพลานามยับคุลากรคณะครศุาสตร ์

            คณะครุศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงผ่านโครงการ/กิจกรรมที่
สร้างเสริมสุขภาพ โดยในปี 2557 จัดโครงการ/กิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของคณาจารย์ เจ้าหน้า นิสิต และนักเรียน ดังนี้ 
              1) งานสังสรรค์ปีใหม่คณาจารย์คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม และฝุายมัธยม บริเวณ
โถงชั้นล่าง อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 2) งานสังสรรค์ปีใหม่เจ้าหน้าที่ “หนุ่มจิ๊กโก๋ สาวจิ๊กกี๋ ปาร์ตี้ งานวัด” ณ ลานไทร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 3) การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36 

                  การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21 มีนาคม -  
25 เมษายน 2557 คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้ (1) รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทผู้ถือปูายนําขบวนพาเหรด (2) รางวัลชนะเลิศการแสดง ชุด "ลีลาอาเซียน" และ (3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากจํานวน
ผู้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด 60 คน ขึ้นไป ขบวนชุด “เพลิงชมพู พฤกษาอาเซียน”  และในพิธีปิด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้รับ
รางวัล รวมทั้งสิ้น 6 รายการ ดังนี้ (1) กรีฑา ประเภททีมหญิง (2) แบดมินตัน ประเภทมือใหม่ (3) เทนนิส ประเภททีม (4) กีฬาทางน้ํา 
ประเภททีมชาย (5) เชียร์สนุกสนาน ชุด “เฮฮาอาเซียน” และ (6) กองเชียร์ ชุด “เฮฮาอาเซียน” (ครองถ้วยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)   
 

 พิธีเปิด (21 มีนาคม 2557) 
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พิธีปิด (25 เมษายน 2557) 
 
 

 

 

 

  
 

4) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม จัดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งที่ 39 “จามจุรีเกมส์” (โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการประชุม
ทั้งสิ้น 21 โรงเรียน  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 5 อาคาร 50 ปี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2557  

           

             

 

 

  
 

5) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจําปี 2557 สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการบํานาญ (จากการเปลี่ยนสถานภาพและจากการเกษียณอายุ
ราชการ)  ณ โถงห้องศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา (เดิม)  ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2557 

   
 

3. คณาจารยไ์ดร้บัต าแหน่งทางวิชาการ  
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  ทบัพร ได้รับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตั้งแต่  วันที่ 17 มกราคม 2556 สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 
2) ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.วิรุ จ  กิจนันทวิวัฒน์  ได้รับตําแหน่งผู้ ช่ วย

ศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556 สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2557 
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4. บคุลากรไดร้บัรางวลั/ไดร้บัการเชดิชเูกยีรติ 
ปี 2557 บุคลากรได้รับรางวัล/ได้รับการเชิดชูดเกียรติ ดังนี้ 
รองศาสตราจารย์สมโภชน์ ทองแดง อาจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ และนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ

นาฏศิลป์ศึกษา  ได้รับรางวัล Excellence Award 8 ชิ้น Second Prize 1 ชิ้น และ Third Prize 1 ชิ้น จากงาน “12th Great Oriental 
Art Exhibition" (โครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย) ณ  มหาวิทยาลัยต้าลี่  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2556 

 

 

  
  
            อาจารย์ ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล หัวหน้าหน่วยห้องสมุดและอาจารย์บรรณารักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ฝุายประถม ได้รับการประกาศยกย่องจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ให้เป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจําปี 2556 เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรประกาศ
เกียรติคุณ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 

คณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (Chulalongkorn University Concert Choir) ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ระดับ 1 จากการประกวดขับร้องประสานเสียง Venezia in Musica 2014 ประเภท C1 (Mixed Chamber Choir) คณะนักร้อง
ประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยจากการเข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศในครั้งนี้ 
ประกอบด้วยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากคณะต่างๆ จํานวนรวมทั้งสิ้น 39 คน โดยมีอาจารย์ ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ 
อาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา เป็นผู้อํานวยการเพลง ทําหน้าที่เลือกเพลง ควบคุม
กระบวนการฝึกซ้อมทั้งหมด ประสานงานกับฝุายจัดการประกวด จัดโดย Meeting Music ร่วมกับ Interkultur  ซึ่งเป็นองค์กร
ทางด้านดนตรีที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในการประสานเสียง ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2557 ณ เมือง Caorle 
ประเทศอิตาลี 
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คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์
ในเวทีสากล งานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 42 (42nd International Exhibition of Inventions of Geneva) 
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ดังนี้  

1. อาจารย ์ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ และอาจารย์ ดร.โสมฉาย 
บุญญานันต์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในประเภท 
Clothing - Textiles - Machines and Accessories 
จากผลงาน “Chula Clay for Sustainable Design” 
จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 42 (42nd 
International Exhibition of Invention of Geneva)  
เมื่อวันที ่6 เมษายน 2557 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ ได้รับรางวัล Gold Medal  by The 42nd Geneva innovation 
International Exhibition และรางวัล Special Prize by Korean Innovation Promotion Association 
(KIPA), Republic of Korea, 2014 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 

                                                                               
 

3. อาจารย ์ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ และอาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในประเภท Teaching methods and 
materials-Musical Instruments - Art Materials (class O) จาก
การประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 42 (42nd International 
Exhibition of Invention of Geneva) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 

 
คณาจารย์ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 212  

ตึกมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราภิชาน กองทุนคณะครุศาสตร์ ระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี 2556 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล ได้รับรางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิต ประเภททั่วไป ระดับดีเด่น ประจําปี 2556 และ 4. รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ มั่นใจตน 
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ ด้านกิจการนิสิต ประเภททั่วไป ระดับดีมาก ประจําป ี2556  
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   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแสดงความยินดีและขอบคุณบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี 2556 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมมณเฑียร โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลระดับชาติ รวมทั้งหมด 7 คน โดยได้รับ
รางวัลประเภทบุคคล 6 คน ได้แก่  1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2556 
สาขาการศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดีดีเด่น 
จากสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ได้รับรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ  4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ได้รับรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์
ด้านบุคคลดีเด่นประจําปี 2555 ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากกระทรวงศึกษาธิการ    
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ได้รับรางวัลตาชั่งทอง (บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี 2556) จากคณะกรรมการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนกรุงเทพฯ กระทรวงยุติธรรม และ 6. อาจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ  
“20 ปี  ศูนย์ศิลป์สิรินธร” จากศูนย์ศิลป์สิรินธร 

และได้รางวัลประเภทผลงาน 1 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 
 

 

 

 

คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม อาจารย์จตุพงษ์  
ทองสุข และอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีอลัมพล สังฆเศรษฐี ได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันฟุตบอล รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ มั่นใจตน ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทนนิส ประเภททีม, ประเภทรุ่นอายุ 50 - 55 ปี และรางวัลการแข่งขันพุ่งแหลน รุ่นอายุ 55 ปี
ขึ้นไป อาจารย์ธนยศ พุทธพงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทุ่มน้ําหนัก รุ่นอายุ 50 - 54 ปี เมื่อวันที่ 1 - 8 
พฤษภาคม 2557 

              คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) ได้รับการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบแห่งเอเชีย (Board of Directors, Comparative 
Education Society of Asia - CESA) ให้ดํารงตําแหน่งประธานสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบแห่งเอเชีย 
(CESA) เป็นวาระที่ 2 หลังจากที่ดํารงตําแหน่งมาจนครบวาระ ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2557 ณ เมืองหังโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมทาง
วิชาการ The 9th Biennial Comparative Education Society of Asia (CESA) Conference โดยมี
มหาวิทยาลัย Hangzhou Normal University เป็นเจ้าภาพ 
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คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) ได้รับเลือกเป็นประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม 16) รับมอบงานตําแหน่งประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (กลุ่ม 16) จาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรธน์ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และ
เข้าดํารงตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 

            ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาการศึกษา) ประจําปี 2556 จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะนักวิจัย ซึ่งได้อุทิศตนให้กับการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการหรือ 
สหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัยที่สะสมกันมา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของ
นักวิจัย จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่น โดยมีพิธีประกาศเกียรติคุณ ในวันนักประดิษฐ์ 
ประจําปี 2557 ระหว่างเมื่อวันที ่23 - 26 มิถุนายน 2557 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ได้รับรางวัลพระกินรี ประจําปี 2557 ในฐานะบุคคลตัวอย่าง คนดี คิดดี สังคมดี  
ตามรอยพระยุคลบาท จากสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร  
จากองคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เมื่อวันที ่3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สมัชชานักจัดรายการ
ข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ด้วยตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทําความดี คิดดี ปฏิบัติดีตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาท ตามพระราชดํารัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เกิดแนวคิดในการจัด
โครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ในการบําเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมเรื่องการส่งเสริมคนดีมาปฏิบัติ โดยมุ่งหวัง
เปน็อีกหนึ่งแรงที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทย มีความรัก ความสามัคคี และเป็นสังคมที่น่าอยู่สําหรับคนไทย 
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        อาจารย์ ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช 
คณาจารย์ โรง เรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้รับรางวัล  
2 เหรียญทอง สาขา Mixed Chamber 
Choir และ Folklore จากการแข่งขัน
ประเภท The Champions Competition 
ในงาน “The 8th  World Chior Game 
2014 Riga Latvia” ณ กรุง Riga ประเทศ

สาธารณรัฐลัตเวีย  ระหว่างวันท่ี 19 - 26 กรกฎาคม 2557 

         อาจารย์อรชา พันธุบรรยงก์ 
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม ได้รับ
รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยา
ศาตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  เมื่อวันที่  13 สิงหาคม  
2557  

 
คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้รับรางวัล Education for International 

Understanding (EIU) Best Practice Award (การปฏิบัติการสอนที่เป็นเยื่ยม) จากส านักงาน Asia-Pacific Centre of Education 
for International Understanding (APCEIU) under the Auspice of UNESCO, 2014 โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Chung Utak 
ผู้อ านวยการ APCEIU และ Dr. Kim Kwang Hyun เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีอาจารย์ที่ได้รับรางวัล จ านวน 5 คน คือ หัวหน้าโครงการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ อาจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ อาจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช อาจารย์ ดร.อินทิรา 
พรมพันธ์ุ และอาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

5. หน่วยงานสรา้งชือ่เสยีง/ไดร้บัรางวลั 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรี

พื้นบ้าน รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2557 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมงาน
วัฒนธรรมจังหวัด เมื่อวันท่ี 26  กันยายน 2557 โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่  
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ปูชนียาจารย ์คณาจารยอ์าวุโส และคณาจารยด์เีด่น ประจ าปี 2557 

ประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ ป ี2557 จํานวน  3 คน ได้แก่ 
 

         
       รองศาสตราจารย์  ดร.อนันต์ อัตชู          รองศาสตราจารยร์ุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์           รองศาสตราจารย์วิบลูเพ็ญ ชัยปาณ ี  
 

อาจารย์อาวุโส ประจําป ี2557 จํานวน 7 คน ได้แก่  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทรงกลด คชเสนี  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ปริป๎ญญาพร  3. อาจารย์กมลรัตน์ แดงสว่าง 

4. อาจารย ์ดร.ปราณภา โหมดหิรัญ 5. อาจารย์ทิพวัลย ์ตาปนานนท์ 6. อาจารย์มลชุลี อนุรักษ ์และ 7. อาจารย์วิภา เกียรติธนะบํารุง  
 

             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทรงกลด คชเสน ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ปริป๎ญญาพร               อาจารยก์มลรัตน์ แดงสว่าง  

         
        อาจารย์ทิพวัลย์ ตาปนานนท์                         อาจารย์มลชุลี อนุรักษ์                         อาจารยวิ์ภา เกียรติธนะบํารุง  
 

           คณาจารย์ดีเด่น ประจําป ี2557 จํานวน 3 คน ได้แก่  
           1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทรงกลด คชเสน ี2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง และ 3. อาจารย์เกษม เชยชม  

         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทรงกลด คชเสนี      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง                    อาจารยเ์กษม เชยชม 
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บคุลากรเกษียณอายุการท างาน ประจ าปี 2557 

ปี 2557 คณะครุศาสตร์มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เกษียณอายุการทํางาน จํานวน 7 คน โดยแบ่งเป็น คณาจารย์ 5 คน 
เจ้าหน้าที่ 2 คน ดังนี้ 

คณาจารย์เกษียณอายุการทํางาน จํานวน 5 คน ได้แก่ 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  ปริป๎ญญาพร 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล  ดาวเรือง 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ  วงฆ้อง 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  ศรีประเสริฐ 

 

    เจ้าหน้าที่เกษียณอายุการทํางาน จํานวน 2 คน ได้แก่ 
1.  นางสาวอนงค์  ทิพย์เกตุ 
2.  นางสาวศรีสุดา  ประสงค์ผลชัย 
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รายนามผูไ้ดร้บัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์ประจ าปี 2557 

ขา้ราชการ 

มหาวชริมงกุฎ 
นางสุมาลี     ชิโนกุล   (รศ.ดร.) 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
นางใจทิพย์    ณ สงขลา  (รศ.ดร.) 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 
                                  นางสาวอารีย์    บุญชะนะ    (นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ) 

          ลกูจา้งประจ า (เงนิงบประมาณแผ่นดนิ) 

จัตรุถาภรณ์มงกุฎไทย        เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
นายสยาม    ทองแสง    (พนักงานพิมพ์ ส 3)    นางสาวธนวรรณ  จันทนา (พนักงานพิมพ์ ส 3) 

พนกังานมหาวิทยาลยั (หมวดเงนิอดุหนุน)  

มหาวชิรมงกุฎ 
นางพัชร ี  วรจรัสรังสี (รศ.) 
 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
นางสาวโชติกา ภาษีผล  (รศ.ดร.) 
นางสาววรรณ ี แกมเกตุ  (รศ.ดร.) 
 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
นายยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์ (ผศ.ดร.) 
นายอมรินทร์  อําพลพงษ์ (อ.) 
นายอินทร์วุธ  เกษตระชนม์ (อ.) 
นางจินตนา  บรรลือศักดิ์ (อ.) 
นางสาวนัยนา  ตรงประเสริฐ (อ.) 
นางน้ําผึ้ง  ศุภอุทุมพร (อ.) 
นางสาวปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (ผศ.ดร.) 
นางสาวพิธุลาวณัย์ ศุภอุทุมพร (อ.) 
นางสาวรับขวัญ ภูษาแก้ว  (อ.) 
นางรุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์ (อ.) 
นางวรรณี  เจตจํานงนุช (อ.ดร.) 
นางศิริรัตน์  ศิริวิโรจน์สกุล (อ.) 

 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
นางชนิศา ตันติเฉลิม  (อ.ดร.) 
นางสาวชาริณ ี ตรีวรัญํู  (อ.ดร.) 
นางสาวพรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ (อ.ดร.) 
นางสาววลัยพร ศิริภิรมย์  (อ.ดร.) 
นางสาวโสมฉาย บุญญานันต์ (อ.ดร.) 
นายวิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์ (อ.) 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
นายกัมพล ก่อสันติมุกขัง  (เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7) 
นายชนันนัทธ์    สําราญทิวาวัลย์ (เจ้าหน้าที่สํานักงาน P7) 
นายวีรวิทย์       เรืองสุวรรณ  (เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7) 
นางสาวเพ็ญศิริ  กิตติสัมพันธ์กุล (บรรณารักษ์ P7) 
นางสาวมณีรัตน์  ศิลชัยศรี (เจ้าหน้าที่สํานักงาน P7) 
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กจิกรรม/โครงการเด่นดา้นการพฒันาบคุลากร 

โครงการ Less paper 

                  คณะกรรมการดําเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์และผู้อํานวยการฝุายบริหาร ร่วมฟ๎งการบรรยายโครงการ Less paper 
โดยดร.วิสุทธิ์ ตั้งจิตติโภคิน และนายภัทรเกียรติ สุวรรณ์จิตติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย  สําหรับโครงการ Less Paper เป็นโครงการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จัดขึ้นเพื่อทดแทนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เดิมที่ทํางานอยู่บนระบบ Lotus 
Notes มีการออกแบบระบบที่ดีและเหมาะสม เพื่อลดการใช้เอกสารกระดาษ โดยการ
นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยบริหาร
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตอบสนอง
วงจรการใช้งานเอกสารตั้งแต่การจัดทํา 
แจกจ่าย ใช้งาน จัดเก็บ และค้นหา 
โดยเฉพาะการที่นําเทคโนโลยีลายเซ็น
ดิจิตอล (Digital Signature) ซึ่งได้รับ
การพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับแล้วว่าใช้
งานได้จริง สามารถพิสูจน์ความถูกต้องและปูองกันการปลอมแปลงของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ภายหลังการลงนามได้ ทําให้ขัน้ตอนการใช้งานและแจกจ่ายไม่จําเป็นต้อง
ใช้เอกสารกระดาษอีกต่อไป จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ - ส่งเอกสารให้รวดเร็ว
ขึ้น และลดภาระงานการเดินเอกสารลง   

โครงการพฒันาประสทิธิภาพการท างานดว้ยเทคนิค Kaizen ECRS   

            คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานด้วยเทคนิค Kaizen 
ECRS ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบุคลากร
สายปฏิบัติการในส่วนงานต่างๆ อาทิ งานการเงิน
และบัญชี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานบริหาร
ทั่วไป งานพัสดุ งานกายภาพ ได้เสนอผลการ
จัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานด้วย
เทคนิค Kaizen ECRS โดยเสนอการพัฒนา
กระบวนการที่ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ทํางานหลายกระบวนการ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

และมีประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างยิ่ง  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เชิญชวนส่วนงานต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งฝุายบริหาร คณะครุศาสตร์เห็นว่าเป็น
โครงการที่ช่วยพัฒนางานและพัฒนาคน จึงเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานหรือกระบวนการทํางานหลัก ที่มุ่งเน้นการลด
ป๎ญหา ความยุ่งยาก ซับซ้อน หลายขั้นตอน รวมถึงความสูญเสีย และสูญเปล่าของกระบวนการทํางานหลัก อันทําให้เกิดภาระงานที่มาก
เกินจําเป็น มีค่าใช้จ่ายที่สูง เกิดความผิดพลาด เสียหาย สร้างความตึงเครียด และความเหนื่อยล้า รวมถึงความขัดแย้งในงานของพนักงาน
อีกด้วย ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการพัฒนา การแข่งขันของหน่วยงานผ่านกระบวนการทํางาน 
เป็นทีม ประสานพลังความคิด และการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปูาหมายร่วมกันของทีม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องศูนย์สารนิเทศ 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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อบรมเชิงปฏบิตัิการเรือ่ง “การเพิม่พนูความรูด้า้นภาระงานฯ” 

     รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ) เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ด้านภาระงาน 
การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ” เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร จากนั้นเป็น
การบรรยายเรื่อง “การเขียน JD และ AS ภาระงาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล  
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ” และเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายปฏิบัติการ” โดยรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์)  
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  สืบเนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรใหญ่ จําเป็นต้องอยู่
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ได้ หน่วยงานจําเป็นที่จะต้องมีทีมงานที่เก่ง ซึ่งไม่ใช่
เฉพาะผู้บริหาร หรือคณาจารย์ เท่านั้น บุคลากรสายปฏิบัติการต้องมีความเข้มแข็งและรู้หน้าที่
ของตนเอง เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนที่สําคัญที่สุด บุคลากรต้องมีการเปลี่ยนแปลงใน
หลายด้าน ได้แก่ วิธีการทํางาน วิธีคิด วิธีการประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยและความท้าทายในอนาคตที่ให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ สิ่งทีได้
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว นั่นคือเรื่องของโครงสร้างเงินเดือน สําหรับ 
สิ่งที่คาดหวัง คือ บุคลากรมีการทํางานที่ได้มาตรฐาน มีการพัฒนางาน ทํางานต้องสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม ในส่วนเรื่องของการ
ประเมินผล มุ่งสะท้อนศักยภาพของบุคลากร สร้างกําลังใจคนที่ทํางานดี  

บรรยายเรือ่ง “ประเมินผลการปฏบิตัิงานอย่างไรใหโ้ปร่งใสและสะทอ้นผลการปฏบิตัิงาน”     

               หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) Workshop: “ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างไรให้โปร่งใสและสะท้อนผล
การปฏิบั ติ ง าน”  ให้ กั บบุ คลากรสาย
ปฏิบัติการ ได้แก่ งานแผน งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ  งานการเงินและบัญชี และ
งานพัสดุ  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 และ
ในวันที 19 พฤษภาคม 2557 บรรยายเรื่อง 

“การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้โปร่งใส่และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน” ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ ได้แก่ งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานวิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์ต่างๆ ณ ห้องศูนย์สารนิเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยมีหัวข้อในการ Workshop มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบผลการทํางานของตนเอง อันนําไปสู่การ
ปรับปรุงตนเองได้อย่างตรงเปูาและเพื่อตัดสินคุณค่าของผลการปฏิบัติงาน  
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น าเสนอโครงการพฒันาประสทิธิภาพการท างานดว้ยเทคนิค Kaizen ECRS   

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล) และทีม
ที่ปรึกษาในโอกาสมาเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการ และให้กําลังใจกับบุคลากรกลุ่มที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานด้วยเทคนิค  Kaizen ECRS เมื่อวันที ่22  สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ โดยคณะครุศาสตร์ ส่งโครงการเข้าร่วม
รวมทั้งสิ้น จํานวน 5 โครงการ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

             นิสิตยืมเครื่องดนตรีไม่สะดวก              หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์                          แค่ Clilk ก็ Mix แล้ว  
         โดย นางสาวพัสวรรณ มาลยาภรณ์         โดย นางสาวชณฐัศิกาญ แจ่มแจ้ง                 โดย นางชลาลัย ตัญเจริญสุขจิต 
               และทีมงาน 
 
 
  
 
 
 
 
 

                           การอนุรักษ์หลักสูตรและแบบเรียนไทย                             e-Learning@Library               
                         โดย นางสาวสุกรรณภา คุ้มสุข และทีมงาน               การฝึกอบรมห้องสมุดออนไลน์สําหรับนิสิต 
                                                                                                 โดย นางสาวศรีไพร โชติจิรวัฒนา 
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การจดัการเรยีนการสอน 
 
 

                ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์  มีหลักสูตรที่เปิดสอน 3 ระดับ ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จ านวน  
1 หลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน 18  หลักสูตร และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จ านวน 11  
หลักสูตร  ดังนี้  

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เปิดสอนโปรแกรมปกติและ
โปรแกรมเกียรตินิยม ดังนี้ 

    1) โปรแกรมปกติ จ านวน 10  สาขาวิชา  ได้แก่  (1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2) สาขาวิชา
ประถมศึกษา (3) สาขาวิชามัธยมศึกษา  (4) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (5) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
(6) สาขาวิชาศิลปศึกษา (7) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (8) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (9) สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 
และ (10) สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 

   2) โปรแกรมเกียรตินิยม  จ านวน 6  สาขาวิชา  ได้แก่  (1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2) สาขาวิชา
ประถมศึกษา (3) สาขาวิชามัธยมศึกษา (เฉพาะวิชาเอกเดี่ยว)  (4) สาขาวิชาศิลปศึกษา (5) สาขาวิชาดนตรีศึกษา และ  
(6) สาขาวิชาธุรกิจศึกษา  

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน 18 หลักสูตร ได้แก่ 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
2) สาขาวิชาประถมศึกษา 3) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4) สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ 5) สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร์ 6) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 7) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 8) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ) 9) สาขาวิชาศิลปศึกษา 10) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 11) สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
12)  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 13) สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 14) สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา 15) สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 16) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา  17) สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา และ 18) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

3. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จ านวน 11 หลักสูตร ได้แก่ 1) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
2) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 4) สาขาวิชาศิลปศึกษา 5) สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
6) สาขาวิชาบริหารการศึกษา 7) สาขาวิชาอุดมศึกษา 8) สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 9) สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 10) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ 11) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
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จ านวนนิสติ 
 

             ปีการศึกษา 2557  คณะครุศาสตร์มีนิสิตรวมทั้งสิ้น จ านวน  3,072  คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 1,980 คน 
ระดับมหาบัณฑิต จ านวน 599 คน และระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน 493 คน  และมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 
623 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 387 คน ระดับมหาบัณฑิต จ านวน  194  คน และระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน 42 คน   

 

ตารางท่ี 7  จ านวนนิสิต ปีการศึกษา 2557 และบัณฑิตส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2556 

ระดับการศึกษา 
นิสิตใหม่ ปี 2557 นิสิตทุกชั้นปี บัณฑิตปีการศึกษา 2556 

ชาย หญิง  รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ปริญญาตรี 116 256 372 659 1,321 1,980 107 280 387 
ปริญญาโท 77 161 238 195 404 599 49 145 194 
ปริญญาเอก 34 59 93 170 323 493 12 30 42 

รวม 227 476 703 1,024 2,048 3,072 168 455 623 
                     ณ วันที่ 5 กมุภาพันธ์ 2558 
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การพฒันานิสติ 
 

1. กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต มีผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
ตารางท่ี 8 กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต   

วันที่ 
จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

   จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์1 
  1    2    3    4    5 

1-31 ธ.ค. 56 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วน 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษา 
ณ Lindenwood University. USA 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 3  
 
 

  
 
 
 

 

7-21 ต.ค. 56 โครงการค่ายกลางปี 
 

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญ 
ประโยชน์ คณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิต 

50 
   

 
 
 

 

10-12 ต.ค. 56 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต 
และเจริญปัญญา รุ่นที่ 29 

ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ
ร่วมกับ งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่า
สัมพันธ์ 

260 
  

 
 
 

  

12-14 ต.ค. 56 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต 
และเจริญปัญญา รุ่นที่ 30 

ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ
ร่วมกับ งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่า
สัมพันธ์ 

129 
  

 
 
 

  

12-16 ต.ค. 56 โครงการอบรมบุตรหลานข้าราชบริพาร 
ครั้งที่ 23 

จัดนิสิตเป็นผู้ช่วยวิทยากร  
ณ สวนจิตรลดา 

5 
 

 
    

16-20 ต.ค. 56 โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา 
“อยากเป็นครู” โครงการ 7 

ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิต  

200  
 

 
 

 
   

22-30 ต.ค. 56 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
การบริหารการศึกษา ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

25  
 
 

  
 
 
 

 

15 พ.ย. 56 โครงการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติ 
การทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนา 
เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษานอก 
ระบบโรงเรียน 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 60  
 
 
 

  
 
 
 

 

15 พ.ย. 56 โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 
สู่โลกกว้าง สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

10  
 
 

  
 
 
 

 

15-17 พ.ย. 56 โครงการสัมมนากลางปี 2556 คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 49      
25 พ.ย. 56 ประกวดการสร้างสรรค์นิทาน หัวข้อ

พยัญชนะไทย ก - ฮ โดยวิทยากรที่มี
ประสบการณ์ในการท าหนังสือเด็ก 
workshop เรื่อง “การท าภาพประกอบ 
หนังสือเด็ก”  

นิสิตสาขาวิชาศลิปศึกษา  
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

25  
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

29 พ.ย. 56 โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “Elderly 
Learning in England” 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 38  
   

 
 

 

หมายเหตุ1  1.ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2.ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 3.ด้านคุณธรรม 4. ด้านทักษะอาชีพ 5.ด้านสุขภาพ 
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ตารางท่ี 8 กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต (ต่อ) 
วันที่ 

จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์1 
  1    2     3    4     5 

29 พ.ย. 56 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต 
ประจ าภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา 
2556 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

61  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

30 พ.ย.- 
1 ธ.ค. 56 

โครงการสัมมนาการเสริมความรู้และ 
ทักษะความเป็นครูและการวิจัย  
ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 1 

นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

49  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ธ.ค. 56-มี.ค. 57 โครงการผลิตวิดิทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม 
(โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การ 
เรียนรู้สู่โลกกว้าง) 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

20  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

12 ธ.ค. 56 โครงการศึกษาดูงานทางธุรกิจ  
ณ โรงงานข้าวนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และศูนย์การเรียนรู้ 
ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รายวิชา 2751305 นวัตกรรมการสอน 
ธุรกิจศึกษา 

สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

20  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

15-22 ธ.ค. 56 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์นิสิตระดับ 
ดุษฎีบันฑิต ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2556 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

79  
 
 

  
 
 
 

 

20 ธ.ค. 56 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556  

สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

61  
 
 

  
 
 
 

 

8 ม.ค. 57 โครงการ สองมือ สร้างสรรค์ สานฝัน 
สัมคมไทย 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

50  
     

12 ม.ค. 57 โครงการแบ่งฝันปันรัก ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญ 
ประโยชน์  คณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิต 

40 
 
 
 
 

   

14-22 ม.ค. 57 กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่  41 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ทุกชั้นปี      
16-20 ม.ค. 57 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

สาขาวิชาพัฒนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์  
พระต าหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่  
และเมืองเชียงตุง ประเทศพม่า 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

14  
 
 
 

  

 
 
 
 

 

18-22 ม.ค. 57 โครงการศึกษาดูงานการศึกษานอก-
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
จังหวัดน่าน 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 30  
 
 

  
 
 
 

 

หมายเหตุ1  1.ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2.ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 3.ด้านคุณธรรม 4. ด้านทักษะอาชีพ 5.ด้านสุขภาพ 
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ตารางท่ี 8 กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต (ต่อ) 
วันที่ 

จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์1 
  1 2 3 4    5 

20-21 ม.ค. 57 โครงการศึกษาดูงานทางธุรกิจ 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เขากลิ้ง, โครงการพระราชด าริหุบกะพง, 
โครงการพระราชด าริชั่งหัวมัน  
จังหวัดเพชรบุรี แหล่งเรียนรู้ธุรกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ รายวิชา 2751497  
ธุรกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานราก 

สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

22  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 ม.ค. 57 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556  

สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

61  
 
 

  
 
 
 

 

27 ม.ค. 57 โครงการพัฒนานิสิตบรรยายเรื่อง  
“เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 45  
   

 
 

 

4 ก.พ. 57 เลือกตั้งกรรมการสโมสรนิสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

เลือกตัง้กรรมการสโมสรนิสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์  

ทุกชั้นปี  
 
 
 

 
 
 
 

   

6 ก.พ. 57 โครงการศึกษาดูงานทางธุรกิจ  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
รายวิชา 2751402 ประเด็นและ 
แนวโน้มทางธุรกิจศึกษา 

สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

22  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

8 ก.พ. 57 ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ 70 

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสโมสรนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิสิตทุก
ทุกชั้นปี  

 
 
 

  
 
 
 

9 ก.พ. 57 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์นิสิตระดับ 
ดุษฎีบันฑิต ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2556 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศึกษา 

79  
 
 

    

9 ก.พ. 57 กีฬาประเพณีครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ 
(ไม้เรียวเกม) ครั้งที่ 15 

กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 
5 สถาบัน จัดโดยมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

200 
 

 
 
 

  
 
 
 

12 ก.พ. 57 บรรยายเรื่อง "ปันรู้ ปันรัก ตอน  
อ่านอย่างไรให้สนุก” โดยคุณดนัย  
จันทร์เจ้าฉาย (ผู้ก่อตั้งและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ส านักพิมพ์ดีเอ็มจี) 

คณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา 20  
 
 
 

    

15-16 ก.พ. 57 โครงการประกวดความเป็นเลิศในการ
จัดการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 23  
   

 
  

หมายเหตุ1  1.ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2.ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 3.ด้านคุณธรรม 4. ด้านทักษะอาชีพ 5.ด้านสุขภาพ 
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ตารางท่ี 8 กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต (ต่อ) 
วันที่ 

จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  จ านวน 

 (คน) 
วัตถุประสงค์2 

  1    2     3    4    5 
17 ก.พ. 57 บรรยายวิชาการเนื่องในโอกาสวันครู 

ประจ าปี 2557 หัวข้อเรื่อง “ครูผู้สร้าง 
การเปลี่ยนแปลง” 

งานหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน 

400  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

8-9 มี.ค. 57  โครงการปัจฉิมนเิทศนิสิตปริญญา 
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2556 

งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ 
 

400 
   

 
  

9-24 มี.ค. 57  โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท 
(ค่ายปลายปี) ณ โรงเรียนบ้านนาย 
อน้อย ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร  
จังหวัดนครพนม 

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญ 
ประโยชน์ คณะกรรมการนิสิต 
ปริญญาบัณฑิต 

50  
 
 
 

 
 
 

   

มี.ค. 57 โครงการค่ายแนะแนวและกวดวิชา 
เพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนใน 
พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(ชั้น ม.5) 

ส านักพระราชวัง ร่วมกับ งานกิจการ 
นิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ 
 

10  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

12-24 มี.ค. 57 โครงการค่ายทักษะกระบวนการ 
(Kids Camp) ครั้งที่ 4   

ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนิสิต 
ปริญญาบัณฑิต 

40  
     

21-30 มี.ค. 57 โครงการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา 2725717 Selected  
Topics in Language and  
Linguistics ในรูปแบบ Intensive 
Course โดยอาจารยช์าวต่างประเทศ  
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

20 

   

 
 
 
 
 
 

 

24 มี.ค. -  
8 พ.ค. 57  

โครงการส่งเสริมความเป็นผู้น าของ
บัณฑิตใหม่ในการร่วมสร้างโอกาส 
ที่เท่าเทียมกันให้กับสังคมไทยตามแนว 
Teach for Thailand  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู 
ร่วมกับ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทย เป็นเวลา  
6 สัปดาห์ 

ครูอาสา 
42 คน 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

28 มี.ค. 57 ประชุมหารือแนวทางการจัดการ 
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  
ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง 2557 เพื่อเป็น 
ไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ 
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน 
วิชาชีพ 2556 

งานหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน 

45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ1  1.ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2.ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 3.ด้านคุณธรรม 4. ด้านทักษะอาชีพ 5.ด้านสุขภาพ 
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ตารางท่ี 8 กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต (ต่อ) 
วันที่ 

จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  จ านวน 

 (คน) 
วัตถุประสงค์1 

 1 2 3 4 5 
31 มี.ค.- 
4 ก.ค. 57 
 

โครงการปฎิบัติงานวิชาชีพเรื่อง  
“การศึกษาด้านธุรกิจศึกษา”  
ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2557 

สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

14  
 
  

 
 
 
 

 

31 มี.ค.- 
3 เม.ย. 57 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้น านิสิตผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการนิสิตกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม 

คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 
และกรรมการบริหารงานกิจการนิสิต 
ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย  
Pusan National University-PNU  

35  
 
 
 

 
 

 
 

3 เม.ย. 57 โครงการสัมมนาถ่ายทอดงาน
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

คณะกรรมการนิสิตชุดเก่า
คณะกรรมการนิสิตชุดใหม่  
ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

40  
 
 
 

 
 

 
 

22-28 เม.ย. 57 โครงการดูงานต่างประเทศ  
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาขาวิชานิเทศการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

18  
 
  

 
 
 
 

 

28 เม.ย. 57 บรรยายพิเศษเรื่อง “The Elderly’s 
Needs and Expectation of 
Learning” 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 50  
 
  

 
 
 
 

 

20 มิ.ย. 57 ประชุมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ครั้งที่ 2 บรรยายเรื่อง “การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและ
การเรียนการสอน” 

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการ 
ศึกษา 

488  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

2 พ.ค. 57 ประชุมอาจารย์นิเทศก์ ผู้แทน 
อาจารย์พี่เลี้ยงประจ ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ และอาจารย์ผู้ประสาน 
งานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษา และปฐมนิเทศนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2557 

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการ 
ศึกษา 

488  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

11-15 พ.ค. 57 ศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ  
ประเทศฟิลิปปินส์ 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

22  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

14 พ.ค. 57 ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ที่ได้รับทุนบางส่วน  
ไปศึกษา ณ  Lindenwood 
University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต นิสิต 
บัณฑิต 
ศึกษา 
ทุกชั้นปี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

หมายเหตุ1  1.ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2.ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 3.ด้านคุณธรรม 4. ด้านทักษะอาชีพ 5.ด้านสุขภาพ 
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ตารางท่ี 8 กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต (ต่อ) 
วันที่ 

จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
   จ านวน 

 (คน) 
วัตถุประสงค์1 

  1     2 3 4 5 
19 พ.ค. 57 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิต 

ศึกษา 
งานหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน ร่วมกับ งานกิจการนิสิตและ
นิสิตเก่าสัมพันธ์ คณะกรรมการนิสิต
บัณฑิตศึกษา  

400  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

21 พ.ค. 57 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญา 
บัณฑิต 

งานหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน ร่วมกับ งานกิจการนิสิตและ
นิสิตเก่าสัมพันธ์ 

436  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

6 มิ.ย. 57 ประชุมรวมเรื่อง “การปรับตัวสู่โลก 
ของการท างานในสถานศึกษาของ 
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” 

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการ 
ศึกษา 

448 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

19 มิ.ย. 57 โครงการปัจฉิมสมัมนา สาขาวิชา 
นิเทศการศึกษา 

สาขาวิชานิเทศการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

30 

 

 
 
   

 

20 มิ.ย. 57 การบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการ 
ในชั้นเรียน” 

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการ 
ศึกษา 

448 
   

 
  

20 มิ.ย. 57 ประชุมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ครั้งที่ 2 บรรยายเรื่อง “การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและ 
การเรียนการสอน”  

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการ 
ศึกษา  

448  
 
 
 

  

 
 
 
 

 

20 มิ.ย. 57 งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ 
บัณฑิตใหม่ คณะครุศาสตร์ที่ 
ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2556  
ทั้ง 3 ระดับ 

งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ 500 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

21-22 มิ.ย. 57 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติ
หน้าที่กิจกรรมประชุมเชียร์ 

ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ คณะกรรมการนิสิต 
ปริญญาบัณฑิต 

40  
 

 
 

 
 
  

23 มิ.ย. 57 ปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาดุษฎี 
บัณฑิต และพิธีแสดงความยินดีแก่
ดุษฎีบัณฑิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2556 

สาขาวิชาอุดมศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

50 

 

 
 
 
 

   

3 ก.ค.57 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 120  
 

 
  

 
 

4 ก.ค. 57 ประชุมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รายวิชา 2700506 ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2557 เรื่อง “ครูผู้
เป็นแสงส่องทางหรือพราวแสงไฟ 
ในชีวิตเด็ก” 

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการ 
ศึกษา 

448 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ1  1.ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2.ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 3.ด้านคุณธรรม 4. ด้านทักษะอาชีพ 5.ด้านสุขภาพ 
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ตารางท่ี 8 กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต (ต่อ) 
วันที่ 

จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  จ านวน 

 (คน) 
วัตถุประสงค์1 

 1 2 3 4 5 
6 ก.ค. 57 กิจกรรมแรกพบของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (วันแรกพบ) 
เป็นกิจกรรมที่จัดให้นิสิตที่จะเข้าศึกษา
ในปีการศึกษาใหม่ ได้รู้จักรุ่นพี่และ
มหาวิทยาลัย 

100  
 
 

 
 
 

   

11-16 ก.ค. 57 โครงการศึกษาดูงานประเทศ 
เวียดนาม  

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

35  
 
 

 
 
 

   

14-20 ก.ค. 57 เปิดรั้วโรงเรียนครู (Edu Open 
House) 

คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 
 

600  
 
 
  

 
  

15 ก.ค. 57 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิต 
ศึกษา สาขาวิชานิเทศการศึกษา 

สาขาวิชานิเทศการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

49  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

18 ก.ค. 57 ประชุมกลุ่มย่อยกับอาจารย์นิเทศก์ 
เรื่อง “ครูกับการเป็นกัลยาณมิตร 
ของเด็ก” 

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการ 
ศึกษา 

448 
   

 
 
 

 

18-20 ก.ค. 57 โครงการเปิดรั้วจามจุรีน้องพี่สีเพลิง คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 600      
19 ก.ค. 57 ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 170  

     

19 ก.ค. 57 ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2557 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

140  
 

  
 

 
   

19 ก.ค. 57 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 
2557 

สาขาวิชาอุดมศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

20  
 
 

 
 
 

 
 
 

  

19 ก.ค. 57 โครงการสานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิต 
ศึกษา สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

50  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

20 ก.ค. 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพนิสิต 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

100  
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

27 ก.ค. 57 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ด้านการบริหารการศึกษา 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

249  
 
 

    

1 ส.ค. 57 ประชุมกลุ่มย่อยในวิชาเอกที่เลือกท า
วิจัยชั้นเรียน 

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการ 
ศึกษา 

448 
   

 
  

2-4 ส.ค. 57 งานรับน้องก้าวใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 486      
16 ส.ค. 57 โครงการสานสัมพันธน์ิสิตบัณฑิต 

ศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

150  
   

 
 

 

หมายเหตุ1  1.ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2.ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 3.ด้านคุณธรรม 4. ด้านทักษะอาชีพ 5.ด้านสุขภาพ 
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ตารางท่ี 8 กิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต (ต่อ) 
วันที่ 

จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
   จ านวน 

 (คน) 
วัตถุประสงค์1 

  1 2 3 4 5 
16 ส.ค. 57 โครงการสายสัมพันธ์ระหว่างบ้าน 

กับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 
อภิปรายเรื่อง “ชีวิตการเรียนรู้ใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ 500  
 
 
 

  

 
 
 
 

 

18-28 ส.ค. 57 โครงการศึกษาดูงานและ 
ฝึกประสบการณ์การสอน TWINCLE 
PROGRAM ส าหรับนักศึกษาจาก 
Chiba University ประเทศญี่ปุ่น 

สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

10  
 
 
 

  

 
 
 
 

 

25 ส.ค. 57 กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ฝ่ายกีฬา คณะกรรมการนิสิตปริญญา 
บัณฑิต  

486  
 

  
 

 
 

27 ส.ค. 57 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
แลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา ESD 
Campus Asia  กับ Hokkaido 
University School of Education  
ปีการศึกษา 2557 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

5  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

28 ส.ค. 57 พิธีไหว้ครูของนิสิตปริญญาบัณฑิต 
และนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม  
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 
และคณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา  

760  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

29 ส.ค. 57 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

26  
 
 

  
 
 
 

 

29 ส.ค. 57 โครงการศึกษาดูงานทางธุรกิจ 
ณ โรงเรียนหอวัง รายวิชา 2751395 
การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้ธุรกิจศึกษา  

สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

18  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

29 ส.ค. 57 พิธีมอบทุนการศึกษาและแสดงความ
ขอบคุณเจ้าของทุน ประจ าปี 2557 

งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์
เชิญเจ้าของทุนมามอบทุนการศึกษา
นิสิตที่ได้รับทุนแสดงความขอบคุณ 

198     
 

30 ส.ค. 57 โครงการน าเสนอผลการศึกษา 
ดูงานด้านการบรหิารการศึกษา  
ณ ประเทศเดนมาร์ก สวีเดน และ
ฟินแลนด์ 

สาขาวิชาบริหารศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

143     

 

30-31 ส.ค. 57 โครงการก้าวแรกสู่บ้านการศึกษา
ตลอดชีวิต 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 70     
 

30-31 ส.ค. 57 โครงการพัฒนศึกษาสัญจรศึกษา
โครงการพระราชด าริ ตามรอยวิถี
ชุมชนเมืองเพชรเรียนรู้เกร็ด
ประวัติศาสตร์ จังหวัดเพชรบุรี 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

51     

 

หมายเหตุ1  1.ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2.ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 3.ด้านคุณธรรม 4. ด้านทักษะอาชีพ 5.ด้านสุขภาพ 
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ตารางท่ี 8 กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต (ต่อ) 
วันที่ 

จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  จ านวน 

 (คน) 
วัตถุประสงค์1 

 1 2 3 4 5 
5 ก.ย. 57 ประชุมกลุ่มย่อยกับอาจารย์นิเทศก์ 

เรื่อง “ตกผลึกความคิดบทเรียน 
ส าคัญในรอบจากการฝึกประสบ-
การณ์วิชาชีพ” 

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการ 
ศึกษา 

448     

 

9-10 ก.ย. 57 โครงการบริการวิชาการเรื่อง  
“ESD Campus 2014”  

ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

30     
 

20 ก.ย. 57 โครงการรับขวัญน้องใหม่ของคณะ ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ คณะกรรมการนิสิต 
ปริญญาบัณฑิต 

536     
 

20 ก.ย. 57 การสัมมนานิสิตหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2556 

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการ 
ศึกษา  
 

448     
 

21 พ.ย.57- 
30 ม.ค.582 

การสัมมนากลุ่มย่อยนิสิต วิชา 
2700506 ปฏิบัติการวิชาชีพ 1  
เรื่อง “การเป็นผู้น าตนเอง”  

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการ 
ศึกษา  
 

443     
 

หมายเหตุ1  1.ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2.ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 3.ด้านคุณธรรม 4. ด้านทักษะอาชีพ 5.ด้านสุขภาพ 
           2   ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา รายงานผลเป็นปีการศึกษา เริ่ม มิ.ย. 57 
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ศษิยเ์ก่าเกยีรติยศคณะครศุาสตร ์ประจ าปี 2557 
คณะครุศาสตร์มอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2557 จ านวนรวมทั้งสิ้น 19 คน ได้แก่  
   1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพวาณี  หอมสนิท    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  รอดค าดี 
   3. ดร.โสภา  ชูพิกุลชัย ชปีลมันต์ ราชบัณฑิต    4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา 
   5. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์    6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  นิยมทอง 
   7. ดร.เชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ์     8. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว 
   9. นางราตรี  ศรีไพรวรรณ     10. นางสาวณัฏฐนันท์  ปั้นลายนาค 
  11. ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์     12. นายกล้าศักดิ์  จิตต์สงวน 
  13. ดร.เกษม  บ ารุงเวช     14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร์ 
  15. นายสมศักดิ์  ชอบท าดี     16. ดร.สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 
  17. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย   18. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  รัตนเพียร 
  19. ภราดา ดร.ศักดา  สกนธนวัฒน์ 

การจดัสรรทุนอดุหนุนการศกึษา/สวสัดกิาร 
  1. ทุนอุดหนุนการศึกษา  
     งานกิจการนิสิตได้ด าเนินการรับสมัครขอทุนล่วงหน้าในแต่ละปีการศึกษา ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  
โดยจะมีคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิตเป็นผู้สัมภาษณ์ และพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประกาศรายชื่อนิสิต 
รับทุนและมีพิธีมอบทุนและแสดงความขอบคุณ เมื่อวันศุกร์ที่ 29  สิงหาคม 2557  ในปีการศึกษา 2557  มีนิสิตสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น  
311 คน  และได้รับทุน 2 ประเภท คือ 
     ทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์ จ านวน  163 ทุน  เป็นเงิน 1,811,300   บาท 
     ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย จ านวน  214 ทุน  เป็นเงิน 3,146,000   บาท 
                           รวมเป็นเงิน   4,957,300   บาท 
  2. ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
     มหาวิทยาลัยได้จัดเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาลแก่นิสิตเพื่อให้โอกาสนิสิตในระดับปริญญา
บัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาเท่าเทียมกับผู้อื่น โดยจัดให้กู้ยืมในวงเงินไม่เกินคนละ  
71,000 บาท และในปีการศึกษา 2557  มีนิสิตคณะครุศาสตร์ได้ยื่นแบบขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
     กู้ต่อเนื่อง  จ านวน   203   คน   เป็นเงิน     1,752,800  บาท 
     กู้ใหม่   จ านวน     17   คน  เป็นเงิน        876,400  บาท 
            รวมเป็นเงิน         2,629,200 บาท 
  3. โครงการจ้างนิสิตท างานพิเศษ 
     เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีความจ าเป็นด้านการเงินและส่งเสริมให้ นิสิตได้มีโอกาส 
รับประสบการณ์ โดยงานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานจัดหางานดังกล่าว ด้วยวิธีแจ้งไปตามหน่วยงานภายใน 
คณะครุศาสตร์ที่มีความประสงค์จะจ้างนิสิตเพื่อช่วยงาน  มีนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2556 - 2557 จ านวนรวมทั้งสิ้น 
40 คน  และมีนิสิตที่ได้ท างานพิเศษ  จ านวน  36  คน รวมเป็นเงิน  103,250  บาท 
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นิสติไดร้บัรางวลั/สรา้งชือ่เสยีง 
นิสิตปัจจุบัน/ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง และได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 

 1. นายมาวิน กิตติคณาพงษ์ นิสิตสาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือด้านวิชาการและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม โครงการ Harvard College in Asia Program–
Chulalongkorn เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 

2. นายคณวัฒน์ สุขเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับเหรียญทอง  
3 เหรียญทอง จากการแข่งขันพุมเซ่คู่ผสม , พุมเซ่เดี่ยวชาย และทีมชาย รุ่นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ระดับสายด า จากการแข่งขัน  
GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2556 รุ่นประชาชนทั่วไป เคียวรูกิ และพุมเซ่ ระหว่างวันที่ 11  - 13 ตุลาคม  
2556 ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เม่ือวันที่ 14  ตุลาคม 2556 

3. นางสาววราพร  พรหมบุตร  นางสาวนันท์นภัส  ไกรวุฒิพันธุ์ และนางสาวศราวัณ  อัตชู ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน
ซอฟท์บอลอีสานทัวร์นาเมนท์ ครั้งที่ 38  จัดโดยสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่  
20 ตุลาคม 2556 
            4. นายศศิดิษย์ ศศิสกุลพร  และนายธาวิน ไล้ทอง นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศลิปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2556 (TiEEC 2013) ร่วมกับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ระหว่างวันที่  29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556 

  
 5. นางสาวอารีพร วณิชยาพณิชย์  นายชาลีชาญ ธนสุกาญจน์ นายอวิรุธ ผาผุย นายธงชัย นพวิง และนายกิติพงษ์ ตรุวรรธ์ นิสิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม จากการแข่งขัน 7th University Tennis 
Team Invitation  2013" เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 (แข่งขันระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน  2556)  

6. นายศศิดิษย์ ศศิสกุลพร  และนายธาวิน ไล้ทอง นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ  จากการประกวดนานาชาติ ไทยแลนด์เวิลด์มิวสิคแชมเปียนชิพ 2013 (TiWEC 2013) ร่วมแข่งขันในวง Dream Wind 
Orchestra ณ เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2556 
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7. นิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ นางสาวภาวิณี 
พจนเสนี ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทชู๊ตติ้งหญิง และในการนี้ นางสาวธีรภัทร มณีนิล และนางสาวจามจุรี  
ขวัญสง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนทีมชาติไทยไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ประเภทการแข่งขันกีฬาเปตองทีมผสม และกรีฑา 
ประเภทเขย่งก้าวกระโดดตามล าดับ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ กรุงเนปยีดอ ประเทศเมียนมาร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ชนะการแข่งขันจากการเข้าร่วมการแข่งขัน “สุพรรณบุรี
เกมส”์ ครั้งที่ 42 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดระหว่างวันที่ 5 - 15 มกราคม 2557 ดังนี้  

                     
                                    นางสาวกนกพร ทิพย์นาวา                        นางสาวอารีพร วณิชยพานิชย์      
                             รางวัลเหรียญทอง จากกีฬาคาราเต้โด                 รางวัลเหรียญเงิน จากกีฬาเทนนิส                                       
                                                 

                                   
               นายอวิรุธ ผาผุย                        นายไทยคม ทรงอยู่                      นายธนาวิทย์ เจริญพักตร์ 
     รางวัลเหรียญทอง จากกีฬาเทนนิส   รางวัลเหรียญเงิน จากกีฬาคาราเต้โด   รางวัลเหรียญทองแดง จากกีฬาเทควันโด   
 

9. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยประเทศไทย ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 14  - 22 มกราคม 
2557 โดยมี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬา จ านวน 27 ชนิด มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 124 แห่ง 
และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  
รักษ์พลเมือง) มอบเหรียญพระพฤหัสบดีให้แก่นิสิตคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนนักกีฬาและอาจารย์ผู้ดูแล ในโอกาสที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 - 22 มกราคม 2557 รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ มีดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 
 ล าดับที่ รายนามนิสิต  ประเภทเหรียญ ประเภทกีฬา 

1 น.ส.วรนาถ เพชรรัตน์ 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคลหญิง กีฬาคาราเต้โด 
  1 เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง 4 คน  
2 นายไทยคม ทรงอยู่ 1 เหรียญทองแดง ประเภททีมชาย 3 คน  
3 นายสุรวกิต เนียมแดง 1 เหรียญทองแดง ประเภทรุ่นน้ าหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย  

  1 เหรียญทองแดง ประเภทท่าร าทีมชาย  
4 น.ส.ชัชวรรณ จูงกลาง 1 เหรียญทอง ประเภททีมหญิง  
5 น.ส.นันท์นภัส ไกรวุฒพิันธุ์   
6 น.ส.วราพร พรหมบุตร   
7 น.ส.ศราวัณ อัตชู   
8 นายธนาวุฒิ ประสานเนตร 1 เหรียญทอง ประเภททีมชาย  
9 นายธัญญมงคล รติธรรมกุล 1 เหรียญทองแดง ประเภททีมชาย  
10 นายนิธินัย ทองวิไล 1 เหรียญทอง ประเภททีมชาย กีฬาซอฟท์บอล 
11 นายนิสภัสร์ เผ่าสวัสดิ์   
12 นายประพัฒน์ อยู่สาราญ   
13 นายภานุวัฒน์ ฟักบาง   
14 นายภูวนัตถ์ ฟักบาง   
15 นายเมธี นกเล็ก   
16 นายยุทธชาติ พิทักษ์สัตย์   
17 นายวิสุทธิวัฒน์ ต๊ะผัด   
18 นายสิรวิชญ์ ไชยานุกิจ   
19 นายสิรากร เผยขุนทด   
20 นายสุระ ชัยบุตร   
21 น.ส.สุวรรณา นาดี 1 เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง 3 คน หมากกระดาน 
22 น.ส.พิชญา สวนช่วย 1 เหรียญทอง ประเภทบุคคลหญิง เทควันโด 
23 นายคณวัฒน์ สุขเจริญ 1 เหรียญทอง ประเภทบุคคลชาย  
24 น.ส.จิราวรรณ หนองนา 1 เหรียญทองแดง ประเภททีมเดี่ยวหญิง เซปักตะกร้อ 
25 นายคมกฤษดา ชุมโคตร 1 เหรียญทองแดง ประเภททีมเดี่ยวชาย  
26 นายธนวัฒน์ ช่วยบารุง   
27 นายธนวิทย์ ช่วยบารุง   
28 นายอชิร กลิ่นอาภา 1 เหรียญทอง ประเภทดาบสองมือบุคคลชาย ดาบไทย 

  1 เหรียญทอง ประเภทกระบี่คู่ชาย  
  1 เหรียญทองแดง ประเภทกระบี่บุคคลชาย  
  1 เหรียญทองแดง ประเภทดาบสองมือคู่ชาย  

29 น.ส.อารีพร วณิชยาพณิชย์ 1 เหรียญทอง ประเภททีมผสม 2 คน เทนนิส 
  1 เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง 2 คน  

30 นายชาลีชาญ ธนสุกาญจน ์ 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคลชาย  
31 นายอวิรุทธ์ ผาผุย 1 เหรียญทองแดง ประเภทชายคู่  

  1 เหรียญทองแดง ประเภททีมชาย  
 



 

| 52 

 

ตารางท่ี 9 รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (ต่อ) 
 ล าดับที่ รายนามนิสิต ประเภทเหรียญ ประเภทกีฬา 

32 นายบริรักษ์ ปะกาสี 1 เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล มวยสากลสมัครเล่น 
33 นายสหรัฐ เพียรดี 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคล  
34 น.ส.เปรมปรีดา แสงแก้ว 1 เหรียญทอง ประเภทกบ 50 ม.   ว่ายน้ า 

  1 เหรียญทอง ประเภทผลัด 4x100 ม.    
  1 เหรียญเงิน ประเภทกบ 100 ม.    

35 น.ส.กชมล ธนะวงศ ์ 1 เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง 7 คน  รักบี้ฟุตบอล 
36 น.ส.ชญานันทน์ ไทรศักดิ์สิทธิ์    
37 น.ส.ณิชา วุฒิวณิชย ์   
38 น.ส.เนตรนภา ราชคุณ   
39 น.ส.มนัสวี แชดวง   
40 น.ส.โศภิตา เถนว้อง   
41 นายธนพจน์พงศ์ จิรศิลป์ 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 15 คน  
42 นายรัชภิษช์ ไทยลา   
43 นายอดิเทพ มโนนะที   
44 
45 

นายธนวัตร แจ่มกระจ่าง 
นายเอก แซ่จึง 

1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 15 คน และ  
1 เหรียญเงิน ประเภททีม 7 คน 

  

46 นายภูมิชาติ โสภโณตร   
47 น.ส.กรกนก ค าโกน 1 เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง 11 คน  ฮอกกี้ 
48 น.ส.จารุนันท์ อัครชัยมงคล   
49 น.ส.โสภา ช้อยชด   
50 น.ส.อณุสุดา นพวงศ์ ณ อยุธยา   
51 นายธรพรรธ อนุเวช 1 เหรียญเงิน ประเภททีม 11 คน ชาย ฮอกกี้ 
52 นายนพวิทย์ แซ่ภู่    
53 นายปริวัฒน์ เรืองปราชญ์   
54 นายพันยศ มุทาไร   
55 นายภาคย์ภูมิ อนันตคู   
56 นายรติ เอี่ยมสาอางค ์   
57 นายวงศ์อมาตย์ อมาตยกุล   
58 นายวันนิวัฒน์ วศินสมบัติ   
59 นายศิวณัฐ เล่อย้ิม   
60 นายอรรถวุฒิ เกียรติสุข   

 

10. นางสาวพิชญาภา เพ็ชร์พิรุณ นิสิตชั้นปีที่ 5 (ครุศิลป์ รุ่น 41) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในตัวแทนเยาวชนไทย 50 คน เข้าร่วม
โครงการ “JENESYS 2.0” (Japan- East Asia Network of Exchange for Student and Youths) หรือโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและเยาวชนประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก โดย
ได้ ไปศึกษาแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่ น  และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา Nihon University 
College of Art เป็นเวลา 12 วัน ระหว่างวันที่ 8 - 19 
มีนาคม 2557 โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง
วัฒนธรรม และรัฐบาลญี่ปุ่น 



 

| 53 

 

11. ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นส าหรับนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณและรางวัล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ตึกมหิตลาธิเบศร 

 

 

12. ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ได้รับมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2556  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ หอประชุมคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

  13. นางสาวพัฒนทิพย์ กิจไกรลาศ นางสาวเจนจิรา พันธุ์วิเชียร และนายสรัณยู คูณธนกุลวงศ์  นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดงนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม  
ปี 2557” โดยน าผลงานจากวิชาการศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ (Supervised Study in Art) ประจ าปีการศึกษา 2557  ณ หอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 สิงหาคม 2557 

      
            14. นางสาวสุพิชชา กาลศิริศิลป์ นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา หนี่งในคณะนักร้อง
ประสานเสียงจุฬาฯ (Chulalongkorn University Concert Choir) ที่ได้รางวัลเหรียญทอง ระดับ 1 จากการ
ประกวดขับร้องประสานเสียง Venezia in Musica 2014 ประเภท C1 (Mixed Chamber Choir) ณ 
ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 

15. นายอวิรุทธ์ ผาผุย และนางสาวอารีพร วณิชยาพณิชย์ นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ชนะเลิศเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่ จากการแข่งขันพีทีทีแชมเปียนชิพ ภาค
กลาง 2014 แชมป์หญิงเดี่ยวและหญิงคู่ จากการแข่งขันพีทีทีแชมเปียนชิพ ภาคกลาง 2014 ตามล าดับ  
ที่สโมสรไออาร์พีซี จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 

16. นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา เข้าร่วมงานนิทรรศการผลงานศิลปะภายใต้
การนิเทศ ภายใต้ชื่อ “REMIND” โดยน าผลงานภาคนิพนธ์วิชาการศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ (Supervised Study in Art) ประจ าปี
การศึกษา 2556 ณ ลาน Eden ชั้น 3 ศูนยก์ารค้า Central World เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 
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17. นายคณวัฒน์  สุขเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับรางวัลเหรียญ

ทองแดงทีมชาย การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ 3rd Asian Poomsae Championship เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2557  
ณ ประเทศอุชเบกิสถาน 

18. นางสาวนิศาชล ภาวงศ์ นิสิตชั้นปี 4 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน (หมายเลข 11) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลซีเล็คทูน่า ประชาชนถ้วย ข ประเภททีมหญิง ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 
2 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จัดโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

19. นายคณวัฒน์ สุขเจริญ นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับเหรียญทองแดง จากการ
แข่งขันรายการ  World University Taekwondo ChamPionship ครั้งที่ 13 ณ เมือง Hohhot ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 
  20. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ได้รับ รางวัลระดับ 
ดีเด่น จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูโดยใช้เทคนิคการเสริมพลัง” (Research and 
Development of Teachers’ Research Engagement using Empowerment Technique) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์ 
ดร.สุวิมล ว่องวาณิช  

21. ดร.ล าพอง กลมกูล สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ได้ รับรางวัลระดับดี จาก
วิทยานิพนธ์เรื่อง “อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี” (Effects of 
Reflection Process on the Effectiveness of Classroom Action Research: Mixed Methods Research) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ  

22. ดร.ฐาปนี สีเฉลียว สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้รับรางวัลระดับดี 
จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การน าเสนอรูปแบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักการการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทาง
วิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์  ระดับปริญญาบัณฑิต” (A Proposed  
Model of Instructional Design and Development Based on Engineering Creative Problem Solving Principles to 
Develop Creative Thinking Skills of Undergraduate Engineering Students) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร. 
อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง มีพิธีรับรางวัลอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2557  
          23. นางสาวอรุโณทัย กัลปนา และนางสาวณัฐนิช บัวบาน นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ "เครือข่ายแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและเยาวชนประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก" Japan - East Asia Network of 
Exchange for Student and Youths (JENESYS 2) หัวข้อ "ศิลปินคอมพิวเตอร์กราฟิก" โดย
ได้เป็นหนึ่งใน จ านวน 48 คน ที่ได้รับทุนจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2557 

24. นายธนพัฒน์ ทองมา นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชามัธยมศึกษา 
วิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับเลือกเป็นนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะ
ความเป็นครู ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
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25. นายวรวิทย์ เสวีวัลลก นางสาวสุธีรัตน์  นิโรรัมย์ นางสาวชนิสรา  ฐิติกรวรชาติ และนายธีรัตม์ เกตุมี นิสิตสาขาวิชาดนตรี
ศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ Singapore International Band Festival 2014  ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21 - 27 กรกฏาคม 2557 

26. นิสิตชมรมครุศิลป์สู่สังคม สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ น าสมาชิกชมรม  
จัดกิจกรรม “จิตอาสาจิตรกรรมบนโลงศพ” เพื่อระบายสีตกแต่งโลงศพส าหรับศพไร้ญาติที่วัดโพธิ์ไพโรจน์ จังหวัดราชบุรี โดยมี อาจารย์ 
ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนางสาววนาลี ชาฌรังศรี นิสิตครุศิลป์ปี 3 รุ่น 44 เป็น
ประธานชมรม ได้รับรางวัลโครงการดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2556 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557  สมาชิกมี
รายชื่อต่อไปนี้  
    1) นางสาววนาลี  ชาฌรังศรี 15) นางสาวณัฐณิชา  พิมพ์พาพ์       
    2) นางสาวสุภิญญา  สมทา 16) นางสาวศศิภา  โกมลวนิช    
    3) นางสาวจารุณี  พาระมี  17) นางสาวสลิล  รัตนจรัสกุล 
    4) นางสาวนาถล้านนา  ศุภกุล 18) นางสาวสาธนี  โพธิศรี 
    5) นางสาวสุวิมล  วิชัยโย  19) นางสาวแพรววดี  ประวิชพราหมณ์ 
    6) นายสว่างพงษ์  สิทธิไพศาลกุล 20) นางสาวอนัญญา  พ่ึงนุสนธิ์ 
    7) นายธนภูมิ  บางชะวงษ์  21) นางสาวสลัณชนา  สรรพสุข 
    8) นายพัธท์  พิบูลย์วรกุล  22) นางสาวเบญทิพย์  เพลินธรรมคุณ 
    9) นายจิรเมธ  ตุ่นบุตร  23) นางสาวศศิกานต์  พิพัฒน์วุฒิธร 
  10) นางสาวพิจิตรา  ศรีกฤษณ์ 24) นางสาวศุภวรรณ  ค าเภา 
  11) นางสาวอรจิรา  หมอทรัพย์ 25) นางสาวพิมพ์ฉัตร  วิบูลทวีสินธุ์ 
  12) นางสาวมัลลิกา  อินุคาอิ 26) นางสาวสุภาพรรณ  วงศ์ศักดิ์ศิริกุล 
  13) นางสาวรุ้ง  โรจนสัจจา  27) นางสาวชุติมา  วงศ์วัฒนากรชัย 
  14) นางสาวภิญญา  แข็งแรง 

27. ดร.ระวี  สัจจโสภณ  ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  2557 

28. นิสิตสาขาวิชาการวัดและประเมินการศึกษา และสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ได้รับรางวัลจากการประกวดวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 2557 จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 

29. นายประพัศฏ์ อยู่ส าราญ นายภูวนัตถ์ นายภาณุวัฒน์ ฟักบาง และนายยุทธชาติ พิทักษ์สัตย์ นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาและ 

พลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับคัดเลือกเป็นทีมชาติ กีฬาซอฟต์บอล เข้าร่วมการแข่งขัน 1th South East Asia (SEA) Cup 
- Men Softball ระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2557 
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30. นายพีรณัฐ บุญทัน นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 (ที่ 3) จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ CU Open Inspired by ThaiPBS ระหว่างวันที่ 16 - 21 กันยายน 2557 ที่อาคาร
เฉลิมราชสุดากีฬาสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป และชายคู่ทั่วไป (นายพีรณัฐ จัดอยู่ในมือวางอันดับ 7 ประเภท
ชายเด่ียวทั่วไป) 

 
 
 
 
 

31. นายปรเมศวร์ ชรอยนุช นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทาง
การศึกษา ได้รับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี 2557 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ ในวันเยาวชนแห่งชาติ  
ณ ศูนย์เยาวชนไทย - ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 

 

 

 

 

 
            32. นายพงศ์พันธุ์  ค าพรรณ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา ได้รับ
พระราชทานรางวัล และทุนสนับสนุนพัฒนานักวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2557/2558 จาก 
ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 

33. นางสาวจารุรีย์ จันทร์ดิษฐ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  การประกวดการอ่านท านองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 จัดโดยกองทุน 
มหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 
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 งานวิจยั 

             ปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการโครงการวิจัย จ านวน 46 โครงการ วงเงินสนับสนุนทั้งสิ้น  106,795,005 บาท 
โดยแยกเป็นเงินทุนเพื่อการวิจัยคณะครุศาสตร์  จ านวน 9 โครงการ รวมเป็นเงิน 460,000  บาท กองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จ านวน  
5 โครงการ เป็นเงิน 929,000 บาท เงินอุดหนุนวิจัยในชั้นเรียน จากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน  
8 โครงการ เป็นเงิน 320,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 650,000 บาท และจากแหล่งทุนภายนอก 
จ านวน 23 โครงการ เป็นเงิน 104,436,005 บาท  และในปีงบประมาณ 2557 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นทุนประเภทบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นเงิน
จ านวน 396,300 บาท (จ านวนโครงการและจ านวนเงินไม่รวมอยู่ในโครงการวิจัยของคณาจารย์) โดยมีรายละเอียดแยกตามแหล่งทุน ดังนี้ 
1. โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 
ตารางท่ี 10 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนเพื่อการวิจัยคณะครุศาสตร์                                         หน่วย: บาท 

ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 ผลของโปรแกรมอบรมครูเพื่อสอนภาษาอังกฤษ

ด้วยเนื้อหาอาเซียนและแนวคิด CLIL ที่มีต่อ
เนื้อหาความรู้ ทัศนคติ และการน าความรู้ไปใช้ 
ในกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครู
ภาษาอังกฤษมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 

อ.ดร.ปราณภา  โหมดหิรัญ 13 มี.ค. 57- 
12 มี.ค. 58 

30,000 

2 ผลของการใช้อาชาบ าบัดที่มีต่อพัฒนาการของ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษซึ่งมีคุณลักษณะ
ที่ต่างกัน 

อ.นวรัตน์  หัสดี 17 มี.ค. 57- 
18 มี.ค. 58 

50,000 

3 รูปแบบการสอนทักษะการปฏิบัติในงานตัดเย็บ 
ด้วยกิจกรรมหมอนแฟนซี ส าหรับนักเรียน 
ประถมศึกษาตอนปลาย 

ผศ.จรัสศรี  พัวจินดาเนตร 17 มี.ค. 57- 
18 มี.ค. 58 

50,000 

4 รูปแบบการบูรณาการการใช้สมุดบันทึกภาพ 
เขียนสะท้อนความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการ 
แก้ปัญหาส าหรับนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาศิลป์ 
ศึกษา ระดับปริญญาตรี 

อ.ดร.ขนบพร  วัฒนสุขชัย มิ.ย. 56-มิ.ย. 58 80,000 
(เงินสมทบ) 

5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด 
และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการ 
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล 12 ก.ย. 57-  
11 ก.ย. 58 

50,000 

6 การน าเสนอแนวทางการจัดการศกึษาตลอด 
ชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ในบริบท 
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย 

อ.ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล 12 ก.ย. 57-  
11 ก.ย. 58 

50,000 

7 ผลของการใช้รูปแบบการสอน 7E ร่วมกับ 
เทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขันวิชาหลักภาษาไทยที่ 
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยและ
ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

อ.นวรัตน์  สุขวัฒนาสินิทธ์ 12 ก.ย. 57-  
14 ส.ค. 58 

50,000 

8 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
ตกผลึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี 
ไทยและทักษะสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนิสิต
ระดับปริญญาบัณฑิต 

อ.สุวิตรา  เลิศวรรณวิทย์ 12 ก.ย.57- 
28 ก.พ. 58 

50,000 
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ตารางท่ี 10 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนเพื่อการวิจัยคณะครุศาสตร์  (ต่อ)                               หน่วย: บาท 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
9 ผลของการใช้สารคดีบทน าคณิตศาสตร์ที่มีต่อ 

เจตคติของการเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ 
อ.ดร.จิณดิษฐ์  ละออปักษิณ 12 ก.ย.57- 

30 เม.ย. 58 
50,000 

ตารางท่ี 11 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช                                                 หน่วย: บาท 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 การพัฒนารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้การ

เสริมศักยภาพด้วยเทคนิคการใช้ค าถาม 
เพื่อสร้างเมตาคอกนิซันและความสามารถใน  
การอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

อ.ดร.ฉัตรวรรณ์  ลัญฉวรรธนะกร มิ.ย. 57-มิ.ย. 58 120,000 

2 การพัฒนารูปแบบแฟูมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใน
สภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานการสอน
ส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ประกอบ  กรณีกิจ พ.ย. 56-พ.ย. 57 279,000 

3 การพัฒนาตัวบ่งชี้และยุทธศาสตร์การบริหารงาน
วิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถาบันอุดมศึกษา 

ผศ.ดร.อรุณี  หงษ์ศิริวัฒน์ พ.ย. 56-พ.ย. 57 210,000 

4 ขีดความสามารถในการแข่งขันของเยาวชนไทย
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในบริบทของ
ประชาคมอาเซียน 

อ.ดร.ปิยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ มิ.ย. 56-มิ.ย. 58 240,000 

5 รูปแบบการบูรณาการการใช้สมุดบันทึกภาพ 
เขียนสะท้อนความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาส าหรับนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาศิลป์
ศึกษา ระดับปริญญาตรี 

อ.ดร.ขนบพร  วัฒนสุขชัย มิ.ย. 56-มิ.ย. 58 80,000 
( เงินสมทบ) 

 

ตารางท่ี 12 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนวิจัยในชั้นเรียนจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้               หน่วย: บาท 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 การวิเคราะห์บทเพลงคัดสรรส าหรับนิสิต

รายวิชาเครื่องสีไทย กรณีศึกษาทางเดี่ยวซออู้
เพลงสุรินทราหู สามชั้น 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์ พ.ย. 56-ก.พ. 57 40,000 

2 ผลของการสอนงานที่มีต่อสัมพันธภาพและ 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตและ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะครุศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.อภิภา  ปรัชญพฤทธ์ิ มิ.ย.-พ.ย. 57 40,000 

3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เรื่อง 
“สุขภาวะโดยประยุกต์ใช้ระบบคู่สัญญากับ
แนวคิด PDCA และ education 3.0” 

อ.ดร.ยุรวัฒน์  คล้ายมงคล มิ.ย.-พ.ย. 57 40,000 

4 การใช้มันดาลาเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ 
ในตนเองของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

ผศ.ดร.ศศิลักษณ ์ ขยันกิจ ส.ค.-พ.ย. 57 40,000 
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ตารางท่ี 12 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนวิจัยในชั้นเรียนจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)       หน่วย: บาท 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
5 รูปแบบการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุกตามวิธี 

การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนิสิตครู 

ผศ.ดร.ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ 
อ.ดร.พรสุข  ตันตระรุ่งโรจน์ 

ส.ค.-พ.ย. 57 40,000 

6 ผลการสอดแทรกแนวคิดเคมีสีเขียวในชั้นเรียน 
ผ่าน “โครงการ Green Chem Green Life”  
ที่มีต่อการสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ 

อ.ดร.สายรุ้ง  ซาวสุภา ส.ค.-พ.ย. 57 40,000 

7 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสม 
ผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อ
เพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณ- 
ญาณ ส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต 

อ.ดร.ธีรวดี  ถังคบุตร ส.ค.-พ.ย. 57 40,000 

8 การพัฒนากระบวนการประสานงานพลังบ้าน 
โรงเรียน ชุมชน ตามแนวของเอพสไตน์ 

อ.ดร.อัญญมณี  บุญซื่อ ส.ค.-พ.ย. 57 40,000 

ตารางท่ี 13 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                                              หน่วย: บาท 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 ระบบการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงบนสภาพแวดล้อม 

การเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อพัฒนาความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็นทีมส าหรับ 
นิสิต นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ 

รศ.ดร.เนาวนิตย์  สงคราม 1 ต.ค. 56- 
30 ก.ย. 57 

650,000 

 

ตารางท่ี 14 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก                                                          หน่วย: บาท 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
1 โครงการประเมินแผนสร้างเสริมสุขภาวะใน

องค์กร 
ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช 
ดร.ปิยพงษ์  คล้ายคลึง 
ดร.หฤทัย  อาจปร ุ
ดร.บงกช  วงศ์หล่อสายชล 
ดร.นันทรัตน์  คงคาเพชร 
ดร.พนิดา  มารุ่งเรือง 
ผศ.สุดประนอม  สมันตเวคิน 
นายกนิษฐ์  ศรีเคลือบ 
นายณัฐพล  แจ้งอักษร 

15 ก.ย. 56- 
14 ก.ย. 57 

1,950,000 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ต่อ) 
2 โครงการวิจัย: การบูรณาการพลังเด็กและเยาวชน

กับพลังชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านเด็กและเยาวชน 

รศ.ดร.สมพงษ์  จิตระดับ 
น.ส.นวพร  สุนันท์ลิกานนท์ 
นายสุรศักดิ์  เก้าเอี้ยน 
น.ส.จิราภรณ์  สอนอ่อง 

1 ต.ค. 56- 
15 ต.ค. 58 

8,443,305 
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ตารางท่ี 14 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  (ต่อ)                                                  หน่วย: บาท 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
3 การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (โอ อี อาร์) 

ด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมและเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
เพื่อยกระดับการเรียนอย่างใฝุรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

รศ.ดร.ใจทิพย์  ณ สงขลา 
ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ 
ดร.ปราโมทย์  พรหมขันธ์ 

23 ก.ย. 56- 
22 ม.ค. 58 

1,166,000 

4 สภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนวทางการส ารวจ 
ค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจยัและพัฒนา 
ของประเทศไทย: การวิจัยแบบผสมวิธี 

อ.ดร.ชยุตม์  ภิรมย์สมบัติ 1 มี.ค. 57- 
28 ก.พ. 58 

550,000 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
5 การพัฒนาระบบจัดการแฟูมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผศ.ดร.ประกอบ  กรณีกิจ 
ผศ.ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์ 
น.ส.รัตตมา  รัตนวงศา 
น.ส.ศศิธร  ลิจันทร์พร 

17 ก.ย. 56- 
16 ก.ย. 57 

880,000 

6 โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 
ออนไลน์แบบเปิด 

รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะก่ัวุท่ง 
ผศ.ดร.ประกอบ  กรณีกิจ 
อ.ดร.พรสุข  ตันตระรุ่งโรจน์ 
ผศ.ดร.พร้อมภัค  บึงบัว 
นายโสภาค  เจริญสุข 

ต.ค. 56- 
ก.ย. 57 

2,000,000 

7 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเว็บไซต์ที่ 
ให้บริการทางการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัย 
ไซเบอร์ไทย 

รศ.ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์ 
นายเอกวัฒน์  สุวันทโรจน์ 

31 มี.ค. 57- 
30 มี.ค. 58 

850,000 

8 โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา 

รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่งทุ่ง 
รศ.ดร.เนาวนิตย์  สงคราม 
อ.ดร.ธีรวดี  ถังคบุตร 
นางพร้อมภัค  บึงบัว 
นายโสภาค  เจริญสุข 
นางสาวรรณวิสาข์  อิ่มคุ้ม 

26 ธ.ค. 56-   
ธ.ค. 57 

1,250,000 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
9 โครงการจัดท าต้นฉบับรายงานสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ในประเทศไทย ประจ าปี 2554 - 2555 (Thailand 
Environmental Education Report) ฉบับที่ 2 

ผศ.อรรถพล  อนันตวรสกุล 
อ.อภัยชนม์  สัจจะพัฒนากุล 
นายสุรไกร  นันทบุรมย์ 

1 พ.ย. 56- 
31 มิ.ย. 57 

1,200,000 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
10 รูปแบบการบูรณาการการใช้สมุดบันทึกภาพเขียน

สะท้อนความคิด เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ส าหรับนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาศลิปศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

อ.ดร.ขนบพร  วัฒนสุขชัย 3 มิ.ย. 56-           
2 มิ.ย. 58 

320,000 

11 ขีดความสามารถในการแข่งขันของเยาวชนไทยเพื่อ
รองรับการพัฒนาประเทศในบริบทของประชาคม 
อาเซียน 

อ.ดร.ปิยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ 3 มิ.ย. 56-           
2 มิ.ย. 58 

320,000 
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ตารางท่ี 14 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)                                                   หน่วย: บาท 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
12 โครงการจัดท าระบบประเมินมาตรฐานของ 

บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตาม 
มาตรฐาน 

ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี 
ผศ.ดร.ชื่นชนก  โควินท์ 
รศ.ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ 
อ.ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ 
อ.ดร.ศิวพร  ภู่พันธ์ 
รศ.ดร.โชติกา  ภาษีผล 
รศ.ดร.วรรณี  แกมเกตุ 
ผศ.ดร.ชุติมา  สุรเศรษฐ 
อ.ดร.สุพจน์  เกิดสุวรรณ 
อ.ดร.ฤดีรัตน์  ชุษณะโชต ิ
อ.ดร.มณีรัตน์  เอกโยคยะ 
อ.ดร.ชนิศา  ตันติเฉลิม 
อ.ดร.จิรานุช  โสภา 
อ.พิสิษฐ์  ธงพุดธา 
อ.สุวรรณฤทธิ์  วงศ์ชอุ่ม 
อ.จิตรลดา  ปิ่นทอง 
อ.ดร.คมกริบ  ธีรานุรักษ์ 
อ.จอมทัพ  ขวัญราช 
อ.สุกัญญา  บุญศรี 
นางพรทิพย์  เฟื่องฟ ู
น.ส.ฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล 

ก.ย. 56-ก.ย. 57 14,000,000 

13 โครงการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะแรงงาน 
ใน 32 ต าแหน่งงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ทั่วประเทศ 

ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี 
ผศ.ดร.ชื่นชนก  โควินท์ 
รศ.ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ 
อ.ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ 
อ.ดร.ศิวพร  ภู่พันธ์ 
รศ.ศักดา  บุญยไวโรจน์ 
รศ.ศิลปชัย  บูรณพานิช 
รศ.สมโภชน์  ทองแดง 
ผศ.กิตติ  อมตชีวิน 
อ.ดร.ฤดีรัตน์  ชุษณะโชต ิ
อ.ดร.มณีรัตน์  เอกโยคยะ 
พ.ต.อ.ดร.กิจพิณิฐ  อุสาโห 
อ.ดร.จิรานุช  โสภา 
อ.พิสิทธิ์  ธงพุดธา 
อ.สุวรรณฤทธิ์  วงศ์ชอุ่ม 
อ.จิตรลดา  ปิ่นทอง 
อ.ดร.คมกริบ  ธีรานุรักษ์ 
รศ.ดร.สุวิมล  ติรกานันท์ 
นางพรทิพย์  เฟื่องฟ ู

ก.ย. 56-ก.ย. 57 14,000,000 
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ตารางท่ี 14 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)                                                   หน่วย: บาท 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
  อ.จอมทัพ  ขวัญราช 

อ.สุกัญญา  บุญศรี 
น.ส.ฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล 

  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
14 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลหลักสูตร 

นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 
รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ 
รศ.ดร.โชติกา  ภาษีผล 

27 ธ.ค. 56- 
14 ส.ค. 57 

500,000 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
15 การติดตามผู้ประเมินคุณภาพภายนอก  

ประจ าปี 2557 
รศ.ดร.สุชาดา  บวรกิติวงศ์ 
รศ.ดร.วรรณี  แกมเกตุ 

มี.ค.-ก.ย. 57 190,300 

16 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม ระยะครึ่งวงจร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

รศ.ดร.สุชาดา  บวรกิติวงศ์ 
รศ.ดร.วรรณี  แกมเกตุ 
อ.ดร.สิวะโชติ  ศรีสุทธิยากร 
อ.พัชรนันท์  กลั่นแก้ว 
อ.สยาม  ปิยะนราธร 

มิ.ย.-ก.ย. 57 500,000 

ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
17 การวิจัยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ 
ผศ.กอบกุล  พฤกษะวัน 
ผศ.ทิพพดี  อ่องแสงคุณ 

มิ.ย.-ก.ย. 57 27,061,400 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
18 การศึกษาสภาพและปัญหาการผลิต การใช้และการ

พัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในอนาคต 

รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง 
ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 
ดร.รังสรรค์  มณีเล็ก 
ผศ.ดร.เพื่องอรุณ  ปรีดีดิลก 
อ.ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล 

23 เม.ย.- 
18 ธ.ค. 57 

1,000,000 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
19 โครงการวิจัย: การประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการส านักงานปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2557 

รศ.ดร.เนาวนิตย์  สงคราม 
รศ.ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์ 
อ.ดร.บุญญรัตน์  สัมพันธ์วัฒนชัย 
น.ส.อัญชนก  กลิ่นเทียน 
น.ส.วันวิสาข์  อิ่มคุ้ม 

27 พ.ค.- 
30 ต.ค. 57 

680,000 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี   
20 การศึกษาวิจัยและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จ านวน 34 โรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ 
รศ.เพียงใจ  ศุขโรจน์ 
รศ.ดร.สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา 
รศ.ลัดดา  ภู่เกียรติ 
รศ.วีระชาติ  สวนไพรินทร์ 
ผศ.กอบกุล  พฤกษะวัน 
ผศ.ทิพพดี  อ่องแสงคุณ 

28 มิ.ย. 57-      
30 เม.ย. 58 

17,000,000 
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ตารางท่ี 14 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)                                                   หน่วย: บาท 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)   
21 โครงการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน 

ขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดารของไทย และระบบ
การประกันคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใน
ต่างประเทศ 

รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ 
รศ.ดร.ใจทิพย์  ณ สงขลา 
 

26 ก.ค.-พ.ย. 57 400,000 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   
22 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และ 

แนวทางการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยสภากาชาดไทย 

ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์ 
นอ.หญิง รศ.ดร.ทิพยรัตน์ พัชรวรรัช 
ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 
ผศ.ดร.อรุณี  หงษ์ศริวัฒน์ 

ส.ค. 57-เม.ย. 58 200,000 

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน 
23 การประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตร

ยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ 
รศ.ดร.ส าราญ  มีแจ้ง 
รศ.ดร.ประวิตร  เอราวรรณ์ 
ผศ.ดร.อัจฉรา  ศรีพันธ์ 
อ.ดร.สรัญญา  จันทร์ชูสกุล 
อ.ดร.จิตติมาภรณ์  สีหะวงษ์ 
อ.ดร.วราพร  เอราวรรณ์ 
อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์  สว่างบุญ 
อ.ดร.เพชรา  พิพัฒน์สันติกุล 
อ.สิวะโชติ  ศรีสุทธิยากร 
อ.กิจติพงษ์  ประชาชิต 
อ.แทน  พิธิยานุวัฒน์ 
อ.อินทิรา  อินทรประพงศ์ 
น.ส.วิชชุดา  สมจิต 
น.ส.สุทธินี  เพชรทองค า 
น.ส.วิยฉัตร  พูนพิพัฒน์ 

ก.ย. 57-ส.ค. 60 9,975,000 

 

              ในปีงบประมาณ 2557 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนิสิตคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นทุนประเภทบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นเงินจ านวน 396,300 บาท ดังนี้ 1. โครงการวิจัยเรื่อง 
“ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการละเล่นพื้นบ้านที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อ ทักษะทาง
สังคมของเด็กในชุมชน” เป็นเงินจ านวน 84,600 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ 
มีนายอังศุธร  อังคะนิต นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต เป็นผู้รับทุน 2. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดเครื่องมือวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ :  
การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ” เป็นเงินจ านวน 174,000 บาท  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา  และมีนางสาวปริญญาภรณ์  ธนะบุญปวง  นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิจัยและจิตวิ ทยาการศึกษา เป็นผู้รับทุน  
3. โครงการวิจัยเรื่อง “อนาคตภาพการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทย” เป็นเงินจ านวน 137,700 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  และมีนายศักดิ์ชาย  เพชรช่วย นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา เป็นผู้รับทุน 
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2. โครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 
ตารางท่ี 15 โครงการวิจัยที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเงินทุนเพื่อการวิจัยคณะครุศาสตร์                                        หน่วย: บาท 

ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ "ความรัก"  

หรือเลิฟโมเดล (LOVE MODEL) เพื่อสร้าง 
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส าหรับการสอน 
สุขศึกษา: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิชา 
เพศศึกษาและวิชาสวัสดิศึกษา 

รศ.ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์ 24 มิ.ย. 56- 
1 มี.ค. 57 

30,000 

 

ตารางท่ี 16 โครงการวิจัยที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช                                        หน่วย: บาท                                                
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถพิเศษทางกีฬา

โปโลน้ าและรูปแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมส าหรับ
นักกีฬาโปโลน้ าทีมชาติไทย 

อ.ดร.ธานินทร์  บุญญาลงกรณ์ ต.ค. 55-ต.ค. 56 120,000 

2 อิทธิพลของการท ากิจกรรมภาษาอังกฤษนอก 
ห้องเรียนต่อพัฒนาการทางทักษะภาษาอังกฤษ 
ของนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ 

อ.ดร.ฤดีรัตน์  ชุษณะโชติ พ.ย. 52-พ.ย. 53 120,000 

 

ตารางท่ี 17 โครงการวิจัยที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                                          หน่วย: บาท                                                
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 ระบบการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงบนสภาพแวดล้อม 

การเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 

รศ.ดร.เนาวนิตย์  สงคราม 
 
 

ต.ค. 55-ก.ย. 56 603,000 

 

ตารางท่ี 18 โครงการวิจัยที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทุนภายนอก                                                      หน่วย: บาท 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้ 

Tablet ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงนวัตกรรม 
ในชั้นเรียน 

รศ.ดร.ใจทิพย์  ณ สงขลา 
รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ 
นายนรินธน์  นนทมาลย์ 
นายธนพล  ลิ่มอรุณ 
น.ส.วริวรรณ  มูลต้น 

เม.ย.-ก.ค. 56 750,375 

2 โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะ
ของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism 
Professional-MRA) 

ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี 
ผศ.ดร.ชื่นชนก  โควินท์ 
รศ.ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ 
รศ.ศักดา  บุญยไวโรจน์ 
รศ.ศิลปชัย  บูรณพานิช 
ผศ.กิตติ  อมตชีวิน 
อ.ดร.ฤดีรัตน์  ชุษณะโชต ิ
อ.ดร.มณีรัตน์  เอกโยคยะ 
พ.ต.อ.ดร.กิจพิณิฐ  อุสาโห 
อ.ดร.จิรานุช  โสภา 
อ.พิสิทธิ์  ธงพุดธา 
น.ส.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ 

ก.ย. 55-ก.ย. 56 7,000,000 
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ตารางท่ี 18 โครงการวิจัยที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)                                               หน่วย: บาท 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
3 โครงการวิจัย: การพัฒนาสมรรถนะระบบที่

ปรึกษาให้สภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
รศ.ดร.สมพงษ์  จิตระดับ 
น.ส.จิราภรณ์  สอนอ่อง 

12 ก.ย. 55- 
12 ก.ย. 56 

1,000,000 

4 การติดตามผู้ประเมินภายนอก รศ.ดร.สุชาดา  บวรกิติวงศ์ 
รศ.ดร.วรรณี  แกมเกตุ 
อ.พัชรนันท์  กลั่นแก้ว 

มิ.ย.-ก.ย. 56 304,000 

5 หนึ่งช่วยเก้า รศ.ดร.สุชาดา  บวรกิติวงศ์ มิ.ย.-ก.ย. 56 20,000 
6 การพัฒนาระบบองค์ความรู้ในการก าหนด

นโยบายและแผนด้านพลังงาน ส านักนโยบาย
และแผนพลังงาน 

รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะก่ัวทุ่ง 
อ.ดร.วิชิต  เทพประสิทธิ์ 
อ.ดร.พร้อมภัค  บึงบัว 

มี.ค.-ส.ค. 56 1,100,000 

7 แนวทางการประเมินเว็บไซต์ท่ีให้บริการทางการ
ศึกษา: กรณีศึกษาการประเมินผลการด าเนินการ
เว็บไซต์ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย" 

ผศ.ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์ 
น.ส.เขมณัฏฐ์  มิ่งศิริธรรม 
น.ส.รัตตมา  รัตนวงศา 

4 มิ.ย. 56-          
30 ม.ค. 57 

375,000 

8 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมหลักสูตร 
นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 58 และ 59 

รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ 
รศ.ดร.โชติกา  ภาษีผล 

11 มิ.ย.-           
11 ก.ย. 56 

1,100,000 

9 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบพัฒนาการด้านนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของประเทศใน
ประชาคมอาเซียนในรอบ 3 ทศวรรษ: กรณีศึกษา
ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ผศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา 
รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล 
ผศ.ดร.วรรัตน์  ปทุมเจริญวัฒนา 
ผศ.ดร.มนัสวาสน์  โกวิทยา 
อ.ดร.ณัฏฐ์ลักษณ์  ศรีมีชัย 
อ.ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล 

28 ก.ย. 55- 
27 ก.ย. 56 

565,800 

10 โครงการวิจัย: สถานการณ์ผลกระทบและ 
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิภาพคุ้มครองและ
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยท่ีไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
ด้วยนวัตกรรมเสริมสร้างความรักผูกพันใน 
ครอบครัวเพื่อสังคมปลอดภัย 

รศ.ดร.อุดมลักษณ์  กุลพิจิตร 
อ.ดร.อุไรวาส  ปรีดีดิลก 
นางพัชราภรณ ์ พุทธิกุล 
 
 

19 มิ.ย. 55-        
15 มี.ค. 56 

1,800,000 

11 โครงการวิจัยนโยบายและทิศทางการส่งเสริม 
การจัดการศึกษาข้ามชาติ/ข้ามพรมแดน 
(Transnational Education) ของนานาชาติ 

รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง 
อ.ดร.เฟื่องอรุณ  ปรีดีดิลก 
อ.ดร.ศรเนตร  อารีโสภณพิเชฐ 
อ.ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล 

17 ก.ย. 55-        
17 มี.ค. 56 

450,000 

12 โครงการประเมินผลการใช้บทเรียน SAS 
Curriculum Pathways 

ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี 
รศ.ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ 
รศ.ศักดา  บุญยไวโรจน์ 
รศ.ศิลปชัย  บูรณพานิช 
อ.ดร.อินทิรา  พรมพันธุ์ 
น.ส.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ 
น.ส.ฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล 

เม.ย. 56-มี.ค. 57 966,000 
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ตารางท่ี 18 โครงการวิจัยที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)                                               หน่วย: บาท 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
13 การศึกษาวิจัยและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี จ านวน 34 โรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2556" 

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ 
รศ.เพียงใจ  ศุขโรจน์ 
รศ.ลัดดา  ภู่เกียรติ 
รศ.วีระชาติ  สวนไพรินทร์ 
ผศ.ดร.จุไรรัตน์  สุดรุ่ง 
ผศ.กอบกุล  พฤกษะวัน 
ผศ.ทิพพดี  อ่องแสงคุณ 

1 มิ.ย. 56-          
30 เม.ย. 57 

17,000,000 

14 การพัฒนารูปแบบแฟูมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สะท้อนข้อมูลย้อนกลับในการประเมินพัฒนา 
การเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รศ.ดร.โชติกา  ภาษีผล 
ผศ.ดร.ประกอบ  กรณีกิจ 
นายพิทักษ์  โสตถยาคม 
น.ส.อนันดา  สณัฐิติวณิชย์ 
น.ส.ดาวเรือง  ลุมทอง 
น.ส.ปาริฉัตร  บุญต้อม 

23 ก.ค. 55-       
22 ม.ค. 57 

983,000 

3. การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
   คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ ได้น าเสนอผลงานวิจยัในระดับชาติ/นานาชาติ ดังนี้ 
ตารางท่ี 19 คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ ได้น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 
ท่ี ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย ชื่อการประชุม วัน/เดือน/ปี 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
1 The Impact and 

Consequences of the 
Citizenship Education Policy 
Study Project: A Case Study of 
Thailand 

Somwung Pitiyanuwat 
Chanita Rukspollmuang 
 
 

การประชุมนานาชาติเรื่อง 
"Conducting Cross-
Cultural, Cross-National 
Research in International 
Setting" 

15-17 ม.ค. 57 

2 “Creative Teaching in a Higher 
Educational Institution in 
Thailand 

Ananda Kumar 
Palaniappan  
Chanisa Tantixalerm 

การประชุมนานาชาติเรื่อง 
"Conducting Cross-
Cultural, Cross-National 
Research in International 
Setting" 

15-17 ม.ค. 57 

In Collboration With University of Alcala, Spain; University of Malta, Malta; Bahcesehir University, Turkey; 
Johns Hopkins University, USA; Near East University, North Cyprus, Cyprus; Educational Sciences 
Association; European Educational Research Association 
3 A Comparative Analysis of the 

Efficiency of Differential Item 
Functioning Detection for 
Dichotomously Scored Items  
Among Logistic Regression, 
SIBTEST and Raschtree 
Methods 

Supa  Apinyapibal 
Nuttaporn Lawthong 
Sirichai  Kanjanawasee 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
6th World Conference on 
Educational Sciences 
(WCES-2014) 

6-9 ก.พ. 57 
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ตารางท่ี 19 คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ ได้น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ (ต่อ) 
ท่ี ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย ชื่อการประชุม วัน/เดือน/ปี 
4 Development of an English 

Communicative Competence 
Diagnostic Approach 

Kullaporn  Poolswad 
Sirichai  Kanjanawasee 
Jirada  Wudthayagorn 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
6th World Conference on 
Educational Sciences 
(WCES-2014) 

6-9 ก.พ. 57 

5 Development of a 
Mathematical Problem Solving 
Diagnostic Method: An 
Application of Bayesian 
Networks and Multidimensional 
Item Respond Theory 

Pornpimol  Youngchim 
Chotiga  Pasiphol 
Siridej  Sujiva 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
6th World Conference on 
Educational Sciences 
(WCES-2014) 
 
 

6-9 ก.พ. 57 

6 Development of a Program 
Evaluation Model for 
Continuing Training Programs 
for Registered Nurses: An 
Application of Alignment 
Concepts 

Pattaraporn  
Sukanjanaporn 
Siridej  Sujiva 
Shotiga  Pasiphol 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
6th World Conference on 
Educational Sciences 
(WCES-2014) 
 

6-9 ก.พ. 57 

7 Development of Recruitment 
and Selection Process for 
Assistant Teachers under the 
Jurisdiction of Bangkok 
Metropolitan Administration 
Using Multiple Approaches 

Hatairat  Jiarakorn 
Siridej  Sujiva 
Shotiga  Pasiphol 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
6th  World Conference on 
Educational Sciences 
(WCES-2014) 
 

6-9 ก.พ. 57 

8 A Study of Quality Assessment 
of Science Instructional 
Management in Thailand: An 
Analysis of Differential Item 
Functioning and Test 
Functioning in Mixed Format 
Tests 

Panat  Chanpleng 
Nuttaporn  Lawthong 
Sungwon  Ngudgratoke 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
6th  World Conference on 
Educational Sciences 
(WCES-2014) 
 

6-9 ก.พ. 57 

9 Development of 21st  Century 
Skill Scales as Perceived by 
Students 

Namthip  Ongardwanich 
Sirichai  Kanjanawasee 
Chanatip  Tuipae 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
6th  World Conference on 
Educational Sciences 
(WCES-2014) 

6-9 ก.พ. 57 

10 Development and Preliminary 
Psychometric Properties of 
Teachers' Organizational 
Citizenship Behavior Scale 

Wanida  Deepaen 
Shotiga  Pasiphol 
Siridej  Sujiva 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
6th  World Conference on 
Educational Sciences 
(WCES-2014) 

6-9 ก.พ. 57 
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ตารางท่ี 19 คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ ได้น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ (ต่อ) 
ท่ี ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย ชื่อการประชุม วัน/เดือน/ปี 
11 Future Impact of the Change 

of Status to the Autonomous 
University System of Faculty 
of  Nursing 

Khachee  
Pongsathonviboon 
Siridej  Sujiva 
Suwimon  Wongwanich 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
6th  World Conference on 
Educational Sciences 
(WCES-2014) 

6-9 ก.พ. 57 

12 Development of an English 
Speaking Skill Assessment 
Model for Grade 6 Students by 
Using Portfolio 

Daruwan  Srikaew 
Kamonwan  
Tangdhanakanond 
Sirichai  Kanjanawasee 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
6th  World Conference on 
Educational Sciences 
(WCES-2014) 

6-9 ก.พ. 57 

13 Development of an 
Appreciative Inquiry and 
Assessment Processes for 
Students'Self-Knowing and 
Self-Development 

Sirikorn  Tosati 
Nuttaporn  Lawthong 
Siripaarn  Suwanmonkha 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 

6th World Conference on 
Educational Sciences 
(WCES-2014) 

6-9 ก.พ. 57 

14 A Development of Moral 
Sensitivity Scale for Lower 
Secondary School Students 

Kanitpan  Tongsuebsai 
Siridej  Sujiva 
Nuttaporn  Lawthong 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
6th  World Conference on 
Educational Sciences 
(WCES-2014) 

6-9 ก.พ. 57 

15 The Development of Cognitive 
Diagnostic Testing on Basic 
Arithmetic Operation 

Supranee  Boora 
Shotiga  Pasiphol 
Kamonwan  
Tangdhanakanond 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
6th  World Conference on 
Educational Sciences 
(WCES-2014) 

6-9 ก.พ. 57 

Graduate School of Education (Program of Lifelong Education) of PNU College of Education of PNU 
16 Implementation of Lifelong 

Learning and Education 
Activities: An Analysis of 
Learning Community Good 
Practices in Thai Cultural 
Context 

Suwithida  
Charungkaittikul 

The 3rd  International 
Conference of Culture, 
Biography & Lifelong 
Learning (2014 ICCBL) 
"Culture, Cognition, 
Biography & Learning 

20-22 มี.ค. 57 

17 Cultural Reflection of 
Community Lifelong Learning:  
A Case of Thailand 

Weerachat  Soopunyo The 3rd  International 
Conference of Culture, 
Biography & Lifelong 
Learning (2014 ICCBL) 
"Culture, Cognition, 
Biography & Learning 

20-22 มี.ค. 57 
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ตารางท่ี 19 คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ ได้น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ (ต่อ) 
ท่ี ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย ชื่อการประชุม วัน/เดือน/ปี 
18 Conceptualization of Adult and 

Elderly Learning and Education: A 
Case Study of Thailand 

Achanya  Ratana-Ubol The 3rd  International 
Conference of Culture, 
Biography & Lifelong 
Learning (2014 ICCBL) 
"Culture, Cognition, 
Biography & Learning 

20-22 มี.ค. 57 

รัฐบาลสวิส และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO (The Swiss Federal Government of the State, the 
City of Geneva and of the World Intellectual Property Organization) 
19 Innovation Process to Develop 

Pearl Plates Gouache Color from 
Wasted Green-Mussel-Shells for 
Create Art Activities 
 

Poonarat  
Pichayapaiboon 
Puchong  Rojsangrat 

งานนิทรรศการสิง่ประดิษฐ์
นานาชาติ " 42nd  
International Exhibition of 
Inventions of Geneva"  
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

2-6 เม.ย. 57 

20 Innovation Prototypes 
Development and Knowledge 
Transfer for the Production of 
Jewelry and Handicraft from 
"CHULA Clay" 

Soamshine  
Boonyananta 
Intira  Phrompan 

งานนิทรรศการสิง่ประดิษฐ์
นานาชาติ " 42nd   
International Exhibition of 
Inventions of Geneva"  
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

2-6 เม.ย. 57 

Sakarya University, Istanbul University, Suley Man Sah University 
21 E-learning System in Virtual 

Learning Environment to Enhance 
Cognitive Skills for Learners in 
Higher Education 

Noawanit  Songkram 
Bundit  Puthasernee 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

22 E-learning System in Virtual 
Learning Environment to Develop 
Creative Thinking for Learners in 
Higher Education 

Noawanit  Songkram 
Bundit  Puthasernee 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

23 E-learning System to Enhance 
Cognitive Skills for Learners in 
Higher Education 

Noawanit  Songkram 
Jintavee  Khlaisang 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

24 E-learning System in Blended 
Learning Environment to Enhance 
Cognitive Skills for Learners in 
Higher Education 

Jintavee  Khlaisang 
Maneerat  
Likhitdomrongkiat 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

25 Development of  E-Portfolio 
Management System Towards Thai 
Qualifications Framework for Higher 
Education 

Jintavee  Khlaisang 
Prakob  Koraneekij 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 
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ตารางท่ี 19 คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ ได้น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ (ต่อ) 
ท่ี ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย ชื่อการประชุม วัน/เดือน/ปี 
26 Development of Learning Out-come 

Based E-Portfolio Model Emphasizing 
on Cognitive Skills in Pedagogical 
Blended e- Learning Environment for 
Undergraduate Students at Faculty 
of Education, Chulalongkorn 
University 

Jintavee  Khlaisang 
Prakob  Koraneekij 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

27 Teacher Competency 
Development: Teaching with Tablet 
Technology Through a Classroom 
Innovative Action Research (CIAR) 
Coaching Model 

Jaitip  Na-songkhla 
Siridej  Sujiva 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

28 Development and Validation of the 
Information Literacy Assessment in 
Connectivism Learning Environment 
for Undergraduate Students 

Kulachai  Kultawanich 
Jaitip  Na-songkhla 
Siridej  Sujiva 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

29 Self-Reflection with Critical Friends 
and Multisource Feedback via 
Online Socail Media for Student 
Oral Presentation and Self-Esteem 

Pattapee Malisuwan 
Jaitip  Na-songkhla 
Siridej  Sujiva 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

30 Open Educational Resources 
Development Model for an 
Inquiring Cultural Skill of Higher 
Education Students 

Ophat  Kaosaiyaporn 
Jaitip  Na-songkhla 
Lalida  Boonthong 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

31 Development of the Open 
Educational Rajaphat University 
Students Resources Using Service 
Learning to Enhance Public 
Consciousness and Creative 
Problem Solving 

Poggade  Chanayotha 
Jaitip  Na-songkhla 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

32 Strategies of Information 
Communication and Technology 
Integration by Benchmarking for 
Primary School in Catholic 
(Layman) School Administration 
Club Bangkok Archdiocese for 
Students' 21st Century Skills 

Chavalee  
Sakuliampaiboon 
Jaitip  Na-songkhla 
Siridej  Sujiva 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

33 An Argument Performance Task in 
A Virtual Classroom for Enhancing 
Graduate Students' Analytical 
Reasoning 

Pattaraporn  Amornchai 
Jaitip  Na-songkhla 
Siridej  Sujiva 
 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 
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ตารางท่ี 19 คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ ได้น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ (ต่อ) 
ท่ี ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย ชื่อการประชุม วัน/เดือน/ปี 
34 A Non-Formal Education Program 

to Enhance Drug Abuse Resilence 
Quotient of Youth At-Risk of Drug 
Relapse 
 

Methpaiya  Kerdphol 
Thangrattana 
Worarat  
Pathumchareonwattana 
Wirun  Ninllmot 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

35 The Transformative Learning and 
Critical Reflection Approach to 
Sustain Self-Care Program for 
Chronicially III Persons in 
Philanthropic Primary Health Care 
Unit 

Prasak  Santiparp 
Suwithida  
Charungkiatkul 
Kiatiwan  Amattayakul 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

36 Development of a Program Based 
on Transformative Learning to 
Enhance Authentic Self-Esteem of 
Male Violent Juvenile Delinquents: 
A Systematic Review Study 

Metasit  Meesuaisint 
Wirathep  
Pathumchareonwattana 
Pannee  Boonprakob 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

37 Development of a Non-Formal 
Education Program Using Neo-
Humanist Moral Principles to 
Enhance Ethics in Caring the Elderly 
for the Foreseen Aging Society 

Natchanan  Werakul 
Worarat  
Pathumchareonwattana 
Kiatiwan  Amattayakul 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

38 Development of a Learning Model 
to Enhance Service Mind of Thai 
Police Officer: A Systematic Review 
Study 

Saracha  Chatthong 
Manaswas  Kovitiya 
Mingkhan  Kongcharoen 

International Conference 
on New Horizons in 
Education 

25-27 มิ.ย. 57 

Council for Exceptional Children, Division of International Special Education & Service 
39 Effects of Behavior Support 

Intervention in a Thai Inclusive 
Chanisa  Tantixalerm Embracing Inclusive 

Approaches for Children 
and Youth with Special 
Needs 

14-17 ก.ค. 57 
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4. ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ปีงบประมาณ 2557 
ตารางท่ี 20 ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล  
ท่ี วัน/เดือน/ปี ชื่อผลงาน ผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
1 3 ธ.ค. 56 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  

สาขาการศึกษา ปี 2556 
ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ "42nd  Internatioanl Exhibition of Inventions of Geneva"  ณ กรุงเจนีวา  
สมาพันธ์รัฐสวิส 
2 2-6 เม.ย. 57 ผลงานนวัตกรรมสีเกล็ดมุกที่พัฒนา 

ขึ้นมาจากเกล็ดมุกที่แปรรูปจาก 
เปลือกหอยแมลงภู่ เพื่อน ามาสร้าง 
สรรค์ในผลงานศิลปะ 

รศ.ดร.ปุณณรัตน์  พิชญไพบูลย์ 
นายภุชงค์  โรจน์แสงรัตน์ 

รางวัลเหรียญทอง  
จากการประกวดในประเภท                     
Teaching Methods and                            
Materials-Musical 
Instruments-Art  
Materials (Class O) 

3 2-6 เม.ย. 57 ผลงานนวัตกรรมสีเกล็ดมุกที่พัฒนา 
ขึ้นมาจากเกล็ดมุกที่แปรรูปจาก 
เปลือกหอยแมลงภู่ เพื่อน ามาสร้าง 
สรรค์ในผลงานศิลปะ 

รศ.ดร.ปุณณรัตน์  พิชญไพบูลย์ 
นายภุชงค์  โรจน์แสงรัตน์ 

รางวัลพิเศษ (Special  
Prize) จากสมาคมส่งเสริม 
นวัตกรรมแห่งเกาหลี หรือ  
KIPA ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ 

4 2-6 เม.ย. 57 ผลงานนวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบ  
และถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ 
เครื่องประดับ และงานศิลปหัตถกรรม 
จากดินจุฬาฯ 

อ.ดร.โสมฉาย  บุญญานันต์ 
อ.ดร.อินทิรา  พรมพันธุ์ 

รางวัลเหรียญทองจาก 
การประกวดในประเภท 
"Teaching Methods  
and Materials-Musical  
Instruments-Art Materials 
(Class O) 

5 2-6 เม.ย. 57 ผลงานนวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบ 
เครื่องประดับและงานศิลปหัตถกรรม 
จากดินจุฬาฯ 

อ.ดร.อินทิรา  พรมพันธุ์ 
อ.ดร.โสมฉาย  บุญญานันต์ 
 

รางวัลเหรียญทองจาก 
การประกวดในประเภท 
Clothing-Textiles- 
Machines  and 
Accessories (Class L) 
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5. ผลงานวิจัยที่น ามาใช้ประโยชน์ 
ผลงานวิจัยที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2557 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 18 เรื่อง น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา ดังนี้ 

ตารางท่ี 21 ผลงานวิจัยที่น ามาใช้ประโยชน์     
ท่ี ชื่อเรื่อง การน าไปใช้ประโยชน์ 

บริษัทแอปเปิ้ลภาคการศึกษา สหรัฐอเมริกา 
1 โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะครู 

ในการใช้ Tablet ด้วยกระบวนการวิจัย
เชิงนวัตกรรมในชั้นเรียน 

1. ได้โปรแกรมการพัฒนาครูด้วย กระบวนการวิจัยเชิงนวัตกรรมในห้องเรียน 
2. ได้พัฒนาครูโดยการอบรมและให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มครูแกนน าของโรงเรียน 
ในประเทศไทยด้วยกระบวนการ CAIR 
3. ได้ผลลัพธ์และสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการจัดการเรียน 
การสอนด้วย Tablet ของครูที่ใช้กระบวนการเชิงนวัตกรรมในห้องเรียน 
4. ได้สมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี ด้านการวิจัย 
ในชั้นเรียนและด้านการจัดการชั้นเรียน 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
2 โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐาน

สมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพ
ท่องเที่ยวตามมาตรฐานข่อตกลงร่วม
อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism 
Professional - MRA) 

1. เพื่อพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบอาชีพ
ท่องเที่ยวตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียน (MRA) 
2. เพื่อพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว
ตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียน (MRA) 
3. เพื่อประเมินคุณสมบัติความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะตามหลักสูตร
มาตรฐานต าแหน่งงาน 
4. เพื่อวิเคราะห์มาตรฐานของบุคลากรที่ประกอบอาชีพท่องเที่ยวในประเทศไทย 
จ านวน 23 หลักสูตร 
5. เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรที่ประกอบอาชีพท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมิน
ความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะตามหลักสูตรมาตรฐาน MRA ได้ขึ้นทะเบียน
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 
3 โครงการวิจัย: การพัฒนาสมรรถนะ

ระบบที่ปรึกษาให้สภาเด็กและเยาวชน 
ในประเทศไทย 

1. เกิดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะระบบที่ปรึกษาให้สภาเด็กและเยาวชน 
ในประเทศไทย 
2. มีหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะที่ปรึกษาของสภาเด็กและเยาวชน 
3. สภาเด็กและเยาวชนมีระบบสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง 
4. สภาเด็กและเยาวชนเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการร่วมกันส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
4 การติดตามผู้ประเมินภายนอก น าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้ประเมินภายนอกเพื่อให้ได้ผู้ประเมินที่

มีคุณภาพ และน าไปใช้ประกอบในการจัดท าแผนงานในการติดตามและพัฒนา
คุณภาพผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ส าหรับปี 2557  

5 หนึ่งช่วยเก้า น าผลการวิจัยซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการด าเนินการโครงการไปใช้
ประกอบในการก าหนดทิศทางการด าเนินโครงการ 1 ช่วย 9 ส าหรับปี 2557  
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ตารางท่ี 21 ผลงานวิจัยที่น ามาใช้ประโยชน์  (ตอ่)   
ท่ี ชื่อเรื่อง การน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
6 การพัฒนาระบบองค์ความรู้ในการ

ก าหนดนโยบายและแผนด้านพลังงาน 
ส านักนโยบายและแผนพลังงาน 

1. บุคลากรส่วนหนึ่งของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ สามารถสร้างและรวบรวม
องค์ความรู้ที่จ าเป็นของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผ่านรูปแบบของ
ชุมชนนักปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. บุคลากรส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ สามารถน ากลับมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
7 แนวทางการประเมินเว็บไซต์ท่ีให้บริการ

ทางการศึกษา: กรณีศึกษาการประเมินผล
การด าเนินการเว็บไซต์ของโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย" 

1. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยสามารถน ารายงานการศึกษาสภาพการ 
ใช้งานเว็บไซต์ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และรายงานผลการศึกษาโครงการสร้างเว็บไซต์ การออกแบบส่วนต่อ
ประสาน และการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเว็บไซต์ที่มีต่อการใช้งานของ
โครงการไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของโครงการเพื่อให้การบริการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้นวัตกรรมแนวทางการประเมิน
เว็บไซต์ที่ให้บริการทางการศึกษา รูปแบบเว็บไซต์และต้นแบบหน้าโฮมเพจที่
เหมาะสมส าหรับการให้บริการฯ ที่สามารถน าไปเพิ่มศักยภาพการให้บริการแหล่ง
ทรัพยากรทางการศึกษาออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบอีเลิร์นนิง 
และเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของบุคลากรทาง
การศึกษาไทยที่เน้นบริบทของการอุดมศึกษาและการศึกษาทางไกล 
3. คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอีเลิร์นนิง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถน า
รูปแบบเว็บไซต์และต้นแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมส าหรับการให้บริการฯ 
ส าหรับการเรียนทางไกลแบบอีเลิร์นนิงระดับอุดมศึกษาที่ได้จากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมและเป็นสากลต่อไป 
4. ได้แนวทางในการพัฒนาวิธีวิทยาในการจัดท าแนวทางการประเมินเว็บไซต์ที่
ให้บริการทางการศึกษาเพื่อจัดท ารูปแบบเว็บไซต์และต้นแบบหน้าโฮมเพจ 
ที่เหมาะสม ส าหรับนักการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
8 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 58 
และ 59 

1.ได้ผลการประเมินในการฝึกอบรม 
2. ได้ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
3. ได้ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
4. ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
9 การศึกษาวิจัยและประเมินผลการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี จ านวน 34 โรงเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2556 

1. ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
2. ได้พัฒนาระบบการบริหาร การนิเทศ และการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
3. ได้พัฒนาครู และผู้บริหารเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
4. ได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 21 ผลงานวิจัยที่น ามาใช้ประโยชน์  (ตอ่)   
ท่ี ชื่อเรื่อง การน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
10 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบพัฒนาการด้าน

นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
ของประเทศในประชาคมอาเซียนในรอบ 
3 ทศวรรษ: กรณีศึกษาประเทศ
เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

1. ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเปรียบเทียบพัฒนาการด้าน
การศึกษา สภาพของนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา รวมทั้งปัจจัยและ
เงื่อนไขที่มีต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
ของประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา และสถาบันการศึกษา 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ทางการศึกษา และการด าเนินการด้านการศึกษาของประเทศและสถาบันได้ 
2. ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเปรียบเทียบพัฒนาการด้าน
การศึกษา สภาพของนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของประเทศ
เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา
ที่สอนด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปเป็น
ข้อมูลความรู้ในการจัดการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาได้ 
3. ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาในการปฏิรูปการศึกษา
ส าหรับประเทศไทยท่ีได้รัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนการศึกษาของ
ประเทศ การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา และการด าเนินการ
ด้านการศึกษาของประเทศได้ 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
11 โครงการวิจัย: สถานการณ์ผลกระทบ

และแนวทางการส่งเสริมสวัสดิภาพ
คุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยนวัตกรรม
เสริมสร้างความรักผูกพันในครอบครัว
เพื่อสังคมปลอดภัย 

1. ข้อมูล สถานการณ์และผลกระทบต่อเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ 
2. ข้อเสนอแนวทาง มาตรการการพัฒนา การช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) ที่
ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ให้มีสวัสดิภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น 
ชุมชน และครอบครัวให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การช่วยให้เด็กปฐมวัยที่
ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของประเทศ 
3. นวัตกรรมเสริมสร้างความรักผูกพันในครอบครัวส าหรับเด็กปฐมวัย (0 - 2 ปี)  
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและพิทักษ์สิทธิ เพื่อน าไปสู่สู่สังคมที่มั่นคงปลอดภัย 
4. ศูนย์พัฒนาครอบครัวเป็นศูนย์ต้นแบบที่เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว 
และชุมชนเข้มแข็ง เพื่อน าไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
ครอบครัวในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
12 การพัฒนารูปแบบแฟูมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกส์ที่สะท้อนข้อมูลย้อนกลับ
ในการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. เป็นแนวทางในการใช้แฟูมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สะท้อนข้อมูลย้อนกลับ 
ในการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เป็นแนวทางในการประเมินตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 
3. ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระบบการจัดการแฟูมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
บนเว็บไซตใ์นการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
13 การติดตามผู้ประเมินคุณภาพภายนอก 

ประจ าปี 2557 
ได้ผลการวิจัยไปพัฒนาการด าเนินงานของผู้ประเมินภายนอกและน าข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนาระบบการประเมิน 
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ตารางท่ี 21 ผลงานวิจัยที่น ามาใช้ประโยชน์  (ตอ่)   
ท่ี ชื่อเรื่อง การน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
14 โครงการวิจัยนโยบายและทิศทางการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ามชาต/ิข้าม
พรมแดน (Transnational Education) 
ของนานาชาติ 

รายงานการวิจัยนโยบายและทิศทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ามชาติ/ 
ข้ามพรมแดน (Translational Education) ของนานาชาติ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุุน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
ประกอบไปด้วยการน าเสนอผลการวิจัยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
1. นโยบายและทิศทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ามชาติ/ข้ามพรมแดน 
(Transnational Education) ของ 9 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
ออสเตรเลีย ญี่ปุุน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้ฮ่องกง สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
2. สภาพปัจจุบัน แนวทาง และแนวโน้มนโยบายและทิศทางการส่งเสริมการจัด
การศึกษาข้ามชาติ/ข้ามพรมแดน (Transnational Education) ของประเทศไทย 
3. มาตรการส่งเสริม และปัญหา อุปสรรค ที่มีต่อการด าเนินงานสง่เสริมการจัด
การศึกษาข้ามชาติ/ข้ามพรมแดน (Transnational Education) 
4. ข้อเสนอเชิงนโยบายและทิศทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ามชาติ/ 
ข้ามพรมแดน (Transnational Education)  ในประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
15 โครงการประเมินผลการใช้บทเรียน SAS 

Curiculum Pathways 
ข้อสรุปที่ได้จากการประเมินผลจะเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา รวมทั้ง
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการขยายผลการด าเนินงานไปยังโรงเรียน 
อื่นๆ ในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

16 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผล
หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 

1. ได้ข้อเสนอระบบการประเมินผลหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพฉบับ
สมบูรณ์ 
2. ได้ผลการวิเคราะห์การประเมินจากแบบประเมินส าหรับการจัดฝึกอบรม 
จ านวน 10 ครั้ง และจัดท ารายงานการประเมินผล 
3. ได้ทดลองใช้ระบบการประเมินผล จ านวน 1 ครั้ง โดยมีการเก็บข้อมูล 
ในรูปแบบต่างๆ น าผลมาวิเคราะห์และสรุปเป็นผลการประเมินหลักสูตร 
นักทรัพยากรบุคคลหมวดวิชาน าร่องตามข้อเสนอระบบการประเมินผล 
4. สรุปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมเสนอแนวทาง 
การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
17 การพัฒนาระบบการจัดการแฟูมสะสม

งานอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ได้ระบบจัดการแฟูมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นวัตกรรมที่สามารถน าไปพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบอีเลิร์นนิง 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
18 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม ระยะครึ่งวงจร  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ได้ผลสรุปประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระยะครึ่งวงจร ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาอุปสรรคและพัฒนา 
การจากรอบแรกและรอบสอง 
2. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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6. กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557 
    1) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1 
         งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 403 อาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพส าหรับการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะครุศาสตร์ และเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการที่มีคุณค่าส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับและมีคุณภาพ  
มีวิทยากรบรรยายโดย ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู (รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา) 
    2) การอภิปรายเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัยทางครุศาสตร์” 
         งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดอภิปรายเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัยทางครุศาสตร์” ส าหรับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและตีพิมพ์ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อเป็นการ
กระตุ้นและยกระดับการผลิตผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์
กับคณาจารย์ทุกคนในการพัฒนาผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย รวมทั้งสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ และคณะครุศาสตร์สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งอ้างอิง และเป็นผู้น าทางการศึกษาอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจาก
อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล) เป็นประธานในการกล่าวเปิดอภิปราย และคณบดี 
คณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง) กล่าวรายงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาร่วมอภิปราย ประกอบด้วย 
รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะก าพุ) คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล) ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ 
เทพกาญจนา ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม โดยมีรองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล) เป็นผู้ด าเนิน
รายการ เมื่อวันที ่1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 704 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
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    3) โครงการอบรมปฏิบัติการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การยกระดับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Writing and 
Publishing in High Impact Journal) ระยะที่ 1” 
         งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การยกระดับการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการ (Writing and Publishing in High Impact Journal) ระยะที่ 1” โดย Professor Richard Cameron, Ph.D. Professor 
จาก Universiti Teknologi Malaysia (UTM) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Writing and Publishing in High Impact Journals” 
ระหว่างวันที่ 8 - 9 และ 15 - 17 กรกฎาคม 2557 ช่วง
เช้าเป็นการบรรยายเรื่อง “Designing or Refining an 
Effective focus for Academic Papers.” และช่วง
บ่ายเป็นการให้ค าปรึกษารายบุคคล (Individual 
Discussion: One on One) มีคณาจารย์และนิสิตระดับ
ปริญญาเอกให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายให้
ความรู้ และการเข้าร่วมรับค าปรึกษาเพื่อการตีพิมพ์
บทความวิจัยในระดับวารสารระดับนานาชาติ ตาม
เปูาประสงค์ของโครงการ คือ การกระตุ้นการผลิตและ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการของคณาจารย์
คณะครุศาสตร์ รวมทั้งการเพิ่มจ านวนผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล ได้แก่ วารสารในฐาน ISI/SCOPUS เป็นต้น โดยการอบรมปฏิบัติการแบ่งเป็น
สองระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 กันยายน - 14 ตุลาคม 2557 กิจกรรม
บรรยายให้ความรู้เรื่อง “Writing and Publishing in High Impact Journals”  
    4) โครงการบรรยายสาธารณะเรื่อง "Freedom and Responsibility in Finnish Teacher Education: Enhancement-
Led Evaluation" 
         ศึกษาฟอรั่ม ร่วมกับ สภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16) 
และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการการบรรยายสาธารณะเรื่อง "Freedom and Responsibility in Finnish 

Teacher Education: Enhancement-Led Evaluation" 
โดย Professor Dr. Hannele Niemi อาจารย์ประจ าสาขา
การศึกษา คณะพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ และ
ประธานเครือข่ายโครงการความร่วมมือวิจัยการเรียนรู้ 
(CICERO Learning Network) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาท
ส าคัญในการวางรากฐานด้านการศึกษาและการพัฒนาการ
ครุศึกษาของประเทศฟินแลนด์ เป็นวิทยากร ช่วงบ่ายเป็น
โครงการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “บทเรียนจาก 
ครุศึกษาฟินแลนด์: คุณภาพครุศึกษา” (Dialogue on 
Teacher Educators Learning Community: Quality 

Teacher Education: Lessons Learned from Finnish Teacher Education) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักการศึกษาไทยที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการครุศึกษาของฟินแลนด์ อันน าไปสู่สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพที่มุ่งขับเคลื่อนการครุศึกษาของไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ คุณดวงเดือน 
พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง 
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    5) โครงการ Teacher Education for the Future-Teacher Educator Leadership Program  
         ศึกษาฟอรั่ม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ Teacher Education for the Future-Teacher 
Educator Leadership Program โดย Professor Dr. Hannele Niemi เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้บริหารและ
คณาจารย์จากสถาบันครุศึกษา 4 แห่ง ได้เรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาการครุศึกษาในมุมมองระดับมหภาค
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการครุศึกษาของประเทศฟินแลนด์ อันน าไปสู่การเปิดมุมมองและวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ที่เน้นภาวะ
ผู้น าที่สามารถพัฒนาและด าเนินการให้การครุศึกษาบรรลุเปูาหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศและการบริหารสถาบันการ
ครุศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาตนเองในฐานะนักการครุศึกษาให้เป็นผู้น าที่มี
บทบาทในสังคม ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมนานาชาติ 405 อาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง 
    6) โครงการ Enhancement-Led Evaluation of Quality and Leadership of Teacher Education in Thailand 
         ศึกษาฟอรั่ม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ Enhancement-Led Evaluation of Quality and 
Leadership of Teacher Education in Thailand โดย Professor Dr. Hannele Niemi เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาส
ให้บุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันครุศึกษา 4 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมพลังสมองในการพัฒนาและยกระดับคุณภา พของ 
ครุศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ให้พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนและ 
การเรียนรู้ และเพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันครุศึกษาทั้ง 4 แห่ง ได้เรียนรู้เรื่องการประเมินแนวใหม่ที่เรียกว่า 
Enhancement-Led Evaluation ที่เน้นการค้นคว้า การศึกษาข้อมูลที่มหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา สามารถน ามาใช้ในการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจพื้นฐานเรื่องคุณภาพครุศึกษาที่ตรงกัน  เมี่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2557 ณ ห้องประชุมนานาชาติ 405 อาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง 
    7) โครงการอบรมปฏิบัติการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง การยกระดับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Writing and 
Publishing in High Impact Journal) ระยะที่ 2  
         งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การยกระดับการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการ (Writing and Publishing in High Impact Journal) ระยะที่ 2” โดย Professor Richard Cameron, Ph.D. เป็นวิทยากร 
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 825 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย โดยมีกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ 
ดังนี้  

วันที่ 15 กันยายน 2557 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “Targeting Journals for Publication Presentation"  มีอาจารย์
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 33 ท่าน 

วันที่ 16 - 19 กันยายน 2557 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “Following Up from Introduction to Develop the 
Effective Papers” ให้แก่กลุ่มอาจารย์ จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีบทความวิจัย/วิชาการ และกลุ่มที่ก าลังพัฒนาบทความ 

วันที่ 23 - 25 กันยายน 2557 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “The Importance of Referencing and Paraphrasing in 
Academic Writing”  

วันที่ 26 กันยายน 2557 การบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีหัวข้อ “Workshopping a Knowledge-
Building Approach to Research and Academic Writing Designs” มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 28 คน 

วันที่ 29 กันยายน 2557 กิจกรรมบรรยายให้ความรูเ้รื่อง  “Future Directions in Education?”  
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          ส่วนภาคบ่าย ระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2557 เป็นการให้ค าปรึกษารายบุคคล (Individual Discussion: One on One)  
มีอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาเอกให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและเข้าร่วมรับค าปรึกษาเพื่อการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับ
วารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล ได้แก่ วารสารในฐาน ISI/SCOPUS เป็นต้น 

 
    8) โครงการ National Launch of the 2013/4 EFA Global Monitoring Report Teaching and Learning: Achieving 
quality for all 
        ส านักยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ National 
Launch of the 2013/4 EFA Global Monitoring Report Teaching and Learning: Achieving Quality for All มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปิดตัวรายงานติดตามผลทั่วโลกว่าด้วยเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน ประจ าปี 2556/2557 หัวข้อ “การเรียนการสอนกับการเรียนรู้  
สู่เปูาหมายคุณภาพการศึกษาเพื่อปวงชน” โดยเน้นความส าคัญต่อการพัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่งนับว่า 
มีความส าคัญและสอดคล้องนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ มีคุณธรรม มีความรักชาติ และ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยรวม เมี่อวันที ่18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษา
ไทย 

    9) โครงการภายใต้โครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็ง จ านวน 3 โครงการ 
         ปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ด าเนินโครงการภายใต้โครงการสระบุรี
ชุมชนเข้มแข็ง รวม 3 โครงการ โดยได้มอบหมายให้งานวิจัยและบริการวิชาการ ด าเนินการดังนี้ 
 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 500,000 บาท  
 (2) โครงการชุดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้: คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สหสาขาวิชาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน ต าบลช าผัก
แพว และต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี: โครงการน าร่องได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 500,000 บาท  
 (3) โครงการ “รักสถาบัน รักสระบุรี รักพื้นที่ รักประชาคม: โครงการน าร่อง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี” ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ จ านวน 450,000 บาท 
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 นอกจากนี้ คณะครุศาสตร์ยังได้รับการสนับสนุนจาก “หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 2 ให้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาและชุมชน (ครูต้นแบบ) อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน เป็นเงินจ านวน 666,600 บาท มีระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมในโครงการที่ได้ด าเนินการมีดังนี้  

(1) งานแถลงข่าว คณะครุศาสตร์ จับมือกับ หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2  ยกระดับการศึกษาพัฒนา “ครูต้นแบบ” 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” จัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและชุมชน 
(ครูต้นแบบ) อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม และวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี โดยมีอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล) คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) 
ประธานหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน (รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์) และผู้แทนผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 2 
ร่วมแถลงข่าว โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม (รองศาสตราจารย์สุพร ชัยเดชสุริยะ) ผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ ชั่งใจ) ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 (นายเจตน์ รถกล) และผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย (นางสาวจงจิตร ชมพูผล) ร่วมในพิธีดังกล่าว จากผลส าเร็จการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ณ ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และตลอด
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วยเทคนิคการสอนรายวิชาหลัก 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และอาเซียนศึกษา รวมถึงเทคนิคการออกข้อสอบ วิเคราะห์และตรวจข้อสอบ โดยมีวิทยากรต้นแบบจาก
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถมและฝุายมัธยม เป็นผู้ให้การอบรม  เมี่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 405 
อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง 

   

(2) กิจกรรมอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ต าบลช าผักแพว  
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2557  
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(3) อบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ การออกแบบและตรวจข้อสอบ 
      จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ต าบลช าผักแพว  
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุร ีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 
 

 

 

 

  
  
  
 

           (4)  อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีวิทยาการสอนทักษะการขับร้องเพลงพื้นฐาน การถอดรหัสเพลง  The ASEAN WAY  
      จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์ระดับประถมศึกษาในโครงการ “รักสถาบัน รักสระบุรี รักพื้นที่ รักประชาคม: 

โครงการน าร่อง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี”  ณ ห้องประชุมทินนะรักษ์  โรงเรียนแก่งคอย  อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่  
2 สิงหาคม 2557 

 

  
  
  
 
  
 

 
 

           (5) กิจกรรมการประกวดเรียงความระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
     จัดกิจกรรมให้ส่งผลงานเรียงความเข้าประกวดในโครงการ “รักสถาบัน รักสระบุรี รักพื้นที่ รักประชาคม: โครงการน าร่อง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี” มายังงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2557 

(6) กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ส าหรับนักเรียน 
                 จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ส าหรับนักเรียนในโครงการ “รักสถาบัน รักสระบุรี รักพื้นที่ รักประชาคม: โครงการน าร่อง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี” ณ โรงเรียนแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2557 
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(7) กิจกรรมค่ายวิชาการส าหรับนักเรียน 
                 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึก ษา  
ณ โรงเรียนช าผักแพว ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) กิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้สหสาขาวิชา 
      จัดกิจกรรมในโครงการชุดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้: คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สหสาขาวิชาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน 
ต าบลช าผักแพว และต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี: โครงการน าร่อง ณ โรงเรียนวัดช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2557 
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โครงการบริการวิชาการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
      ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ ดังนี้ 

      1. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู  
                   1) จัดโครงการส่งเสริมบัณฑิตใหม่เข้าสู่วิชาชีพครูตามแนว Teach for Thailand โดยจัดท าหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบการจัดอบรม ร่วมกับ มูลนิธิ Teach for Thailand ด าเนินการฝึกอบรมระยะ ที่ 1 โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และวิทยากร
จากมูลนิธิฯ เป็นเวลา 45 วัน (ประมาณวันละ 8 - 10 ชั่วโมง รวม 280 ชั่วโมง) ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 
24 มีนาคม - 9 พฤษภาคม 2557 
        2) การอบรมครูร่วมกับส านักมาตรฐานวิชาชีพ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพ
ครูของคุรุสภา ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ครู ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพครู และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจากคุรุสภา  จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 
                       (1) จิตวิทยาส าหรับครู อบรมระหว่างวันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา เป็นวิทยากร  มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน 
                       (2) การบริหารจัดการในห้องเรียน อบรมระหว่างวันที่ 6 - 31 พฤษภาคม 2557 โดยคณาจารย์จากภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต คณาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งคณาจารย์จากสาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาอุดมศึกษา และ
สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
50 คน 
                       (3) ความเป็นครู อบรมระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2557 โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา และคณาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 49 คน 
                       (4) การพัฒนาหลักสูตร อบรมระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2557 โดยคณาจารย์จากภาควิชาหลักสูตร
และการสอน และคณาจารย์จากสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา เป็นวิทยากร มีผู้เข้า
รับการอบรม จ านวน 45 คน 
                       (5) การจัดการเรียนรู้ อบรมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2557 โดยคณาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน และคณาจารย์จากสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา เป็นวิทยากร  มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
45 คน 

       3) การผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนครูผู้เรียนรู้ เผยแพร่ผ่านรายการชื่อ “Teachers as Learners” เป็น
คลิปวีดิทัศน์ความยาวตอนละ 15 นาที ส าหรับเผยแพร่ทาง 4 ช่องทางหลัก คือ 
 

                      (1)  โทรทัศน์ ช่อง Bright T.V.  วันจันทร์ - ศุกร์เวลา 05.45 - 06.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน  2557 เป็นต้นไป 
                      (2)  Website ทีเ่ชื่อมต่อกับ Website คณะครุศาสตร์ เพื่อรับชมรายการทาง  www.youtube.com2 
                      (3)  Application for iOS  และ Android: Teachers as Learners  
                      (4)  Facebook: Teachers as Learners  นอกจากเป็นสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์รายการ โดยมีบทสรุปสาระส าคัญ 
ของรายการที่ผู้ชมรายการใช้เป็นช่องทางการสื่อสารของผู้ที่สนใจรับชมรายการสามารถตั้งค าถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ แล้ว 
ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เข้ามาเห็น like จะได้สื่อง่ายๆ ที่ใช้ได้จริงในรายวิชาต่างๆ และได้ช่องทางเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
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Youtube 

   
                                               Application                             Facebook 

            4) การผลิตรายการ “Teachers as Learners” ชุดพิเศษ 4 ตอน เรื่อง “เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา” เพื่อตอบโจทย์
สังคมเกี่ยวกับการสอนอ่านสะกดค า และเขียนสะกดค าตามที่สังคมให้ความสนใจ ในการนี้ ฝุายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอให้ 
คณะครุศาสตร์ด าเนินการเพื่อสร้างความชัดเจนให้สังคม โดยรายการชุดดังกล่าว ด าเนินการแล้วเสร็จหลังได้รับข้อมูลจากฝุายวิจัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวลา 2 สัปดาห์ และออกอากาศทางช่อง Bright TV ในวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557 เวลา 05.45 - 06.00 น.  
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          2. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 
                  1) พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศในการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มุ่งเน้นการปรับเหมาะ
เทคโนโลยรี่วมสมัยเพื่อยกระดับสมรรถนะทางการเรียนรู้ 
                   

  
 

 

                  2) พัฒนาต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมบาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
และเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู 
                  3) เสริมสร้างพหุภาคี ผู้มีส่วนร่วมโดยใช้ความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชนเครือข่าย
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชนรวมทั้งองค์กรนานาชาติ เพื่อติดตามแนวโน้มกระแสเทคโนโลยีและผลการแพร่กระจายต้นแบบ
นวัตกรรม 
                  4) พัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการ  สร้างองค์ความรู้เทียบเคียงสมรรถนะผู้เรียน ผู้สอน ในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ 
 
 
 
  
  
 
 

                  5) การติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาส่งเสริมระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 

 

 

 

                  6) การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ ชี้น า และขยายองค์ความรู้ด้วยการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจัยด้วยการน าเสนอ
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติและการตีพิมพ์บทความวิจัย และโหนดความรู้สู่สาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารสังคมออนไลน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                7) จัดตั้งโหนดความรู้สู่สาธารณะและให้ทรัพยกรแบบเปิด (Open Educational Resources) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื่อสารสังคมออนไลน์ 
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          3. ศูนย์วิจัยและพฒันานวัตกรรมจิตตปัญญาศึกษา 
                 1)  การเผยแพร่ความรู้และการบริการวิชาการร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู 
    (1) การน าหลักสูตรหลักสูตรพัฒนาครูโดยใช้ระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ตามแนว Lesson Study บูรณาการกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และการสืบสอบแบบชื่นชมไปใช้พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาบนฐาน
ความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการศึกษา จาก 3 หน่วยงานหลักของคณะครุศาสตร์ และได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในการพัฒนาครูให้สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการด าเนินการจัดการเรียนรู้  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและท างานร่วมกับเพื่อนครูและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  
        (2) การผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนครูผู้เรียนรู้ เป็นรายการชุด ก้าวไปด้วยกันเผยแพร่ผ่านรายการ 
“Teachers as Learners” ในรูปแบบเป็นคลิปวีดิทัศน์ความยาวตอนละ 15 นาที จ านวน 2 ตอน ส าหรับเผยแพร่ทาง  
     1. โทรทัศน์ ช่อง Bright T.V.  วันจันทร์ - ศุกร์เวลา 05.45 - 06.00 น.  
                           2. Website ทีเ่ชื่อมต่อกับ Website คณะครุศาสตร์ เพื่อรับชมรายการทาง www.youtube.com2 
                           3. Application for iOS  และ Android:Teachers as Learners  

    
     (3) กิจกรรมเสริมหลักสูตรระยะสั้น CUVIP (การศึกษาทั่วไป) เรื่อง “เรียนรู้ เข้าถึงจิตใจตนเองผ่านนพลักษณ์” 

(Enneagram: Know Thyself and Unlock the Real You)  
  

  
  

  
  
  
 

    (4) การร่วมจัดโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่  2 ร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษา
เพื่อการเยียวยา  
                      (5) โครงการบริการวิชาการเรื่อง “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและ 
การร่างโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดยน าจิตตปัญญาศึกษามาเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  
มีความพร้อมในการเรียนรู้ และใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการเก็บข้อมูลของผู้เรียน ส าหรับก าหนดประเด็นการวิจัย ณ  
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557  
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          4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
                  1) จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  “การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในรูปแบบของ
University of the Third Age, สหราชอาณาจักร” โดย Mr. James Miall, U3A England เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  
ณ ห้องประชุมนานาชาติ 405 อาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง 

 

 

 

 

 
                  2) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "Toward Learning Community with Executive Committee East Asia 
Forum on Adult Education โดย Professor Kim Shinil, former Deputy Prime Minister and Minister of Education, Korea; 
Professor Koichi Sasagawa, Hosei University, Japan; Professor Choi Don-Min, Sang-ji University, Korea; Professor Yoko 
Arai, Hosei University, Japan เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมนานาชาติ 405 อาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง 

 
 

 

 

 

                  3) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “The Elder’s Needs and Expectation of Learning” โดย Mr. James Miall, 
U3A England เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมนานาชาติ 405 อาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง 
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การบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

คณะครุศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้และศักยภาพที่เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่ การเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ การเป็นที่ปรึกษา 
บรรยายพิเศษ และการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการเป็นวิทยากร ร่วมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ ทํางาน
วิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม นอกจากจะเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้  และ
ประสบการณ์อันจะนํามาสู่การบูรณาการเพื่อใชป้ระโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับหนว่ยงานต่างๆ  

ในปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร์ได้รับคําขอการให้บริการเป็นวิทยากรในการประชุม เป็นที่ปรึกษา บรรยายพิเศษ และ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก จํานวน 379 เรื่อง สําหรับการบริการวิชาการด้านการประชุม อบรม สัมมนา ในปีงบประมาณ 
2557 มีดังนี้ 
 
 
 

1.  จัดการประชุม อบรม และสัมมนา  
ตารางท่ี 22 จัดการประชุม อบรม และสัมมนา                                                                                       หน่วย: คน 

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน 
ต.ค. 56 - 
ก.ย. 57 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ระยะเวลาโครงการ 
ก.ย. 56 - ก.ย. 57) 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชานโบบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

นักเรียนใน
สังกัดกทม 
28 โรงเรียน 

2-7 ต.ค. 56 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ TEFL Chula English Camp 
ครั้งที่ 10 

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมอิงคลิช
วิชชหรรษา และสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

314 

4-6 ต.ค. 56 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 - 3 ในการประชุมปฏิบัติการ  
“การประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์” 
(รองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี) 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม ร่วมกับ สถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

- 

4-6 ต.ค. 56 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสําหรับการวิจัย ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร ์
แห่งประเทศไทย 

55 

7-9 ต.ค. 56 หลักสูตรสถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสําหรับการวิจัย 1 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร ์
แห่งประเทศไทย 

59 

10-12 ต.ค. 56 หลักสูตรสถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสําหรับการวิจัย 2 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร ์
แห่งประเทศไทย 

47 

12 ต.ค. 56 พิธีเปิดห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ไม่ลง 
ทะเบียน 

15 ต.ค. 56 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
ครั้งที่ 1 

งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ 
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู 

20 

7 พ.ย. 56 บรรยายและเสวนาเรื่อง “หยุด!! การโกงด้วยหัวใจครู” 
โดยคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

- 

15 พ.ย. 56 โครงการบรรยายและการประชุมวิชาการปฏิบัติการเรื่อง 
“การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน” 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 60 
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ตารางท่ี 22 การประชุม อบรมและสัมมนา  (ต่อ)                                                                                    หน่วย: คน 
วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน 
19-25 พ.ย. 
56 

โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรยีนการสอนของ
วิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

34 

21 พ.ย. 56 การสัมมนา “Wake Up Your Creativity Wave  
ปลุกคุณให้ตื่น! ด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์” 
(รองศาสตราจารย์สุพร ชัยเดชสุริยะ) 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม ร่วมกับ บริษัทนานมีบุ๊คส์ 

ไม่ลง 
ทะเบียน 

22 พ.ย. 56 โครงการปาฐกถาอาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง ครั้งที่ 2 
ประจําปี 2556 เรื่อง “กิจกรรมนิสิตนักศึกษากับ 
การพัฒนาทักษะชีวิต” 

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับ 
งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชา
อุดมศึกษา และสาขาวิชาธุรกิจและ
อาชีวศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

200 

25 พ.ย. 56 Workshop เรื่อง “การทําภาพประกอบหนังสือเด็ก”  ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา ร่วมกบั บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง 

70 

27 พ.ย. 56 บรรยายและอภิปรายหัวข้อ Leaders in the Era of 
ESD โดย Professor Lawrence Surendra, Ph.D. 
Planning Commission Chair, Department of 
Economics, University of Mysore Member,  
Asia and Pacific, Regional Expert Group, ESD 
Secttion, UNESCO, Bangkok  

สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา  

40 

29 พ.ย. 56 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Elderly Learning  
in England โดย Mr.Miall James สมาชิกของ The 
University of the Third Age (U3A) ประเทศอังกฤษ  

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

38 

7 ธ.ค. 56 ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 5 
ประจําปี 2556 แสดงปาฐกถาโดย Professor Gerald D. 
Groves, Ph.D. และ Patrick T. O’Toole, Ph.D. เรื่อง 
Education in a U.S. School System:  
A Practitioner’s Point of View  

สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
สาขาวิชาอุดมศึกษา และสาขาวิชา 
นิเทศการศึกษา ภาควิชานโยบาย  
การจัดการและความเป็นผู้นํา 
ทางการศึกษา  

183 

8 ม.ค. 57 สองมือ สร้างสรรค์ สานฝัน สังคมไทย ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

50 

16 ม.ค. 57 อบรมเรื่อง “การเขียนบทความวิชาการที่น่าสนใจ” โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม 

33 

27 ม.ค. 57 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "Toward Learning 
Community with Executive  Committee East Asia 
Forum on Adult Education 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 45 

27-29 ม.ค. 57 ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การปฏิรูประบบการ
ผลิตครู” 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

100 

12 ก.พ. 57 บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง "การประชาสัมพันธ์ทางสื่อ 
สังคมออนไลน์"  

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

- 
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ตารางท่ี 22 การประชุม อบรมและสัมมนา  (ต่อ)                                                                                 หน่วย: คน 
วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน 

3 มี.ค. 57 ประชุมชี้แจงเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ใกล้ครบกําหนดการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อให้สามารถ
ผลิตผลงานทางวชิาการสําหรับนํามายื่นขอตําแหน่ง  
เพื่อเร่งดําเนินการช่วยเหลืออาจารย์ให้มีผลงานวิชาการ 
เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นก่อนสิ้นสุดเวลาของ
สัญญา 

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ลง 
ทะเบียน 

10 มี.ค. 57 
(ช่วงเช้า) 

โครงการบรรยายพิเศษและการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระดับนานาชาติเรื่อง "Education 3.0: This is the 
Next Generation"  โดยมี Professor Dr. Curtis Bonk 
จาก School of Education  มหาวิทยาลัยอินเดียน่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร  

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรม 
การเรียนรู้ สํานักงานมหาวิทยาลัย 

127 

10 มี.ค. 57 
(ช่วงบ่าย) 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "From R2D2 to 
the Matrix: A Galaxy of Online Learning Style, 
Mativational Blended Learning and Learner-
Gentered Examples"   

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรม 
การเรียนรู้ สํานักงานมหาวิทยาลัย 

50 

14 มี.ค. 57 สัมมนาเรื่อง “ก้าวใหม่อุดมศึกษาไทยจากอาเซียนสู่
ประชาคมโลก” (The New Pace of Thai Higher 
Education from ASEAN to Global Community) 

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาอุดมศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

70 

17 มี.ค. 57 ประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและ 
การจัดการเรียน การสอนสําหรบัครูศิลปศึกษายุคใหม่” 
กิจกรรมประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ “หลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอนสาหรับครูศิลปศึกษายุคใหม่ 
ในบริบทของไทย” 

สาขาวิชาศิลปศึกษา  
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

- 

22 มี.ค.-  
5 เม.ย. 57 

โครงการค่ายแนะแนวและเตรียมความพร้อมเพื่อ
การศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจําปีการศึกษา 2556 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม 

นักเรียน 
ม.5 
147 

24 มี.ค.- 
9 พ.ค. 57 

โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นําของบัณฑิตใหม่ในการ 
ร่วมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับสังคมไทยตามแนว  
Teach for Thailand เป็นเวลา 6 สัปดาห์   

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู 
ร่วมกับ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 

38 

25 มี.ค. 57 เสวนาวิชาการเรื่อง “เปลี่ยนการศึกษาเปลี่ยนประเทศ
ไทย” ให้กับรอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ผู้อํานวยการ
กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
และผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม- 
ศึกษาระยอง เขต 1 ร่วมกับ สมาคม
วิจัยสังคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 

160 

17-24 เม.ย. 57 โครงการอบรมนักเรียนในพระราชานุคราะห์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ครั้งที่ 23 

งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์  
ร่วมกับ สํานักพระราชวัง 

287 
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ตารางท่ี 22 การประชุม อบรมและสัมมนา  (ต่อ)                                                                                 หน่วย: คน 
วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน 

17-30 เม.ย. 57 อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครขูองคุรุสภาเรื่อง 
“จิตวิทยาสําหรับครู” โดยคณาจารย์จากสาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิยาการศึกษา  
เป็นวิทยากร  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สํานักมาตรฐาน
วิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  

30 

28 เม.ย. 57 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “The Elder’s Needs 
and Expectation of Learning” 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต และ The University  
of the Third Age (U3A) 

50 

30 เม.ย. -  
1 พ.ค. 57 

การวิจัยแบบผสมวิธี ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
ร่วมกับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตรแ์ห่ง
ประเทศไทย 

11 

14-15 พ.ค. 57 สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัย: การวิเคราะห์พหุระดับ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
ร่วมกับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตรแ์ห่ง
ประเทศไทย 

6 

6-31 พ.ค. 57 อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครขูองคุรุสภาเรื่อง  
“การบริหารจัดการในห้องเรียน” โดยคณาจารย์ 
จากภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ 
จากสาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาวิชาอุดมศึกษา 
และสาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา ภาควิชานโยบาย  
การจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา เป็นวิทยากร  

คณะครุศาสตร ์ร่วมกับ สํานักมาตรฐาน
วิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
โดยมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
และวิชาชีพคร ูคณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

50 

17 พ.ค.- 
8 มิ.ย. 57 

อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาเรื่อง  
“ความเป็นครู” โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นําทาง
การศึกษา และคณาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรและ 
การสอน เป็นวิทยากร 

คณะครุศาสตร ์ร่วมกับ สํานักมาตรฐาน
วิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
โดยมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
และวิชาชีพคร ูคณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

49 

2 มิ.ย. 57 ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนครูผู้เรียนรู้ 
เผยแพร่ผ่านรายการชื่อ “Teacher as Learners” เป็น
คลิปวีดิทัศน์ใน Youtube ความยาวตอนละ 15 นาที  

งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ 
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู 

      2,412 
  หน่วย: view 

14 มิ.ย.- 
6 ก.ค. 57 

อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครขูองคุรุสภาเรื่อง  
“การพัฒนาหลักสูตร” โดยคณาจารย์จากภาควิชา
หลักสูตรและการสอน และคณาจารย์จากสาขาวชิา 
พัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็น
ผู้นําทางการศึกษา เป็นวิทยากร 

คณะครุศาสตร ์ร่วมกับ สํานักมาตรฐาน
วิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
โดยมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ 
และวิชาชีพคร ูคณะครุศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

45 

27-29 มิ.ย. 57 โครงการสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 4 (โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ) 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม 

300 

29 มิ.ย.- 
2 ก.ค. 57 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในการทําข้อสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม 

8 

 



 

| 93 

 

ตารางที่ 22 การประชุม อบรมและสมัมนา  (ต่อ)                                                                                    หน่วย: คน 
วัน/เดือน/ป ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน 

1 ก.ค. 57 อภิปรายเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหมด่้านการวิจัย 
ทางครุศาสตร”์  

งานวิจัยและบริการวิชาการ 32 

1-21 ก.ค. 57 รับสมคัรโครงการทดสอบทฤษฏีดนตรีสากล  
ครั้งท่ี 2/2557 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรแีละนาฏศลิป์ 
ศึกษา 

50 

10 ก.ค. 57 โครงการประชุมสัมมนาคณาจารย ์สาขาวิชาดนตรศีึกษา  
ครั้งท่ี 1 เรื่อง “สะท้อนความคิดศษิย์เก่าและปัจจุบัน 
เพื่อพัฒนาดนตรีศึกษา” 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรแีละนาฏศลิป์ 
ศึกษา 

50 

10 ก.ค. 57 โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การศึกษาไทยในศตวรรษ
ที่ 21: หลักสตูรและการสอน” 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 60 

16 ก.ค. 57 โครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและชุมชน  
(ครูต้นแบบ) อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี

งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกบั 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถมและฝา่ยมัธยม และผู้เข้า 
อบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” 

261 

17-18 ก.ค. 57 โครงการประชุมเชิงปฎิบตัิการเรื่อง “การทบทวน
รายละเอียดของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน และแบบ 
มคอ.3 - 7 ตามแนวปฎิบัติของกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต”ิ 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นาํทางการศึกษา 

30 

26-27 ก.ค. 57 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ตําบล 
ชําผักแพว อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี 

งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกบั 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถมและฝา่ยมัธยม และผู้เข้า 
อบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” 

80 

26 ก.ค.- 17 
ส.ค. 57 

จัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 
เรื่อง “การจัดการเรยีนรู้” โดยคณาจารย์จากภาควิชา
หลักสตูรและการสอน และคณาจารย์จากสาขาวิชา 
จิตวิทยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
เป็นวิทยากร 

คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ร่วมกับ สํานักมาตรฐานวิชาชีพ  
สํานักงานเลขาธิการคุรสุภา  
โดยมอบหมายใหศู้นย์พัฒนาการเรียนรู ้
และวิชาชีพคร ูคณะครุศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาํเนินการ 

45 

28-30 ก.ค. 57 การวิเคราะห์ด้วยสถิตเิบื้องต้นสําหรับการวิจยั ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
ร่วมกับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

28 

30 ก.ค. 57 โครงการบริการวิชาการเรื่อง “การวิจัยในช้ันเรียน” งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกบั
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมจติตปญัญาศึกษา 

- 

31 ก.ค.- 
2 ส.ค. 57 

สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสําหรับการวิจยั 1 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
ร่วมกับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

27 

1-13 ส.ค. 57 กิจกรรมประกวดเรียงความระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกบั 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผน่ดิน” 

70 
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ตารางท่ี 22 การประชุม อบรมและสัมมนา  (ต่อ)                                                                                     หน่วย: คน 
วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน 

2 ส.ค. 57 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ตําบล 
ชําผักแพว  อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เรื่อง  
“การวิเคราะห์ การออกแบบ และตรวจข้อสอบ” 

งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” 

261 

3-5 ส.ค. 2557 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสําหรับการวิจัย 2 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ร่วมกับ 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

20 

4 ส.ค. 57 โครงการบรรยายสาธารณะเรื่อง  "Freedom and 
Responsibility in Finish Teacher Education: 
Enhancement-Led Evaluation" 

ศึกษาฟอรั่ม ร่วมกับ สถาบันครุศึกษา  
4 สถาบัน คือ คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

82 

4-7 ส.ค. 57 ผลิตรายการเรื่อง “Teachers as Learners” ชุดพิเศษ 
ออกอากาศทางชอ่ง Bright TV  ดังนี้  
   1) ตอนที่ 1 เรื่อง “การอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา” 
   2) ตอนที่ 2 เรื่อง “แม่ครูสอนลูกครู”  

งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ 
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู 

 
หน่วย: View 

2,000  
920 

5-9 ส.ค. 57 โครงการ Teacher Education for the Future-
Teacher Educators Leadership Program 

ศึกษาฟอรั่ม ร่วมกับ สถาบันครุศึกษา  
4 สถาบัน คือ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

168 

6-7 ส.ค. 57 สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบ
และการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ร่วมกับ
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

38 

8-9 ส.ค. 57 สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัย: การวิเคราะห์โมเดล 
เชิงสาเหตุพหุระดับ 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ร่วมกับ 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

35 

14 ส.ค. 57 โครงการ Enhancement-Led Evaluation of 
Quality and Leadership of Teacher Education 
in Thailand 
 

ศึกษาฟอรั่ม ร่วมกับ สถาบันครุศึกษา  
4 สถาบัน คือ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะศกึษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

12 

23-24 ส.ค. 57 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 
ด้านเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห) 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็น
ผู้นําทางการศึกษา 

150 

25 ส.ค. 57 โครงการส่งเสริมสุขภาพสมรรถภาพทางกายเพื่อพ่ีน้อง
ในชนบท (นักเรียนประถม จังหวัดลพบุรี) 

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

123 

29 ส.ค. 57 โครงการศึกษาวิจัยนานาชาติด้านการรู้คอมพิวเตอร์ 
และสารสนเทศ (ICLS) เพื่อประเมินผลนักเรียน ม.2 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม 

21 

30 ส.ค. 57 สอบโครงการทดสอบทฤษฏีดนตรีสากล ครั้งที่ 
2/2557 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

50 

7 ก.ย. 57 จัดทดสอบเพื่อการประเมินกับสถาบันที่เปิดสอน 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4 ภูมิภาค 

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนา 
การศึกษา  

385 
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ตารางที่ 22 การประชุม อบรมและสมัมนา  (ต่อ)                                                                                    หน่วย: คน 
วัน/เดือน/ป ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน 

8-12 ก.ย. 57 สัปดาห์การศึกษานอกระบบโรงเรยีน (การจัดตลาดนดั
วิชาการด้านการสาธิตผลติภณัฑ์ และการจักสานโดยใช้
ภูมิปัญญาไทย) 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 150 

10 ก.ย. 57 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิธีการสอนลูกหลานให้เป็น
อัจฉริยะด้วยจิตวิทยานโีอฮิวแมนนิส” 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 75 

11-12 ก.ย. 57 ประชุมนานาชาตเิรื่อง “The 2nd International 
Conference on Lifelong Learning for All 2014 
(LLL 2014) “Knowledge Creation for Lifelong 
Leaning Community Mobilization” 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 105 

13-14 ก.ย. 57 จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์สําหรับนักเรยีนโครงการ 
“รักสถาบัน รักสระบรุี รักพ้ืนท่ี รกัประชาคม”  

งานวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้
โครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็ง 

30 

17-18 ก.ย. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทําวิจัยในช้ันเรียน” 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ ์อุสาโห) 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นาํทางการศึกษา 

50 

18 ก.ย. 57 โครงการ National Launch of the 2013/4 EFA 
Global Monitoring Report Teaching and 
Learning: Achieving Quality for All 

งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกบั 
UNESCO และกระทรวงศึกษาธิการ 

47 

25-26 ก.ย. 57 กิจกรรมคา่ยวิชาการสําหรับนักเรยีนโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ณ ตําบลชําผักแพว อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี

งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกบั 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถมและฝา่ยมัธยม ภายใตโ้ครงการ
สระบรุีชุมชนเข้มแข็ง 

300 

27 ก.ย. 57 โครงการบริการวิชาการเรื่อง "พัฒนศึกษาก้าวทัน
อาเซียน" 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นาํทางการศึกษา 

50 

27-28 ก.ย. 57 กิจกรรมในโครงการ ชุดกิจกรรมบรูณาการองค์ความรู:้ 
คณะครุศาสตร ์ร่วมกับ สหสาขาวิชาเพื่อเสริมสรา้งสุข
ภาวะชุมชน ณ ตําบลชําผักแพว อาํเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุร ี

งานวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้
โครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็ง 

111 

ตลอดปี
การศึกษา 2556 

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการ 
ช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
โรงเรียนในสังกัด สพม.1, สพม.2, สพป.ระยอง และ  
สพป.ตราด 

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

ร่วมเป็น
วิทยากร 

15 
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หน่วยงานภายนอกเยีย่มชม ศกึษาดงูาน และฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 

ปีงบประมาณ 2557 มีหน่วยงานภายนอกเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ คณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
ตารางท่ี 24 หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

วัน/เดือน/ปี 
หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ ประเทศ 

จ านวน 
(คน) 

13 พ.ย. 56 คณาจารย์จาก Pendidikan University   เยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม 

เมืองบันดุง  
อินโดนีเซีย 

10 

28 พ.ย. 56 คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต   

เยี่ยมชมการเรียนการสอน ศึกษา 
ดูงานการพัฒนาหลักสูตร และ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
งานวิชาการและการบริหารโรงเรียน
ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม   

ไทย 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงานการจดัการเรียน 
การสอนของคณะครุศาสตร์ 

ไทย 7 

21 ก.พ. 57 นักศึกษาปริญญาเอก คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง   

เยี่ยมชมการเรียนการสอนและ 
ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมหลักสูตร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม 

ไทย 13 

28 ก.พ. 57 ผู้บริหาร Rutger Preparatory School เยี่ยมชมการเรียนการสอนและเจรจา
ดําเนินโครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister 
School) กับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

มลรัฐนิวเจอร์ซี่ 
สหรัฐอเมริกา 

5 

17 มี.ค.- 
10 เม.ย. 57 

นิสิตสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา  
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ 
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 

ไทย 2 

3 มิ.ย.57 อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนสตรีวิทยา  

เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และศึกษา 
ดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ไทย 13 

3 มิ.ย.- 
26 ก.ย. 57 

นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

ไทย 3 

19 มิ.ย.57 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมณีวรรณ
วิทยา  จังหวัดระยอง 

เยี่ยมชมการเรียนการสอนและศึกษา 
ดูงานการพัฒนาหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียนสาธิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

ไทย 10 

8 ก.ค. 57 อาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เยี่ยมชมทิศทางการวิจัยในชั้นเรียน 
ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

ไทย 30 
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ตารางท่ี 24 หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี 
หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ ประเทศ 

จ านวน 
(คน) 

8 ก.ค. 57 อาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เยี่ยมชมภาควิชาหลักสูตรและการสอน
และเพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพให้
มหาบัณฑิตของสาขาวิชาสังคมศกึษา
เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และศักยภาพ
ในวิชาชีพครู 

ไทย 80 

8 ก.ค. 57 อาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และศึกษา 
ดูงานการวิจัยในชั้นเรียน 

ไทย 35 

7-8 ส.ค. 57 อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนฟูกูโอกะ  
โจ กะกุนอนิ 

เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

ญี่ปุ่น 18 

18 ส.ค. 57 ผู้บริหาร Southwell School และ St. 
Paul’s Collegiate School 

เยี่ยมชมการเรียนการสอนและศึกษา 
ดูงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

นิวซีแลนด์ 3 

20-28 ส.ค. 57 อาจารย์และนักศึกษาจาก Chiba 
University 

เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และ 
ฝึกประสบการณ์ด้านเคมี ฟิสิกส์ และ
ชีววิทยา 

ญี่ปุ่น 10 

25 ส.ค. 57 นักศึกษามหาวิทยาลัยไซตามะ  สังเกตการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับ ป.2 ของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

ญี่ปุ่น 3 

17 ก.ย. 57 สํานักงาน  Asia-Pacific Centre of 
Education for International 
Understanding (APCEIU) under  
the Auspice of UNESCO 
 

เยี่ยมชมการสอนที่ดี (Best Practice) 
ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ภายใต้หัวข้อ 
Enhancing Student Environmental 
Sustainability Awareness with 
Innovative Art Materials: 
Multidisciplinary of Art and  
Science Activities  

UNESCO  2 

17 ก.ย. 57 Dr. Chung Utak ผู้อํานวยการ APCEIU 
และ Dr. Kim Kwang-Hyun 

เยี่ยมชมการสอนของสาขาวิชา
ศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ศึกษา 

ไทย 2 
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กจิกรรมเด่นดา้นการบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ “บ้านจิรายุ- 
พูนทรัพย์” โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร) คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร. 
ชนิตา รักษ์พลเมือง) พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะครุศาสตร์ เครือญาติ
ของศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ส่วนงานต่างๆ และประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556  
ณ บ้านสุขุมวิท 101/1 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ “บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์” เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการพัฒนาและขยายพื้นที่ 
การอ่านให้เพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ที่มุ่งสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น
มหานครแห่งความสุข และเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ โดยศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ และศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  
นพวงศ์ ณ อยุธยา ได้น้อมเกล้าฯ ถวายบ้านและที่ดินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงจัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์
และห้องสมุดสําหรับประชาชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้กรุงเทพมหานคร
ก่อสร้างอาคารห้องสมุดแห่งนี้  เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ผู้สนใจใฝ่รู้ได้ใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านการครุศึกษาและอักษรศาสตร์ และเป็นประโยชน์ทางการศึกษาที่ยั่งยืนของประเทศชาติไปพร้อมกัน 

 

                   
 

กา้วใหม่อดุมศกึษาไทยจากอาเซยีนสู่ประชาคมโลก 

รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ก้าวใหม่อุดมศึกษาไทยจากอาเซียนสู่
ประชาคมโลก” (The New Pace of Thai Higher Education from ASEAN to Global Community) จัดโดยนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา ประกอบด้วย การเสวนาและร่วมแสดงข้อคิดเห็น โดย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บวรศิริ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอํารุง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 401 อาคาร
ประชุมสุข อาชวอํารุง 
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แนวทางการปฏริปูหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนส าหรบัครศูลิปศกึษายุคใหม่ 

ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ เลิศเทวศิริ) ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จัดประชุม 
สัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสําหรับครูศิลปศึกษายุคใหม่” กิจกรรมประกอบด้วย ปาฐกถา
พิเศษเร่ือง “หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสําหรับครูศิลปศึกษายุคใหม่ในบริบทของไทย” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์ จากนั้นเป็นการนําเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ 
ห้องศูนย์สารนิเทศ อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมนกัเรยีนพระราชานุเคราะหส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีคร ัง้ท่ี 23 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) กล่าวเปิดโครงการอบรมนักเรียนพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 23 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแนะแนวการศึกษา ทําให้นักเรียนได้ทราบทิศทางในการศึกษาต่อ
และการเตรียมตัวเพื่อจะศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งนับว่านักเรียนเป็นผู้ที่โชคดีและมีโอกาสดีกว่าเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ที่ได้รับพระราชทาน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และจะอยู่ในพระราชานุเคราะห์ไปจนกว่านักเรียนจะจบระดับปริญญาตรี หรือตาม
ความสามารถและสติปัญญาของนักเรียนเอง เมื่อวันที ่17 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร  
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ศนูยก์ลางประสานงานการประเมินกบัสถาบนัท่ีเปิดสอนกาโรงแรมและการท่องเท่ียว 4 ภูมิภาค 

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อสร้างแบบวัด
สมรรถนะแต่ละตําแหน่งของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยเชิญคณาจารย์ ผู้บริหารจากสถาบันต่างๆ ที่เปิด
สอนวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เข้าร่วมสนทนาฯ เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา ความ
เหมาะสมของเครื่องมือประเมินสมรรถนะ อันจะนําไปสู่การจัดทําระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพ  
ท่องเที่ยวตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียน เมื่อวันที 27 พฤษภาคม 2557  และเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 ณ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  
 
   

   
 

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ให้เป็นศูนย์กลางประสานงานการประเมินกับสถาบันที่เปิดสอนการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4 ภูมิภาค ในการจัดทําระบบประเมิน
มาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียน 17 ตําแหน่ง ประกอบด้วย แผนกต้อนรับ 
5 ตําแหน่ง แผนกอาหาร 7 ตําแหน่ง และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 5 ตําแหน่ง และวิเคราะห์มาตรฐานะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ในโครงการจัดทําระบบประเมินมาตรฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียนฯ 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals MRA) ทําการทดสอบนักศึกษาและบุคลากรที่กําลัง
ประกอบวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว จํานวน 385 คน โดยแบบทดสอบดังกล่าวมาจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันการศึกษา 
ที่เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งผลของการทดสอบนี้ ถือเป็นการนํา ร่องแบบทดสอบก่อนที่จะทําเป็นข้อสอบ
มาตรฐานทั่วประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพดังกล่าวฯ มีความเข้มแข็งด้านใดบ้าง และควรจะมีการพัฒนา 
ในรูปแบบใด เพื่อจะได้นําข้อมูลที่ได้มาจัดทําเป็นหลักสูตรสําหรับพฒันาสาขาการโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pr.educhula/photos/a.440812332721018.1073741890.358416147627304/440812662720985/?type=1
https://www.facebook.com/pr.educhula/photos/a.440812332721018.1073741890.358416147627304/440812662720985/?type=1
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การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม   
     คณะครุศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นิสิต และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ผลงาน/กิจกรรมด้านการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง  
โดยจัดให้มีการแสดงและนิทรรศการเพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ พิธีไหว้ครูดนตรีไทย งานลอยกระทง 
งานแห่เทียนพรรษา งานทําบุญทอดผ้าป่า งานแสดงดนตรีเที่ยงวัน งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ โครงการตักบาตรวันพุธ  
งานสงกรานต์  เสวนาศิลปะเที่ยงวัน และงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ เกษียณอายุราชการ เป็นต้น  
การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในรอบปี 2557 มีดังนี้ 
ตารางท่ี 25 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                                                                                           หน่วย: คน 
ระยะเวลาที่จัด ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  จ านวน 
10-14 ต.ค. 56 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา  

รุ่นท่ี 29-30 
งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์  413 

21 ต.ค. 56 โครงการธรรมปฏิบัติ ป.5 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

นักเรียน 
ป.5 

24 ต.ค. 56 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมในพิธีบําเพ็ญกุศลฯ  
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว)  
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  

คณะครุศาสตร ์   ไม่ลง 
ทะเบียน 

5 พ.ย.-  
27 ธ.ค. 56 

นิทรรศการ “เชิดชูเกียรติรองศาสตราจารย์สัญญา  
วงศ์อร่าม”  

สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

300 

8-10 พ.ย. 56 โครงการธรรมปฏิบัติ ป.6 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

นักเรียน 
ป.6 

9 พ.ย. 56 พิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจําปี  2556 ณ วัดเขาไก่แจ้  
ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมครุศาสตร์
สัมพันธ์ สมาคมพฤทธาจารย์ คณะครุศาสตร ์ 
สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสาธิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคม 
นักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

120 

13 พ.ย. 56 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบําเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมาสังฆปริณายก 

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

ไม่ลง 
ทะเบียน 

20 พ.ย. 56 -  
24 ก.ย. 57 

โครงการตักบาตรวันพุธ  
โดยนิมนต์พระ 5 รูป จากวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร  
(วัดสระปทุม)  

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและ 
ผู้มีจิตศรัทธา 

ไม่ลง 
ทะเบียน 

ธ.ค. 56 โครงการ “ปลกูข้าววนัแม ่เก็บเก่ียววนัพอ่ ปลกูไม้ใหญ่
เป็นร่มไทรให้แผ่นดิน” ครัง้ท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายมัธยม และฝ่ายประถม ร่วมกับ 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

ร่วมเป็น
วิทยากร 
   15 

12-13 ธ.ค. 56  งานเทศกาลขนมและของขวัญ กิฟท์ ครุศิลป์ ครั้งที่ 25 
“โรงงานกิฟท์”  

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา   ไม่ลง 
ทะเบียน 

19 ธ.ค. 56- 
28 ก.พ. 57  

ครูอาสาสมัครไปสอนที่โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี 
ประเทศออสเตรเลีย 

โครงการภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ในต่างประเทศ 

  ไม่ลง 
ทะเบียน 

20 ธ.ค. 56 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และ 
นิสิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

57 
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ตารางท่ี 25 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)                                                                                    หน่วย: คน 
ระยะเวลาที่จัด ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  จ านวน 
9 ม.ค. 57 งานทําบุญวันขึ้นปีใหม่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

พุทธศักราช 2557 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 69 

10 ม.ค. 57 สองมือ สร้างสรรค์ สานฝัน สังคมไทย ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

60 

23 ม.ค. 57 โครงการตลาดนัดการงานอาชีพ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

  ไม่ลง 
ทะเบียน 

1 ก.พ. 57 งานทําบุญสาขาวิชาบริหารการศึกษา เพื่อความเป็นศิริมงคล
แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

150 

1 ก.พ. -29 
มี.ค. 57 

โครงการทดสอบทฤษฎีดนตรีสากล ประจําปี 2557 ครั้งที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

30 

5 ก.พ. 57 ดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 9 “รื่นเริงเสียง สําเนียงระนาด”  
ด้วยบทเพลง โหมโรงแปดบท, Burung Kakak Tua,  
อสงไขย, ขอใจเธอแลกเบอร์โทร และเต่ากินผักบุ้ง 

นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา  
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

ไม่ลง 
ทะเบียน 

12 ก.พ. 57 งานเอกลักษณ์ไทย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

  ไม่ลง 
ทะเบียน 

12 ก.พ. 57 ดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 10 "Love is All Around" ด้วยบท
เพลง How Long will I Love you, อดทนกับความเหงา, 
อาย, รักไม่ต้องการเวลา, ลมหายใจ (เดอะมิวสิคัล), ก้อนหิน
ละเมอ, นิดนึง, I Will Survive Can't Take My Eyes off 
You และหญิงลั้ลลา 

นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา  
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

ไม่ลง 
ทะเบียน 

19 ก.พ. 57 ดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 11 "เฮฮาประสาดนตรี” ด้วยบทเพลง 
ฤดูร้อน, Loving You Ooh!, ใครนิยาม, แสงสุดท้าย, Tick-
Tock, ลูกกรุง, Play Girl, อยากร้องดังดัง และรักต้องเปิด 

นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา  
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

ไม่ลง 
ทะเบียน 

25 ก.พ. 57 ดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 12 "The Show Must Go On  
ร้องบรรเลงเสียงประสาน” ด้วยบทเพลง บุหลันลอยเลื่อน, 
(สองชั้น), เดี่ยวซอสามสาย, เพลงราตรีประดับดาว (เถา), 
ลมหนาว, Little David, Play on Your Harp, This Shall 
Be for Music และ We Are the Music Makers! 

นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา  
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

ไม่ลง 
ทะเบียน 

26 ก.พ. 57 สัมมนาการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษากับการเปลี่ยนแปลง 
ในวิชาศิลปะ 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

ไม่ลง 
ทะเบียน 

3-9 มี.ค. 57 นิทรรศการผลงานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรรมเกล็ดมุก
จากเปลือกหอยแมลงภู่  
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ภายใต้การดําเนินงานของ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

ไม่ลง 
ทะเบียน 
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ตารางท่ี 25 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)                                                                                       หน่วย: คน 
ระยะเวลาที่จัด ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  จ านวน 
26 มี.ค. 57 ร่วมพิธีตักบาตร และพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 

สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  
เนื่องในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 97 ป ี

คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนติา 
รักษ์พลเมือง) พร้อมด้วยผู้บริหาร 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

  ไม่ลง 
ทะเบียน 

1-15 เม.ย. 57 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

30 

2 เม.ย. 57 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและคณาจารย์ 
สาขาวิชาพัฒนศกึษา (สืบสานประเพณีสงกรานต์) 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

51 

9 เม.ย. 57 งานรดน้ําขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ สาขาวิชา
นิเทศการศึกษา 

สาขาวิชานิเทศการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

60 

9 เม.ย. 57 ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ร่วมกับสามเณร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อน้อมอุทิศ 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียน  ไม่ลง 
ทะเบียน 

10 เม.ย. 57 รดนํ้าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์  “ขอพรคณาจารย์อาวุโส
และปูชนียาจารย์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย”              

คณะครุศาสตร ์ 205 

10 เม.ย.- 
14 พ.ค. 57 

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ Upper St.Clair High School 
เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โรงเรยีนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม 

นักเรียน 
3 

10-16 เม.ย. 57 กิจกรรมสรงน้ําพระและรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ 

ฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

  ไม่ลง 
ทะเบียน 

10 เม.ย. - 
14 พ.ค. 57 

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม ณ Upper St. Clair High 
School เมืองพิตต์สเบิร์ก  
รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นักเรียน 
3 

25 เม.ย. 57 พิธีรดน้ําขอพรคณาจารย์และนิสติเก่าอาวุโส เนื่องในโอกาส
เทศกาลสงกรานต์  

นิสิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

150 

6-25 พ.ค. 57 โครงการพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม 

นักเรียน 
16 

อาจารย ์
2 

6-30 พ.ค. 57 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์และ
บุคลากร ครั้งที่ 6 “55 ป ีสาธิตจุฬาฯ สู่อาเซียน” 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม 

  ไม่ลง 
ทะเบียน 

12-18  พ.ค. 57 นิทรรศการงานภาคนิพนธ์ของนิสิตวิชาการศึกษาศิลปะ
ภายใต้การนิเทศ (Supervised Study in Art) ประจําปี
การศึกษา 2556 (นิทรรศการผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ 
ภายใต้ชื่อ “REMIND”)  ครั้งที่ 1 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา 

  ไม่ลง 
ทะเบียน 

26 พ.ค. 57 กิจกรรม “วัดสู่โรงเรียน ป.4 และ ป.6” ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

500 
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ตารางท่ี 25 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)                                                                                     หน่วย: คน 
ระยะเวลาที่จัด ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  จ านวน 
9 มิ.ย. 57 วางพวงมาลาสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 

มหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้าย 
วันสวรรคต 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 

9-26 มิ.ย. 57 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

280 

26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

นักเรียน 
ทุกชั้นป ี

2-13 ก.ค. 57 นิทรรศการงานภาคนิพนธ์ของนิสิตวิชาการศึกษาศิลปะ
ภายใต้การนิเทศ (Supervised Study in Art) ประจําปี
การศึกษา 2556 (นิทรรศการผลงานศิลปะภายใต้การ
นิเทศ ภายใต้ชื่อ “REMIND”)  ครั้งที่ 2   

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

ไม่ลง 
ทะเบียน 

3 ก.ค. 57 โครงการปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2557  

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

40 

3 ก.ค. 57 โครงการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
12 สิงหา (ออกอากาศในวันที่ 11 สิงหาคม  2557) 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม 

นักเรียน 
34 

อาจารย์  
3 

7 ก.ค. 57 พิธีไหว้ครูและมอบโล่ให้แก่ศิษย์เกียรติยศโรงเรียนสาธิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ประจําปีการศึกษา 
2557 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม 

ไม่ลง 
ทะเบียน 

9 ก.ค. 57 กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กับโรงเรียนสมาคมไทย - ญี่ปุ่น 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม 

นักเรียน 
ม.1 

อาจารย์  
14 

10 ก.ค. 57 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ ครบรอบ 57 ป ี
และงานวันคร ู

คณะครุศาสตร ์ 193 

29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

นักเรียน 
ทุกชั้นป ี

31 ก.ค. 57 โครงการแสดงการขับร้องเพื่อการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2556 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

200 

5-7 ส.ค. 57 อบรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบ Online Journal 
System (OJS) 

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมตํารา
และเอกสารทางวิชาการ ร่วมกับ  
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

10 

7-11 ส.ค. 57 ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาต ิ2557 ( Thailand 
Reserch Expo 2014) กิจกรรม Chula Clay Workshop
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

สาขาวิชาศิลปศึกษา  
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา  

ไม่ลง 
ทะเบียน 

16 ส.ค. 57 สานสัมพันธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

150 
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ตารางท่ี 25 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)                                                                                      หน่วย: คน 
ระยะเวลาที่จัด ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  จ านวน 
16 ส.ค. 57 โครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ปลูกไม้ใหญ่ 

เป็นร่มไทรให้แผ่นดิน” ครั้งที่ 2 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถม ร่วมในโครงการพัฒนาที่ดิน 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อําเภอ 
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ร่วมเป็น
วิทยากร 

15 

28 ส.ค. 57 พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557  งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์  
ฝ่ายวิชาการ 

นิสิต 
ทุกชั้นปี 

4 ก.ย. 57 พิธีไหว้ครูภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต   150 

12 ก.ย. 57 ดนตรีในสวน ครั้งที่ 1       โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม 

ไม่ลง 
ทะเบียน 

12 ก.ย. 57 โครงการสืบสานประเพณีและเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคณาจารย์ ประจําปี 2557 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 49 

15, 20 ก.ย. 57 โครงการจิตรกรรมบนโลงศพ นิสิตสาขาวิชาศลิปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

28 

19 ก.ย. 57 ดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 1 “Midday Overture” ด้วย 
บทเพลง โหมโรงครอบจักรวาล และแขกมอญบางช้าง  
3 ชั้น โดยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง พร้อมด้วย Symphonic Band  

นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

ไม่ลง 
ทะเบียน 

24 ก.ย. 57 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาส "วันมหิดล" เพื่อน้อมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก 

คณะครุศาสตร ์ ไม่ลง 
ทะเบียน 

25 ก.ย. 57 พิธีอัญเชิญ “พระพฤหัสบดี” ประจําคณะครุศาสตร์  
ออกแบบและปั้น “พระพฤหัสบดี” โดยศาสตราภิชาน 
สัญญา วงศ์อร่าม 

บคุลากรคณะครศุาสตร์ ไม่ลง 
ทะเบียน 

27 ก.ย. 57 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  “งานแสดงมุทิตาจิต
คณาจารย์…หรรษาอาเซียน”  

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

60 

20 ก.ย. 57 โครงการ “ปลกูข้าววนัแม ่เก็บเก่ียววนัพอ่ ปลกูไม้ใหญ่
เป็นร่มไทรให้แผ่นดิน” ครัง้ท่ี 2 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม ร่วมในโครงการพัฒนาที่ดิน
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อําเภอ 
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ร่วมเป็น
วิทยากร

15 

29 ก.ย. 57 งานเพชรชมพูมุทิตาจิต แด่คณาจารย์ทีเ่กษียณอายุการ
ทํางาน  

คณะครุศาสตร ์ 195 

30 ก.ย. 57 งานแสดงมุทิตาจิต แด่เจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุการทํางาน คณะครุศาสตร ์ 153 
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กจิกรรมเด่นดา้นการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมในรอบปี 2557 
โครงการตกับาตรวนัพธุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร์จัดโครงการตักบาตรวันพุธ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา แก่คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  ตลอดปีการศึกษา 2557 

กฐนิสามคัคคีณะครศุาสตร ์

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ สมาคมพฤทธาจารย์ คณะครุศาสตร์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถวายเงินกฐินสามัคคีแด่เจ้าอาวาส วัดเขาไก่แจ้ อําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นเงินจํานวนรวมทั้งสิ้น 276,120 บาท และร่วมมอบเงินอุดหนุนการศึกษา โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ เป็นเงิน 
249,403 บาท พร้อมด้วยหนังสือและอุปกรณกี์ฬา เมื่อวันที ่9 พฤศจิกายน 2556  
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นทิรรศการเชดิชเูกยีรติ รองศาสตราจารยส์ญัญา วงศอ์ร่าม 

     

นิทรรศการ “เชิดชูเกียรติรองศาสตราจารย์สัญญา วงศ์อร่าม” จัดโดยสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์) เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที ่5 พฤศจิกายน 2556 

นทิรรศการผลงานศลิปะสรา้งสรรคด์ว้ยนวตักรรมเกลด็มุกจากเปลอืยหอยแมลงภู่    

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการผลงานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมเกล็ดมุกจากเปลือยหอยแมลงภู่ จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้การดําเนินงานของภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา โดยความร่วมมือของ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  
3 มีนาคม 2557 

งานวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะครศุาสตร ์และงานวนัคร ู
คณะครุศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์  ครบรอบ 57 ปี ซึ่งในปี 2557 นี้ นับเป็นปีพิเศษ คณะครุศาสตร์ได้

ผนวกงานวันครู ซึ่งทุกปีจะจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม ในปีนี้ได้จัดร่วมกับงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วย 
พิธีสงฆ์ พิธีการประกาศเกียรติคุณต่างๆ ได้แก่ ปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์และนิสิตดีเด่น ศิษย์เก่า
เกียรติยศ และการมอบรางวัลผู้ประกวดคําประพันธ์เกี่ยวกับครูและวิชาชีพครู นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ 
นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่ 28 และการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง 
 

  
 

 

 

https://www.facebook.com/pr.educhula/photos/a.461487370653514.1073741900.358416147627304/461487380653513/?type=1
https://www.facebook.com/pr.educhula/photos/a.461487370653514.1073741900.358416147627304/461487380653513/?type=1
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พธีิไหวค้รนูสิติปรญิญาบณัฑติและนสิติบณัฑติศกึษา 

งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จัดพิธีไหว้ครูนิสิตปริญญาบัณฑิตและนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557  
โดยคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที ่28 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน 

   
 

แสดงดนตรเีท่ียงวนั 

นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จัดแสดงดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 1 “Midday Overture” 
ด้วยบทเพลง โหมโรงครอบจักรวาล และแขกมอญบางช้าง 3 ชั้น โดยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง พร้อมด้วย Symphonic Band กับเพลง 
Radetzky March และทรายกับทะเล และการแสดงวงร่วมสมัยกับเพลงค้างคาวกินกล้วย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ โถงอาคาร
ประชุมสุข อาชวอํารุง 

   
พธีิอญัเชญิ “พระพฤหสับด”ี ประจ าคณะครศุาสตร ์

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ร่วมพิธีอัญเชิญ  
“พระพฤหัสบดี” ประจําคณะครุศาสตร์ ประดิษฐานชั่วคราวที่ห้องเทพบรรณรัตน์ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2557 (ออกแบบและปั้น โดยศาสตราภิชานสัญญา วงศ์อร่าม ผู้สนับสนุนทุนจัดสร้าง คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) 
และทําพิธีอธิษฐานจิต โดยหลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติการาม จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่เคารพบูชาของ
ชาวครุศาสตร์ 
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การด าเนินงานดา้นความร่วมมือกบัต่างประเทศ 

1. การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ  ปีงบประมาณ 2557 
ตารางท่ี 26 การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ  ปีงบประมาณ 2557                                                                 หน่วย: คน 

วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด วัตถุประสงค์ จ านวน 
9-11 ต.ค. 56   มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา

วิชาชีพคร ูครั้งที ่6 EDUCA 
2013: Strong Performers 
and Successful Reformers 
(EDUCA 2013) 

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สพฐ.  
และสมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษาไทย 

พัฒนาคุณภาพและวิชาชีพครู 
(Professional Development) 
และรวมทั้งเป็นการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ
ภาคเอกชนคือ บริษัท Pico 
Thailand ในการร่วมกันพัฒนา
การศึกษา 

49,121 

15-17 ม.ค. 57 ประชุมทางวิชาการนานาชาติ 
เรื่อง “Conducting Cross-
Cultural, Cross-National 
Research in International 
Settings”   

คณะครุศาสตร ์และสํานักงาน
เลขาธิการ สภาการศึกษา ร่วมกับ 
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ มูลนิธิ Friedrich Ebert 
Stiftung และ Pico (Thailand) 
Public Company Limited 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกระทบและ
ประสบการณ์การดําเนินการวิจัย 
ข้ามวัฒนธรรมตลอดจนเพื่อเป็นการ
ขยายความร่วมมือและกระชับ
ความสัมพันธ์กับนักวิชาการและ
สถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ 

135 

8-9 เม.ย. 57 ประชุมนานาชาติเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการของ 
คณาจารย์และนิสิตบัณฑิต 
ศึกษา หัวข้อ Teaching, 
Learning, and Quality  

งานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ร่วมกับงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของ
คณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะในด้านการนําเสนอผลงาน
วิชาการ 

50 

 

2. สัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กรต่างประเทศ  ปีงบประมาณ 2557 
ตารางท่ี 27 สัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กรต่างประเทศ  ปีงบประมาณ 2557 

วันที่ลงนาม ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน  ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 
28 ก.พ. 57- 
27 ก.พ. 62 

Hyogo University of Teacher 
Education  
 

Japan 5 ปี Exchange of faculty members and 
students, information, academic,  
joint research 

7 เม.ย.57-  
6 เม.ย. 62  

Hokkaido University  
 

Japan 5 ปี Exchange of faculty members and 
students, information, academic,  
joint research 
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3. หน่วยงาน/สถาบันเดินทางไปสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้  
   และแลกเปลี่ยนนิสิต 

ตารางท่ี 28 หน่วยงาน/สถาบันเดินทางไปสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ 
               และแลกเปลี่ยนนิสิต 

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ไปเยือน 
วัตถุประสงค์ 

ของการไปเยือน 
22-29 ก.ย. 57   อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์  สุเมตติกุล  

ผู้ช่วยคณบดี (งานวิรัชกิจ) 
Gwangju National University of 
Education, South Korea 

เดินทางไปเข้าร่วม Short Term Visit 
Program โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต 
ตามสัญญาความร่วมมือ   

 

4. หน่วยงาน/สถาบันเดินทางมาสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้  
   และแลกเปลี่ยนนิสิต  
ตารางท่ี 29 หน่วยงาน/สถาบันเดินทางมาสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ 
               และแลกเปลี่ยนนิสิต 

วัน/เดือน/ปี 
ชื่อโครงการ/ 

กิจกรรม 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/
ประเทศที่มาเยือนชื่อ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

วัตถุประสงค์ 
ของการมาเยือน 

28 พ.ย. 56 งาน Fulbright Fun-To-
Learn Fair “Thai-U.S. 
Hot Issues” 

คณะครูอาสาชาวอเมริกัน
ของมูลนิธิการศึกษาไทย -
อเมริกา 

คณะครุศาสตร ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและ
ทัศนะกับชาวอเมริกันใน
หัวข้อที่เป็นประเด็น อาทิ 
Lgbtq, DiversityI, 
Plagiarism, Harassment 
และ Democracy, Human 
RightsI & Peace ด้วยการ
บรรยากาศผ่านเกมส์ เพลง 
ภาพยนตร์ และอาหาร 

18-26 ส.ค. 57 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการแลกเปลี่ยนนิสิต
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภายใต้โครงการ “ESD 
Campus Asia” ปีที่ 2 

คณาจารย์และนิสิตจาก
Hokkaido University, 
Japan 

สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์  
ภาควิชาหลักสูตรและ 
การสอน  
 

แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Education for 
Sustainable Developmen: 
ESD) ระหว่างนิสิตนักศึกษา 

19-29 ส.ค. 57 โครงการ TWINCLE คณะผู้บริหารและ
นักศึกษาจาก Chiba 
University, Japan 

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

แลกเปลี่ยนมาฝึกสอนที่ 
คณะครุศาสตร์ และ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
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5.  อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศมาปฏิบัติงานที่คณะครุศาสตร์ และอาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศแลกเปลี่ยน    
ตารางท่ี 30  อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนที่คณะครุศาสตร์  

วัน/เดือน/ปี 
ชื่อ-สกุลอาจารย์/นักวิจัย 

ชาวต่างประเทศ 
หน่วยงาน ประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
ของการมาเยือน 

5 พ.ย. 56 Professor James W. 
Chapman, Ph.D. 

Massey University นิวซีแลนด์ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ทางวิชาการ และศึกษาดูงาน 

13 พ.ย. 56 Mr. Sri Harto, Director Office of International 
Education and Relations 
และคณาจารย์จาก 
Universitas Pendidikan 

สาธารณรัฐ 
อินโดนีเซีย 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ทางวิชาการ และศึกษาดูงาน 

21 พ.ย. 56 Professor Dorothy I-ru 
Chen, Ph.D. 

National Chi Nan 
University, Taiwan 
 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
(ไต้หวัน) 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ทางวิชาการ และศึกษาดูงาน 

22 พ.ย. 56 Professor Stephen 
Andrews, Ph.D. คณบดี 
Professor Pang Ming 
Fai, Ph.D. รองคณบดี 

Faculty of Education, 
The University of Hong 
Kong 
 
 

เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง  
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ทางวิชาการ และจัดบรรยายพิเศษ
เพื่อให้ทราบข้อมูลการไปศึกษาต่อ  
ทําวิจัย หรือร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการระยะสั้นที่มหาวิทยาลัย 
ชั้นนําของฮ่องกง 

27 พ.ย. 56 Professor Lawrence 
Surendra, Ph.D. 

University of Mysore 
Member 

อินเดีย บรรยายและอภิปรายหัวข้อ 
Leaders in the Era of ESD 

29 พ.ย. 56 Mr. Miall James The University of the 
Third Age (U3A) 
 
 
 
 
 

อังกฤษ เพื่อให้นิสิต คณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานจากเครือข่าย
การศึกษาตลอดชีวิตที่ทํางานด้าน
ผู้สูงอายุได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบของ 
U3As 

1 ธ.ค. 56- 
30 เม.ย. 57   

Adjunct Professor Jyrki 
Loima, Ph.D. 

Vikki Teacher Training 
Institute (Viikki TTS), 
University of Helsinki 
 

สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ 

Visiting Professor โครงการพัฒนา
สมรรถนะการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 
ในการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

7 ธ.ค. 56 Professor Gerald D. 
Groves, Ph.D.  
Patrick T. O'Toole, Ph.D. 

Graduate School of 
Leadership Duquesne 
University, Pittsburgh 

สหรัฐอเมริกา แสดงปาฐกถาเรื่อง Education in  
a U.S. School System: A 
Practitioner's Point of View
ทบทวนองค์ความรู้และสถานะทาง
วิชาการ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์องค์ความรู้  
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ตารางท่ี 30  อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนที่คณะครุศาสตร์ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี 
ชื่อ-สกุลอาจารย์/นักวิจัย 

 ชาวต่างประเทศ 
หน่วยงาน ประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
ของการมาเยือน 

23 ธ.ค. 56 - 
6 ม.ค. 57 

Professor David 
Crookall, Ph.D. 

University de Nice 
Sophia Antipolis, France  

ฝรั่งเศส วิทยากรวิชา 2723904 การตลาด
ด้านสุขภาพในงานสุขภาพ 
บรรยายหัวข้อ “แนวคิดการตลาด
ด้านสุขภาพ: มุมมองของประเทศ
ฝรั่งเศส” 

8 ม.ค. 57 
สอนตั้งแต่ ธ.ค. 
56-เม.ย. 57 
ระยะเวลา 
5 เดือน 

Adjunct Professor 
Jyrki Loima, Ph.D. 

อาจารย์ใหญ่ Viikki Teacher 
Training School โรงเรียน
สาธิตของมหาวิทยาลัย
เฮลซิงกิ 
 
 

ฟินแลนด์ สอน 3 รายวิชา งานวิจัย 1 เรื่อง  
เป็นวิทยากร และเป็นที่ปรึกษา 
ให้กับคณะกรรมการดําเนินงาน 
นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพใน
สถานศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา   

15-16 ม.ค. 57 Professor Mei-hui Liu, 
Ph.D. 

National Taiwan Normal 
University, 
Taipei, ROC 
 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
(ไต้หวัน) 

ปาฐกถาเรื่อง "Cpmdictomg 
Cross-Cultural, Cross-
National Research in 
International Settings" 

27 ม.ค. 57 Associate Professor  
Dr. Choi Don-Min 
Dr. Kim Shinil, Chair 
Professor, และ 
Professor Emeritus 
 
 
 
Professor Dr. Koichi 
Sasagawa 
 
 
Professor Dr. Yoko 
Arai 

Sang-ji University, South 
Korea, Graduate School 
of Baekseok University 
Seoul National 
University   
Deputy Prime Minister 
and Minister of 
Education, Korea 
Faculty of Lifelong 
Learning and Career 
Studies Hosei University, 
Japan 
Faculty of Social 
Sciences Department of 
Sociology Hosei 
University, Japan 

สาธารณรัฐ
เกาหลใีต้ 
 
 
 
 
 
 
ญี่ปุ่น 
 
 
 
ญี่ปุ่น 
 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  
จัดโครงการพัฒนานิสิตเรื่อง  
"เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning 
City) โดยเชิญทั้ง 4 คน ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ 
"Toward Learning 
Community" โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับชุมชน/เมือง แห่ง
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตฯ 

3 ก.พ. 57 Professor Gyeongrok 
Cheon, Ph.D. 

Gwangju National 
University of Education 

สาธารณรัฐ
เกาหลใีต้ 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ทางวิชาการ และศึกษาดูงาน 

27 ก.พ. 57 Professor Bunno Soka university 
 

ญี่ปุ่น ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ทางวิชาการ และศึกษาดูงาน 
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ตารางท่ี 30  อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนที่คณะครุศาสตร์ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี 
ชื่อ-สกุลอาจารย์/นักวิจัย 

 ชาวต่างประเทศ 
หน่วยงาน ประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
ของการมาเยือน 

10 มี.ค. 57 Professor Dr. Curtis 
Bonk 

School of Education 
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า 
 
 
 
 

สหรัฐอเมริกา วิทยากรในการเปิดบรรยายพิเศษ 
ในหัวข้อเรื่อง "Education 3.0:  
This is the New Generation"   
ของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการ
เรียนรู้ สํานักงานมหาวิทยาลัย 

1 ก.ย. 57- 
31 ส.ค. 58 

Professor Philip 
Hallinger, Ed.D. 

University of Stanford สหรัฐอเมริกา Visiting Professor  มาร่วมสอน  
ร่วมทํางานวิจัยและช่วยพัฒนา
หลักสูตร English Program in 
Educational Management ใน
ระดับ Master and Doctoral 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้นําทางการศึกษา 

11 ก.ย. 57 Professor Johannes 
Tschapka, Ph.D. 

College of Education, 
Garduate School for 
Environmental 
Education, Seoul 
National University 

สาธารณรัฐ
เกาหลใีต้ 

ร่วมโครงการ ESD Campus Asia 
Project ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่ผ่าน
มาในฐานะตัวแทนของ SNU 

 

6. คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กร พบผู้บริหารเพ่ือกระชับความสัมพันธ์/ปรึกษาหารือในร่างสัญญาความร่วมมือ    
ตารางที่ 31 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย สถาบันและองค์กรพบผู้บริหารเพื่อกระชับความสัมพันธ์ /ปรึกษาหารือในร่างสัญญา 
               ความร่วมมือ  

วัน/เดือน/ปี    มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ คู่สัญญา   วัตถุประสงค์ของการมาเยือน 

12 พ.ค. 57 Wurchter State 
Univesity 

  สหรัฐอเมริกา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

หารือในร่างสัญญาความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 

29 มิ.ย. 57 Kyoto University of 
Education 

ญี่ปุ่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
วิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต 

15 ก.ค. 57 Professor Kwangsung 
Lee คณบดีจาก Gwangju 
National University of 
Education 

สาธารณรัฐ
เกาหลใีต้ 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

ปรึกษาหารือเรื่องนักศึกษา
แลกเปลี่ยนเข้าร่วมโครงการที่
สถาบันคู่สัญญาตามข้อตกลงใน
สัญญาความร่วมมือ 

19 ส.ค. 57 Associate Professor 
Naomasa Sakaki จาก 
Kyoto University of 
Education 

ญี่ปุ่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
วิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต 
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7. การแลกเปลี่ยนนิสิต ปีงบประมาณ 2557 
   7.1 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่วมฟัง ปีงบประมาณ 2557 
ตารางท่ี 32 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่วมฟัง ปีงบประมาณ 2557 

ช่วงเวลาที่ไป ชื่อ-สกุล  ระดับ/ชั้นปี ชื่อโครงการศึกษา/วิจัย 
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด/ 

ประเทศ 
19-22 ส.ค. 57 Mr. Ri  Shuhei 

Miss Umeki  Chigusa  
Mr. Tsuchida  Masaru 
Mr. Watanabe  Oji 
Mr. Nemoto  Yasunari 
Miss Matsumoto Hinako 
Miss Hayashi  Kanako 
Mr. Honda  Yuichi 
Miss Yasuda  Kyomi 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

โครงการ TWINCLE 
โดยความร่วมมือระหว่าง 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ  
Chiba University นิสติแลกเปลี่ยน 
ดูงานการสอนและการฝึกปฏิบัติการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์ 

Chiba University, Japan 

4-13 ก.ย. 57 Ms. Kanoko  Hirao 
Ms. Yu  Furukawa 
Ms. Ibuki Wakasawa  
Mr. Kei Miura   

ปริญญาตรี Exchange Program 
โครงการ ESD Campus Asia 

Hokkaido University,  
Japan 

 

   7.2 นิสิตจุฬาฯ ที่ไปศึกษาตามสัญญาแลกเปลี่ยนนิสิต  ปีงบประมาณ 2557 
ตารางท่ี 33 นิสิตจุฬาฯ ที่ไปศึกษาตามสัญญาแลกเปลี่ยนนิสิต  ปีงบประมาณ 2557 

ช่วงเวลาที่ไป ชื่อ-สกุล  ระดับ/ชั้นปี ชื่อโครงการศึกษา/วิจัย 
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด/ 

ประเทศ 
17-27 ส.ค. 57 นางสาวพรยมล  สีหาบุตร  

(สาขาวิชาการศกึษานอกระบบ) 
 นางสาวฉัตรดาว  สิทธิผล  
(สาขาวิชามัธยมศึกษา  
 มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์) 
นางสาวพรธิดา  ประทุมพา
(สาขาวิชามัธยมศึกษา 
 มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์) 
นางสาวอารียา  ปุงคานนท ์
(สาขาวิชาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา) 
นายบริรักษ์  ปะกาสี    
(สาขาวิชามัธยมศึกษา   
 มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์) 

ปริญญาตรี Exchange Program 
โครงการ ESD Campus Asia 

Hokkaido University, 
Japan 

22-29 ก.ย. 57 Mr. Bhubordin 
Jieansinghakul   
Mr. Karanpat Siangsanoh  
Ms. Pimpattra Khowtawon 
Ms. Yuphayong 
Sarawuttiwon 

ปริญญาตรี Short Term Visit Program Gwangju National 
University of Education, 
South Korea 
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8. คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กรเยือนชม/ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตารางท่ี 34 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กรเยือนชม/ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 วัน/เดือน/ปี มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค์ของการเยือน 

1-28 ต.ค. 56 โครงการ 2013 Fulbright English 
Teaching Assistantship (ETA)  

สหรัฐอเมริกา เพื่อฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ 
ชาวอเมริกันก่อนปฏิบัติการสอนจริง 
(เริ่มอบรมตั้งแต่ 30 ก.ย. - 28 ต.ค. 56) 

2  ต.ค. 56 คณาจารย์และนักศึกษาจาก Zhejiang 
University  

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ศึกษาดูงานคณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ 

5 พ.ย. 56 Professor James W. Chapman, Ph.D.  
จาก Massey University  

นิวซีแลนด์ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ  
และศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

13 พ.ย. 56 Mr. Sri Harto, Director ของ Office of 
International Education and Relations  
จาก Universitas Pendidikan 

อินโดนีเซีย ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ  
และศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

21 พ.ย. 56 Professor Dorothy I-ru Chen, Ph.D.  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
(ไต้หวัน) 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ  
และศึกษาดูงานด้านการสอนภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

22 พ.ย. 56 Professor Stephen Andrews, Ph.D., 
คณบด ีและ Professor Pang Ming Fai, 
Ph.D. รองคณบด ีจาก Faculty of 
Education, The University of Hong 
Kong 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  
(เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง) 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 
และจัดบรรยายพิเศษ เพื่อให้ทราบข้อมูล 
การไปศึกษาต่อ ทําวิจัย หรือร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของฮ่องกง 

25 พ.ย. 56 Phan The Hai, Vice Rector และคณะ 
จาก Baria-Vungtau Teacher’s Training 
College 

สาธารณรัฐ
เวียดนาม 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ
และศึกษาดูงานคณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

10 ม.ค. 57 คณาจารย์จาก Daejeon Metropolitan of  
Education 

สาธารณรัฐ 
เกาหลใีต้ 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ
ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

3 ก.พ. 57 Professor Gyeongrok Cheon, Ph.D.  
จาก Gwangju National University of 
Education  

สาธารณรัฐ 
เกาหลใีต้ 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ  
และศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

27 ก.พ. 57 Professor Bunno จาก Soka University  ญี่ปุ่น ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 
และศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2 เม.ย. 57 Dr. Ju Hur ผู้อํานวยการด้านการต่างประเทศ
จาก Korean Educational Development 
Institute (KEDI) 

สาธารณรัฐ 
เกาหลใีต้ 

ประชุมทางวิชาการของ UNESCO และเยี่ยม
เยือนอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ทั้งสองท่าน 
ที่เป็น Editorial Board ของ KEDI Journal  
of Educational Policy และการเตรียมการ
ต้อนรับ Professor Sun-Geun Baek, Ph.D. 
President ของ KEDI ที่จะเดินทางมาประเทศ
ไทย 
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ตารางท่ี 34 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กรเยือนชม/ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
 วัน/เดือน/ปี มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค์ของการเยือน 

28 เม .ย . 57 ผู้อํานวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (Mr. Sheng Long HAN) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

หารือเรื่องสถานที่เพื่อการจัดเปิดหลักสูตร
ภาษาจีน ปีการศึกษา 2557 

27 พ.ค. 57 คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก 
Yogyakarta State University  

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

เยือนเพื่อการ Benchmark หลักสูตรและ
ปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ 
กับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 มิ.ย. 57 Professor James W. Chapman, Ph.D. 
จาก Massey University 

นิวซีแลนด์ เยือนคณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และศึกษา 
ดูงานคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1 ก.ค. 57 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จาก VVOB 
Cambodia 

ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

เยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และศึกษา 
ดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม 

27 ส.ค. 57 Professor Jue Wang, Ph.D. คณะผู้บริหาร
และนักศึกษาจาก Zhejiang University 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

เยือนคณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และศึกษาดู
งานคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

กจิกรรมดา้นความร่วมมือกบัต่างประเทศ 

งานมหกรรมการศกึษาเพือ่พฒันาวิชาชพีคร ูคร ัง้ท่ี 6 

คณะครุศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 EDUCA 2013: Strong 
Performers and Successful Reformers (EDUCA 2013) ร่วมกับ สพฐ. และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ในการนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ร่วมชมนิทรรศการมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 EDUCA 
2013: Strong Performers and Successful Reformers (EDUCA 2013) ภายใต้แนวคิด “Strong Performers and Successful 
Reformers” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและวิชาชีพครู (Professional Development) เป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย
คือ ครูประจําการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักการศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้ศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้รับการเปิดอบรมและนําเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน คือ บริษัท Pico (Thailand) ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา โดยมีอธิการบดี (ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล) คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) ศาสตราจารย์ ดร.ริชาร์ด ดอร์เฮอที  
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ศาสตราจารย์ ดร.แมคดาลีนา โม ชิง มอค ศาสตราจารย์ ดร. ชารอน เฟแมนเนมเชอร์ ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.
พาสี ชาลล์เบิร์ก และ ฯพณฯ กีร์สติ เวสต์ฟาเลน เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจําประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงาน EDUCA 2013 มหกรรม
ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที ่9 - 11 ตุลาคม 2556 ณ อิมแพค (Hall 9) เมืองทองธานี 
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งาน Fulbright Fun-To-Learn Fair “Thai-U.S. Hot Issues” 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) เป็นประธานเปิดงาน Fulbright Fun-To-Learn Fair “Thai-U.S. Hot 
Issues” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและทัศนะกับชาวอเมริกัน หัวข้อที่เป็นประเด็น อาทิ Lgbtq, DiversityI, Plagiarism, Harassment 
และ Democracy, Human Right & Peace ภายในงานมีบรรยากาศที่สนุกสนานผ่านเกมส์ เพลง ภาพยนตร์ และอาหาร เมื่อวันที่  
28 พฤศจิกายน 2556 ณ โถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
 

 
 

การประชมุนานาชาติ CSCR 2014 

    
           คณะครุศาสตร์ และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มูลนิธิ Friedrich Ebert 
Stiftung และ Pico (Thailand) Public Company Limited จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่อง “Conducting Cross-Cultural, 
Cross-National Research in International Settings” ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกระทบและประสบการณ์การดําเนินการวิจัยข้ามวัฒนธรรมตลอดจนเพื่อเป็นการขยายความ
ร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์กับนักวิชาการและสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ กิจกรรมประกอบด้วย อธิการบดี (ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล) กล่าวเปิดการประชุม จากนั้น ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ บรรยายพิเศษเรื่อง “Civic Education in 
Thailand” (Title to be confirmed) และปาฐกถาเรื่อง “Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in 
International Settings” โดย Professor Mei-hui Liu, Ph.D., National Taiwan Normal University, Taipei, ROC โดยมี 
นักการศึกษานานาชาติ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จํานวน 42 คน  

   

    

https://www.facebook.com/pr.educhula/photos/a.363420560460196.1073741837.358416147627304/363420727126846/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/pr.educhula/photos/a.363420560460196.1073741837.358416147627304/363420727126846/?type=1&relevant_count=1
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โครงการแลกเปลีย่นความรูด้า้นกจิการนสิติกบัประเทศในภูมิภาคอาเซยีนบวกสาม 

 
            งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกิจการนิสิตกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม 
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2557 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยศึกษาดูงานด้านกายภาพและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับ
งานกิจการนิสิต เช่น หอพักนิสิต โรงอาหาร ห้องให้คําปรึกษาและศูนย์ดูแลนิสิตต่างชาติ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยปูซาน  ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาดูงานดังกล่าวจะนํามาใช้ในการจัดตั้ง EDU International Student 
Corner ซึ่งอยู่ในความดูแลของงานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ โดยรับผิดชอบการกําหนดกรอบแนวคิด รูปแบบ และกลไกในการ
ให้บริการ การวางระบบบริหารจัดการ การจัดทําฐานข้อมูลนิสิตต่างชาติ การเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมทั้งในกลุ่มนิสิตต่างชาติ 
ในคณะอื่นๆ และสถาบันอื่นๆ เพื่อหาแนวคิดในการจัดกิจกรรมร่วมกันผ่านการให้คําปรึกษารวมทั้งการบริการให้คําปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้กับนิสิตที่มีความต้องการเฉพาะ โดยช่วงเวลาที่เกิดผลลัพธ์ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย คณาจารย์ จํานวน 6 คน นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 26 คน และบุคลากรสายปฏิบัติการ งานกิจการนิสิตและนิสิต
เก่าสัมพันธ์ จํานวน 3 คน 
 

โครงการแลกเปลีย่นนสิตินกัศกึษาระดบัปรญิญาตรภีายใตโ้ครงการ “ESD Campus Asia” 
 

   
 

           สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับ Faculty of Education, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภายใต้โครงการ “ESD Campus Asia” ปีที่ 2 โดยจุดมุ่งหมายแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Education for Sustainable Development: ESD) ระหว่างนิสิตนักศึกษา สําหรับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศญี่ปุ่น  
4 สถาบัน จาก 3 ประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย Seoul National University และ Korean University ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และ Beijing Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2557 มีนิสิตคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วม
โครงการ ณ Faculty of Education, Hokkaido University ระหว่างวันที่ 18 - 26 สิงหาคม 2557 จํานวน 5 คน 
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“โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการ 
ในด้านวิชาการของคณะครุศาสตร์ เป็นสถานศึกษา วิจัย 
ทดลอง ค้นคว้าหาความรู้และแนวปฏิบัติที่จะปรับปรุงให้
วิชาครุศาสตร์ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเป็นแหล่งวิทยาการ
ทางการจัดและด าเนินการศึกษา ตลอดจนการเรียน 
การสอนในระดับต่างๆ ให้แก่สถาบันการศึกษา พร้อมทั้ง
เป็นหน่วยงานที่ประสานงานการจัดประสบการณ์วิชาชีพ
ครูของนิสิตคณะครุศาสตร์ แบ่งการบริหารเป็น 2 ฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม มีผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองคณบดี เป็น
ผู้บริหาร”  

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การจดัการเรยีนการสอน 

 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดการเรียนรู้ตามกรอบและทิศทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551  ซึ่งสอดคล้องกับความพร้อมและจุดเน้นของโรงเรียน และสามารถประกาศใช้เป็นหลักสูตรสถานศึกษา คือหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่จัดหลักสูตรตามแนวคิด  Fun Find Focus และหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม พุทธศักราช 2553  
        ระดับการศึกษา 

        โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดการศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
                          ระดับปฐมวัย     ชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3 
                          ระดับประถมศึกษาตอนต้น   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 
                          ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 

        โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 

สาระการเรียนรู้ 
  สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งก าหนดให้

ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. ภาษาต่างประเทศ 
สาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  คือสาระการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน 
2. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คือสาระที่มีความเข้มขึ้นให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด  

ความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก ของการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนักเรียน 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

         การจัดเวลาเรียน 
          จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค คิดน้ าหนักของรายวิชาเป็นหน่วยกิต ในระดับประถมศึกษา ใช้เกณฑ์ 25 – 38 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวมเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,006 – 1,432 ชั่วโมง/ปี  และระดับมัธยม ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รวมเวลาเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี 
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การจัดกลุ่มการเรียนส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดกลุ่มการเรียนเป็น 7 กลุ่มดังนี้ 

1. กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2. กลุ่มการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มการเรียนศิลป์ – ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน) 
4. กลุ่มการเรียนศิลป์ – ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส) 
5. กลุ่มการเรียนศิลป์ – ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน) 
6. กลุ่มการเรียนศิลป์ – ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น) 
7. กลุ่มการเรียนศิลป์ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม) 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้  

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
  2. ซื่อสัตย์สุจริต  
  3. มีวินัย  
  4. ใฝ่เรียนรู้  
  5. อยู่อย่างพอเพียง  
  6. มุ่งมั่นในการท างาน  
  7. รักความเป็นไทย  
  8. มีจิตสาธารณะ  
  9. มีภาวะผู้น า  
10. คิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 
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 ตารางที่ 35 จ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามระดับชั้นระดับชั้นักเรียนทั้ 

ระดับชั้น 
จ านวน 
)ห้อง( 

นักเรียนทั้งหมด (นน)  รวม  
)นน( ชาย หญิง 

อนุบาล 1 1 17 10 27 
อนุบาล 2 1 16 15 31 
อนุบาล 3 1 12 18 30 
    รวมระดับอนุบาล (1)  3 45 43 88 
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 131 113 244 
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 137 129 266 
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 146 107 253 
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 138 117 255 
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 134 131 265 
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 141 124 265 
    รวมระดับประถมศึกษา (2)  42 827 721 1,548 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 127 120 247 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 118 105 223 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 137 106 243 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 95 98 193 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 85 99 184 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 115 97 212 
    รวมระดับมัธยมศึกษา (3)  42 677 625 1,302 

รวมทุกระดับชั้น )1(+)2(+)3( 87 1,551 1,388 2,938 
 

 จ านวนนกัเรียน ปีการศกึษา 2557 มีจ านวนรวมทัง้สิ้น 2,938 คน 

 ระดบัอนุบาล จ านวน 88 คน  ระดบัประถมศึกษา จ านวน 1,548 คน 

 ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 1,302 คน 
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นกัเรยีนโรงเรยีนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั สรา้งชือ่เสยีง/ไดร้บัรางวลั 

1.  นักเรียนโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สร้างชื่อเสียง/ได้รบัรางวัล 
ตารางท่ี 36 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าชื่อเสียง 
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรตินุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
ประเทศที่จัด 

พ.ย. 56 
 

เด็กชายวรชิต  มงคลอจลา   รางวัลที่ 3 จากการประกวดค าขวัญของกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องใน 
งานมหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจ าปี 2556 ด้วยค าขวัญ “กระทรวงวิทย์คิดพัฒนา
เทคโนโลยกี้าวหน้าเพื่อประชาชนไทย” 

ไทย 

ม.ค. 57 เด็กหญิงดาวาว  เส็งหลวง    เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2557 

ไทย 

ม.ค. 57 เด็กชายวีร์  ราชากรกิจ    เด็กดีเด่น ประจ าปี 2557 จากสภาสังคมสงเคราะห์ ไทย 
ม.ค. 57 
 

เด็กชายศรัณยู  ทองจรัส เหรียญเงิน จากโครงการประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (TME) ประจ าปี 2556 

ไทย 

ม.ค. 57 เด็กหญิงภาพัชร์  รุ่งรัศมีวิริยะ   
 

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากประกวดเรียงความ 
ทรัพย์สินทางปัญญาจินตนาการของฉัน 

ไทย 

ม.ค. 57 เด็กชายสิรวิชญ์  เอกพงศ์ไพสิฐ   
 

ชมเชย จากการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 ประจ าปีการศึกษา 2556 
(รอบระดับประเทศ) โรงเรียนสิรินธร จังหวัดนครปฐม 

ไทย 

ม.ค. 57 เด็กชายสิรวิชญ์  พิพิธธนาบรรพ์ 
เด็กชายคุณานนท์  คูศิริวิเชียร 
เด็กหญิงปัณณิกา  เค้าสงวนศิลป ์
เด็กชายรพีพัทธ์  รัตนเตมีย์ 

เหรียญทองแดง จากโครงการประเมินความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (TME) ประจ าปี 2556 

ไทย 

ม.ค. 57 เด็กชายนิติพนธ์  ไตรไมตรีพิทักษ์ เหรียญทอง จากโครงการประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (TME) ประจ าปี 2556 

ไทย 

4-8 มิ.ย. 57 เด็กหญิงชนิกานต์  ตังกบดี เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประกวด PRINCE & 
PRINCESS INTERNATIONAL 2014 

สาธารณรัฐ
สิงคโปร ์

10-22 ก.ค. 
57 

เด็กหญิงดาวาว เส็งหลวง ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการงานชุมนุมเด็กแห่ง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 26 

ฟุกุโอกะ  
ญี่ปุ่น 

8-21 ก.ค. 57 เด็กหญิงกัญนล  อร่ามกุล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟในรายการ Junior 
World 

สหรัฐอเมริกา 

3 ก.ค. 57- 
1 ส.ค. 57 

เด็กหญิงภัทร์ภร  แต่ดุลยสาธิต   
เด็กหญิงณิชารีย์  รัตนศิริวิไล  

ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านฤดูร้อน 
เด็กนานาชาติ 

Waterloo 
แคนาดา 
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ตารางท่ี 36 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าชื่อเสียง 
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรตินุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
ประเทศที่จัด 

1-5 ส.ค. 57 เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล  
เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์  
 

เหรียญทอง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 
International Mathematic Contest; IMC 2014 

สาธารณรัฐ
สิงคโปร ์

เด็กหญิงแพรวพรรณ  ลี่ด ารงวัฒนากุล 
เด็กชายธนาธนิษฐ์  เลิศวิลาศานนท์ 
เด็กหญิงธรรมรดี  ตันศรีวรรัตน์ 
เด็กชายสิรวิชญ์  เอกพงศ์ไพสิฐ 

เหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 
International Mathematic Contest;  
IMC 2014 

เด็กหญิงณัฐวรา  ลิ้มวิศิษฏ์สกุล เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์
นานาชาติ International Mathematic Contest; 
IMC 2014 

ส.ค. 57 เด็กหญิงนุชดา  โชติพานิช  
เด็กหญิงพาขวัญ  พันธุ์มงคล  
เด็กหญิงนันท์ทิญาสุ์  ธนาศุภวฒัน์ 
  
 

เหรียญเงิน จากประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ในรายการโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ  
ปีการศึกษา 2557 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

ไทย 

ส.ค. 57 เด็กชายนิติพนธ์  ไตรไมตรีพิทักษ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประยุกต์ใช้
ทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 

ไทย 

ส.ค. 57 เด็กชายณัฐวัชร  ดิฐนาธิวัฒน์ รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการบรรเลงระนาดเอก 
จากการประกวดการบรรเลงดนตรีไทยอโศกสังคีต  
ครั้งที่ 7 

ไทย 

เด็กหญิงสาธิตา  อสุนี ณ อยุธยา  รองชนะเลิศอันดับ 2 บรรเลงขิมสาย จากการ
ประกวดการบรรเลงดนตรีไทยอโศกสังคีต ครั้งที่ 7 

ส.ค. 57 เด็กชายณภัทร  จริยาสถาพร   
เด็กชายพัสกร  รชตะวิวรรธน์   
เด็กชายวริศ  ศรีวาณิชยาภรณ ์  

รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน 
รายการวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11  
ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

ไทย 

9-14 ส.ค. 57 เด็กชายกิตติ  โอภาสเมธี    
    

เหรียญทอง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์  
World Mathematic Invitational 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

(ไต้หวัน) เด็กชายรพีพัทธ์  รัตนเตมีย์   
เด็กชายธนิสร  อรรถเวชกุล 

เหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์  
World Mathematic Invitational 

เด็กหญิงแพรวพรรณ  ลี่ด ารงวัฒนากุล เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์  
World Mathematic Invitational 

17 ส.ค. 57 เด็กชายสิรวิชญ์  พิพิธธนาบรรพ์     
  

เหรียญทอง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชร 
ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

ไทย 
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2.  นักเรียนโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชือ่เสียง/ได้รับรางวัล 
ตารางท่ี 37 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล  

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าชื่อเสียง 
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรตินุณ 

ยกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน 
ประเทศที่จัด 

5-6 ต.ค. 56 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชนะเลิศ  ประเภทเยาวชนชายเด่ียว อายุไม่เกิน 18 ปี 

ไทย 
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เจียรพันธุ์  ม.3  

20-26 ต.ค. 56 นางสาวภัคจิรา  เอิมกิตติสวัสดิ์  ม.4 
  

ชนะเลิศ  กีฬาหมากล้อมประเภทบุคคล 
ชนะเลิศ  กีฬาหมากล้อมประเภททีม 
นักกีฬาดีเด่น กีฬาหมากล้อม ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 38 
“ดอกแก้วเกมส์” 

ไทย 
 

6-15 พ.ย. 56  ชนะเลิศ กีฬาหมากล้อม ประเภททีมผสม  
จากการแข่งขันกฬีาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30  

16 พ.ย. 56 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เด็กหญิงปาลิตา  รอดอนันต์ ม.3 
เด็กชายเจษณ  จันทาภากุล  ม.2 
เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ้มถนอม  ม.3 
เด็กหญิงพรชีวา  นุชพุ่ม  ม.3 
เด็กหญิงณัฐชา  โสภณวารี  ม.3 
เด็กหญิงปิยากร  ภัทรเธียรชัย  ม.3 
เด็กหญิงภัทราพร  พัชรตระกูล  ม.3 
นางสาวแพรวพลอย  สุวรรณมาลา  ม.6 

 
รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร   
จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 
ประจ าปีการศึกษา 2556 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  

ไทย 

23-29 พ.ย. 56 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เด็กชายก้องภพ  ลิมทรง  ม.1  

 
รางวัลเหรียญเงิน จากแข่งขันคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับประถม 
ศึกษา 

สาธารณรัฐ 
ฟิลิปปินส์ 

24 พ.ย. 56 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังนมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
เด็กชายพศุตม์  เจริญพรวัฒนา  ม.3 
เด็กชายสุมนัส  ชะนะมา  ม.2 
เด็กชายอนวัช  อรรถจินดา  ม.3 

 
 
รางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 3 
รางวัลชมเชย อันดับที่ 35 
รางวัลชมเชย อันดับที่ 43 
จากการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่  6 

ไทย 

20 พ.ย. 56 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้นณิตศาสตร์ 
เด็กชายมัตตัญญู  ตั้งเง็กกี่  ม.1  
เด็กชายภูมิรพี  พิศุทธ์สินธุ์  ม.1  
เด็กชายกฤษฏ์  บุญศิริเศรษฐ  ม.2  
เด็กหญิงณัฐณิชา  เมรินทร์  ม.3  
เด็กชายพีรพัศ  จงสุขกิจพานิช  ม.1 
เด็กหญิงแพรสุนันท์  จันทร์พานิช  ม.1
เด็กชายวริศ  จันทรานุวัฒน์  ม.1  
เด็กชายนพชัย  สิระนาท  ม.3  

 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทอง 
เหรียญทองแดง 
ชมเชย 
ชมเชย 
ชมเชย 
ชมเชย 

ไทย 
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ตารางท่ี 37 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าชื่อเสียง 
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรตินุณ 

ยกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน 
ประเทศที่จัด 

  จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน 
Korea Education Reports Institute (KEREI) 

 

22 พ.ย. 56 เด็กชายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ  ม.2  
นายฌาน  น าชัยศิริ  ม.6  

ผ่านเข้าอบรม สสวท. ค่าย2 จัดโดย สสวท. ไทย 

22 พ.ย. 56 นางสาววิริญญ์  คีรีกาญจนะรงค ์ ม.4 การแข่งขันในการประกวดออกแบบเครื่อง 
แต่งกาย Eco Fashion RSU Japanese fair 
2013 รางวัลประเภท Cool แนวคิดยอดเยี่ยม  
จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต 

ไทย 

24 พ.ย. 56 เด็กชายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ  ม.2  
เด็กชายวรท  โชติเลอศักดิ์  ม.2  
เด็กชายกัมปนาท สุดประเสริฐ  ม.2  
  

ชนะเลิศ (ประเภททีม)  จากการแข่งขัน 
เกมค านวณคณิตศาสตร์ออนไลน์ชิงชนะเลิศ 
ประเทศไทย ครั้งที่ 3 TARO MATH 
TOURNAMENT 2013 จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ 
เว็บไซต์ www.eduzones.com  
และผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ตราทาโร 

ไทย 

ธ.ค. 56 เด็กชายณภัทร  จันทรานุกูล ม.2 
   

ล าดับที่ 7 จากการแข่งขัน King Bhumiphol 
Birthday cup (King cup) 

ไทย 

9 ธ.ค. 56 เด็กชายมัตตัญญู  ตั้งเง็กกี่  ม.1  
นายภูริเดช  ภูมินาถ  ม.4  
เด็กชายกวิน  พานิชยธรรม  ม.2  
เด็กชายพีรพัศ  จงสุขกิจพานิช  ม.1 
เด็กชายพัทธดนย์  เตชะไกรชนะ  ม.3  

ผ่านเข้าอบรมสอวน. ค่าย 2 (10 - 28 มี.ค. 57)  
จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) 

ไทย 

23-31 ธ.ค. 56 เด็กชายนพชัย สิระนาท  ม.3  
 

เหรียญทองแดง  ประเภทบุคคล 
เหรียญทองแดง  ประเภทกลุ่มบุคคล 
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี 2556   
Asia Inter-Cities Teenager’s Mathematics 
Olympiad (AITMO 2013) 

สาธารณรัฐ 
อินโดนีเซีย 

8 ม.ค. 57 เด็กชายมตัญญู  ตั้งเง็กกี่  ม.2 เด็กและเยาวชนดีเด่นที่น าชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ 
ด้านวิชาการ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ไทย 
 

8 ม.ค. 57 นางสาวอริยา  วิจิตรอมรเลิศ  ม.6  เยาวชนดีเด่น ได้เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี  
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

ไทย 
 

11 ม.ค. 57 เด็กชายวีร์  ราชากรกิจ  ม.2 เด็กดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง 
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องใน 
วันเด็กแห่งชาติ 

ไทย 
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ตารางท่ี 37 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าชื่อเสียง 
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรตินุณ 

ยกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน 
ประเทศที่จัด 

5 ก.พ. 57 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมรินทร์  ม.3  
 
นายกฤตกร  กานติกูล  ม.6  

รองชนะเลิศเหรียญเงิน (ระดับประเทศ) และ  
ที่ 1 (ระดับภูมิภาค-กรุงเทพมหานคร) 
รองชนะเลิศ-เหรียญเงิน (ระดับประเทศ) และ  
ที่ 2 (ระดับภูมิภาค-กรุงเทพมหานคร)  
จากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ไทย 

5 ก.พ. 57 เด็กชายพีรพัศ  จงสุขกิจพานิช  ม.1 
เด็กชายภูมิรพี  พิศุทธ์สินธุ์  ม.1 
เด็กหญิงแพรสุนันท์  จันทร์พานิช  ม.1 
นายรวิภาส  แก้วปลั่ง  ม.3 
เด็กชายฐิติพงษ์  หล่อพงศ์พานิช  ม.1 
เด็กชายธนดล  ล้ าเลิศประเสริฐกุล  ม.1
เด็กชายมัตตัญญู  ตั้งเง็กกี่  ม.1 
เด็กชายภูมิ  ภักดีกิจเจริญ  ม.2 
เด็กหญิงพิชชาภา  วรุตตมะ  ม.2 
เด็กชายชานน  แซ่ตั้ง  ม.3 
นายณภัทร  เล้าแสงฟ้า  ม.3 
เด็กชายกิตติธัช  สาริกะวณิช  ม.1 
เด็กหญิงณัฐนรี  กิจบารมี  ม.1 
เด็กชายธีรภัทร  เต็มถาวรกุล  ม.2 
เด็กชายพันธนันท ์ ปทุมทอง  ม.2 
เด็กชายวรท  โชติเลอศักดิ์  ม.2 
เด็กชายอภิวิชญ์  ศิริเศรษฐ์  ม.2 
เด็กหญิงนงสรวง  หงษ์กิตติยานนท ์ ม.2
เด็กหญิงรินรดา  วรพงษ์ไพบูลย์  ม.2 
เด็กหญิงอภิสรา  บุณยรัตนิน  ม.2  
เด็กชายธนกร  พิศนุภูมิ  ม.3  
เด็กชายพัทธดนย์  เตชะไกรชนะ  ม.3  
เด็กชายสาธิต  สุขในใบบุญ  ม.3  

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
จากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี 2557  
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเทศไทย 

ไทย 
 

8 ก.พ. 57 นางสาวแพรวพลอย  สุวรรณมาลา  ม.6
นางสาวบุษกร  ศรีไทย  ม.6 

รองชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติยศ  
จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  
พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 8,000 บาท  
จากการแข่งขัน J-Vocab-Battle  
จัดโดย MAINICHI ACADEMIC GROUP 

ไทย 
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ตารางท่ี 37 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าชื่อเสียง 
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรตินุณ 

ยกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน 
ประเทศที่จัด 

9 ก.พ.  57 นางสาวแพรวพลอย  สุวรรณมาลา  ม.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร และ
ทุนการศึกษา 2,000 บาท จากการแข่งขันตอบค าถาม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 19 
จัดโดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ไทย 

มี.ค. 57 นายกฤตกร  กานติกูล  ม.6  
เด็กชายกฤษฏ์  บุญศิริเศรษฐ  ม.2   
นายฌาน  น าชัยศิริ  ม.6  
 

เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์เอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 26   

สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน 

19 มี.ค. 57 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมรินทร์  ม.3 
เด็กหญิงธนภรณ์  ตรีจรูญ  ม.3  
เด็กชายณัฐภูมิ  นิยมเสถียร  ม.3  
นางสาวจิราพัชร  องคมงคล  ม.6  
นางสาวภัคจิรา  อุณหภิรมย์  ม.6  
นางสาวชนากานต์  ชรินพาณิชกุล  ม.6 
นายณัฐวัชร์  เตชะนภดล  ม.6  

สอบได้ 100 คะแนนเต็ม  
รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สอบได้ 100 คะแนนเต็ม  
รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน)  - NIETS 

ไทย 

10 เม.ย. 57 เด็กชายมัตตัญญู ตั้งเง็กกี่  ม.1 
เด็กชายกฤษฏ์ บญุศิริเศรษฐ  ม.2 
เด็กชายกวิน พานิชยธรรม ม.2 
เด็กชายนพชัย  สิระนาท ม.3 
เด็กหญิงณัฐณิชา  เมรินทร ์ม.3 
เด็กชายธนดล  ล้ าเลิศประเสริฐกุล  ม.1 
เด็กชายกัมปนาท  สุดประเสริฐ  ม.2 
นายณภัทร  เล้าแสงฟ้า ม.3 
นายรวิภาส  แกว้ปลั่ง ม.3 
เด็กชายฐิติพงษ์  หล่อพงศ์พานิช  ม.1 
เด็กชายพีรพัศ  จงสุขกิจพานิช  ม.1 
เด็กชายภูมิรพี  พิศุทธ์สินธุ์ ม.1 
เด็กหญิงแพรสุนันท์  จันทร์พานิช  ม.1 
เด็กชายภูมิ ภักดีกิจเจริญ ม.2 
เด็กชายชานน แซ่ตั้ง ม.3 
เด็กชายพัทธดนย์ เตชะไกรชนะ ม.3 
เด็กชายกิตติธัช  สาริกะวณิช ม.1  
เด็กชายพันธนันท ์ ปทุมทอง ม.2 
เด็กชายวรท  โชติเลอศักดิ์ ม.2 
เด็กหญิงนงสรวง  หงษ์กิตติยานนท ์ม.2 
เด็กหญิงอภิสรา  บุณยรัตนิน ม.2 
เด็กชายสาธิต  สุขในใบบุญ ม.3 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
ชมเชย 
ชมเชย 
ชมเชย 
ชมเชย 
ชมเชย 
ชมเชย  
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเทศไทย (การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
รอบสอง ระดับประเทศ ประจ าปี 2557) 

ไทย 
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ตารางท่ี 37 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าชื่อเสียง 
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรตินุณ 

ยกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน 
ประเทศที่จัด 

เม.ย. 57 เด็กชายมัตตัญญู  ตั้งเง็กกี่  ม.1  
เด็กชายกวิน  พานิชยธรรม  ม.2 
  
  

ผ่านเข้าอบรมสอวน. ค่าย 3 
จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) 

ไทย 

12-16 พ.ค. 57 เด็กชายมัตตัญญู  ตั้งเง็กกี่  ม.1  
 
  

เหรียญเงิน และผ่านเข้าอบรม สสวท. ค่าย 1  
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ   
ครั้งที่ 11 (TMO) จัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไทย 

26-30 พ.ค. 57 เด็กชายกฤษฏ์  บุญศิริเศรษฐ  ม.2  
นายพีรสิชฌ์  เจริญจิตเสรีวงศ์  ม.5  
นายฌาน  น าชัยศิริ  ม.6   

Commendation awards (ประเภททีม)   

จาก 4
th

 Singapore International Mathematics 
Challenge 2014 (SIMC 2014) 

สาธารณรัฐ
สิงคโปร ์

6-9 มิ.ย. 57 เด็กหญิงนวพรรษ  พิษณุวงษ์  ม.2 
เด็กหญิงวารีรชต์  อันแสน  ม.2 
  

รองชนะเลิศอันดับ 1 ท่ากบ 200, 100 และ 50 เมตร 
จากการแข่งขันกฬีาว่ายน้ า รุ่นอายุไม่เกิน 18   
รายการ 38th SEA Age Group Swimming 
Championship 

สาธารณรัฐ 
สิงโปร์ 

3-13 ก.ค. 57 นายกฤตกร  กานติกูล  ม.6   
 

เหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ IMO ประจ าปี 2557  

เคปทาวน์  
แอฟริกาใต้ 

5-7 ก.ค. 57 นายณัฐสิทธิ์  เจียร์พันธุ์  ม.4 ชนะเลิศ ประเภทชายเด่ียว อายุไม่เกิน 18 ปี   
การแข่งขันเทนนิส ช้าง - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ 
ประจ าปี 2557 ภาคใต้ 

ไทย 

7-15 ก.ค. 57 คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์  รางวัล 2 เหรียญเงิน  
สาขา Children’s Choirs และ Musica Sacra with 
Accompaniment จากการแข่งขนัประเภท  
The Champions Competition จาก  
“The 8th World ChiorGame 2014 Riga Latvia” 

Riga 
สาธารณรัฐ 

ลัตเวีย 

19-26 ก.ค. 57 เด็กชายกฤษฏ์  บญุศิริเศรษฐ  ม.3 
 

เหรียญทอง  ประเภทบุคคล   
เหรียญเงิน ประเภททีม  
เหรียญเงิน ประเภทกลุ่มบุคคล  
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ   
ระดับมัธยมศึกษา  International Mathematics 
Competition: World Youth Mathematics  
Inter-City Competition 2014 (IMC: WYMIC 2014) 

สาธารณรัฐ 
เกาหลีใต้ 

24 ก.ค.- 
3 ส.ค. 57 

เด็กชายนพชัย สิระนาท  ม.1 
 

เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย   
ระดับมัธยมศึกษา: Southeast Mathematics 
Olympiad 2014 (SMO 2014) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

18 ก.ค. 57 นายพงศ์ภัทร  วนานุกูล  ม.6 
นายธิติวุฒิ  วนาวณิชย์  ม.6 
นางสาวชุติรัตน ์ คล้ายหนองสรวง  ม.6  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษรายการ  
“2014 CULI Red Cross English Quiz”  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 พร้อมเกียรติบัตร   
จัดโดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
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ตารางท่ี 37 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าชื่อเสียง 
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรตินุณ 

ยกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน 
ประเทศที่จัด 

22 ก.ค. 57 นางสาวสุชาภา  อารยะการกุล  ม.6  การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รายการ  
Siriraj Speech Contest 2014 เข้ารอบชนะเลิศ  
8 คน ซึ่งได้ล าดับที่ 7 จัดโดย คณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 

ไทย 

25-30 ก.ค. 57 นายณภัทร  เล้าแสงฟ้า  ม.4   
 

เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน Asia International  
Mathematical  Olympiad  Contest  (AIMO 2014) 

สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 

29 ก.ค. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นายศิริพงศ์  ศิริชัย  ม.6 
นายภคิน  อัศวภาณุวัฒน์  ม.6 

รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการตอบปัญหา 
ทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 

4 ส.ค. 57 นางสาวภัทรินทร์  ธรรมาภรณ์  ม.6 
นางสาวตีรณา  กิจสนาโยธิน ม.6 

ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร  
และทุนการศึกษา 3,000 บาท  จากการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ (Schooltastic 4) ระดับขัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ครั้งที่ 4 จัดโดยโรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล 

ไทย 

8-12 ส.ค. 57 นายกฤตพนธ์  ดาราเศรษฐ์  ม.5 
นายภูริศร์  ศรีดุรงฤทธิ ์ ม.5  

รางวัลเกียรตบิัตร Diploma award in 
telecommunication 

มอสโก 
สหพันธรัฐ 

รัสเซีย 
9-14 ส.ค. 57 เด็กชายภูมิรพี  พิศุทธ์สินธุ์  ม.2 

เด็กชายธนดล  ล้ าเลิศประเสริฐกุล  ม.2 
เด็กหญิงแพรสุนันท์  จันทร์พานิช  ม.2 
 

เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน World Mathematics 
Invitational (WMI 2014) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

(ไต้หวัน) 

17 ส.ค. 57 เด็กชายกฤษฏ์  บุญศิริเศรษฐ  ม.3 
เด็กชายมัตตัญญู  ตั้งเง็กกี่  ม.2  
เด็กชายกวิน  พานิชยธรรม  ม.3  
นายภูริเดช  ภูมินาถ  ม.5   

รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 
ชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ 
ชมเชย 
เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร 

ไทย 

20 ส.ค. 57 นายธีร์  เชาว์ปรีชา ม.6  เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร  
จากการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปภาษาฝรั่งเศส 
จัดโดยศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส เขต 2 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

ไทย 

นางสาวรตวัน  ศรีพิเชียร  ม.5 เหรียญทอง พร้อมเกียติบัตร  
จากการแข่งขันเขียนภาษาฝรั่งเศสตามค าบอก  
จัดโดยศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส เขต 2 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

นางสาวเบญญา  กรีอักษร  ม.6 
นางสาวพุทธรักษา  ทรงพงษ์  ม.5 
นางสาวอรอินทุ ์ ฐานถิร  ม.5 

เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร  
จากการแข่งขันประดิษฐ์หอไอเฟลแบบสร้างสรรค์  
จัดโดยศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส เขต 2 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
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ตารางท่ี 37 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าชื่อเสียง 
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรตินุณ 

ยกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน 
ประเทศที่จัด 

25-29 ส.ค. 57 นายสารัช  อมรวิวัฒน์  ม.5 1. รางวัลอันดับ 2 ประเภท Friendship Competition 
2. Third runner-up ประเภททีมประเทศไทย  
จากการแข่งขัน The 6th ASEAN QUIZ REGIONAL 
LEVEL 

สาธารณรัฐ 
สังคมนิยม
เวียดนาม 

26 ส.ค. 57 นางสาวธัญจิรา  วิมลอนุพงษ์  ม.5 รองชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร  
จากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระราช
ประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในงานอักษราวิชาการ จัดโดยคณะอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไทย 

28 ส.ค. 57 เด็กหญิงอัคริมา  วชิรภพรรณ   ม.2 
เด็กชายญาณภัทร  ปิยะนิจด ารง  ม.2 
เด็กชายพิชชาทร  โสภาจิตต์วัฒนะ  ม.2 
เด็กชายวีร์  ราชากรกิจ  ม.2 
เด็กชายชญาวัลย์  นิวาตวงศ ์ ม.4 

ชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตรและ 
เงินรางวัล 2,000 บาท  
จากการแข่งขัน Storytelling Contest  
จัดโดยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

ไทย 

29 ส.ค. 57 นางสาวชุติรัตน ์ คล้ายหนองสรวง ม.6 
นางสาวปัณฑิตา  ทิวารี  ม.4  
 

ชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ประเทศเยอรมนีและประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน  
จัดโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ไทย 

29 ส.ค. 57 นางสาวภาวน ์ รัตนาพต  ม.4 
นางสาวปัณฑิตา  ทิวารี  ม.4 
นางสาวชุติรัตน ์ คล้ายหนองสรวง  ม.6 
 

ชมเชย จากการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ  
“25 Jahre des Mauerfalls”  
จัดโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ไทย 

31 ส.ค. 57 เด็กชายฐิติพงศ์  หล่อพงศ์พานิช  ม.2  
เด็กหญิงเกล้าลฎา  ศิริธรรมภร  ม.2 
 

เกียรติบัตรชมเชย 
เกียรติบัตรชมเชย 
จากการสอบแข่งขันชิงแชมป์ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์  
ครั้งที่ 12/2557 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ไทย 

5 ก.ย. 57 เด็กหญิงเกวลี  เตชะนิเวศน์  ม.2 
เด็กหญิงชลภัส  พรสวารรค์วงศ์  ม.3 

รองชนะเลิศอันดับ 1  
จากการตอบปัญหาทางวิชาการ (ภาษาไทย)  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไทย 

5 ก.ย. 57 นางสาวภาวน ์ รัตนาพต  ม.4 
นางสาวปัณฑิตา  ทิวารี  ม.4 
นางสาวชุติรัตน ์ คล้ายหนองสรวง  ม.4 

ชนะเลิศ  
จากการประกวดการท าอาหาร (แกงเขียวหวานไก่)  
น าเสนอเป็นภาษาเยอรมัน จัดโดยสถาบันเกอเธ่ 

ไทย 

 นางสาวปัณฑิตา  ทิวารี  ม.4  รางวัลที่ 2  
จากการประกวดออกแบบและตกแต่งหน้าขนมปัง 
Belegtes Brot จัดโดยสถาบันเกอเธ่ 

ไทย 

7 ก.ย. 57 นางสาวพิมพ์นารา  เตชะสนธิชัย  ม.6 เยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)  
จัดโดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย-ญี่ปุ่น) 

ไทย 

7 ก.ย. 57 นายกฤตกร  กานติกูล  ม.6 นักเรยีนพระราชทาน ประจ าปี 2556  
จัดโดยส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

ไทย 
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ตารางที่ 37 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล )ต่อ( 

วัน/เดือน/ป ี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าชื่อเสียง 
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรตินุณ 

ยกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน 
ประเทศท่ีจัด 

7 ก.ย. 57 เด็กชายกฤษฎ์ บุญศริิเศรษฐ  ม.3 นักเรียนพระราชทาน (รางวัลชมเชย)  ประจ าปี 2556   
จัดโดยส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

ไทย 

15 ก.ย. 57 เด็กชายธรรมดล  ตันศรีวรรัตน ์ ม.1 
เด็กหญิงแพรสุนันท์  จันทร์พานิช  ม.2 
เด็กชายพีรพัศ  จงสุขกิจพานิช  ม.2 
เด็กชายภูมิ  ภักดีกิจเจริญ  ม.3 
เด็กชายวรท  โชติเลอศักดิ ์ ม.3 
เด็กหญิงอภสิรา  บณุยรตันิน  ม.3 
นางสาวอภิษฐา  ธนาสุทธิเสร ี ม.4 

ผ่านเข้าอบรม สอวน. ค่าย 1 (2 - 24 ต.ค. 57)  
จัดโดยศูนย์พัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั) 

ไทย 
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หน่วยงานสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
 

ศนูยป์ระสบการณวิ์ชาชีพทางการศกึษา 
     ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา มีพันธกิจในการจัดสอบรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ 1 และ 2 ตามหลักสูตรของ 

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพของคณาจารย์และนิสิต รวมท้ังการวิจัยและบริการวิชาการด้านประสบการณ์วิชาชีพ
ครูแก่สังคม การด าเนินงานในปี 2557 มีดังนี้ 
                  1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
                      ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศกึษา 2557 ให้กับโรงเรียนต่างๆ  
รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง ดังนี้ 

ภานการศึกษาต้น  มีนิสิตที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างๆ   44  แห่ง     รวมทั้งสิ้น  448  คน 
ภานการศึกษาปลาย   มีนิสิตที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างๆ   43  แห่ง     รวมทั้งสิ้น  443  คน 

                  2. ประชุม อบรม/สัมมนาด้านประสบการณ์วิชาชีพ )กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ(   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพของนิสิตผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 (1 - 7) 
                       1) ประชุมรวมเรื่อง “การปรับตัวสู่โลกของการท างานในสถานศึกษาของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” เมื่อวันที่  
6 มิถุนายน 2557 จ านวน 448 คน 
                       2) การบรรยายพิเศษเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน”  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 จ านวน 448 คน 
                       3) การบรรยายพิเศษเรื่อง “ครู ผู้เป็นแสงส่องทางหรือพรางแสงไฟในชีวิตเด็ก” เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 จ านวน 
448 คน 
                       4) ประชุมกลุ่มย่อยกับอาจารย์นิเทศก์ทั่วไปเรื่อง “ครูกับการเป็นกัลยาณมิตรของเด็ก” เมื่อวันที่ 18  กรกฏาคม 2557 
จ านวน 448 คน 
            5) ประชุมกลุ่มย่อยในวิชาเอกที่เลือกท าวิจัยชั้นเรียน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 จ านวน 448 คน 
            6) ประชุมกลุ่มย่อยกับอาจารย์นิเทศก์เรื่อง “ตกผลึกความคิด บทเรียนส าคัญในรอบจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 จ านวน 448 คน 
                       7) สัมมนานิสิตหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ประชุมกลุ่มย่อยตามวิชาเอกและน าเสนอผลการสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2557 
                       8) สัมมนากลุ่มย่อยนิสิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เรื่อง “การเป็นผู้น าตนเอง”  ระหว่างวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2557 - 30 มกราคม 2558 จ านวน 443 คน  โดยมี Adjunct Professor Dr. Jyrki Loima เป็นวิทยากร 
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ศนูยบ์รรณสารสนเทศทางการศกึษา 
     ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา มีภารกิจในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการสถานที่ส าหรับการศึกษาค้นคว้า 

บริการการค้นคว้าวิจัย ปฐมนิเทศแนะน าการใช้ห้องสมุด และอบรมการใช้ฐานข้อมูลแก่คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรทุกระดับ ภายใน 
คณะครุศาสตร์  

     ปัจจุบันศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาได้ เปิดให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าระหว่างเวลา 8.00  - 22.00 น. ห้องประชุม
กลุ่มย่อย และฐานข้อมูลฉบับเต็มสืบค้นได้ทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://lib.edu.chula.ac.th  รวมทั้งติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์และ
ที่ Fanpage  facebook.com/lib.edu.chula    

     สถิติการให้บริการในปีงบประมาณ  2557  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา  มีดังนี้ 
 

ประเภท จ านวน  ประเภท จ านวน 
 1. บริการยืม - คืนหนังสือ 31,334 เล่ม  10. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
 2. บริการยืม - คืนวิทยานิพนธ์ 7,660 เล่ม       หนังสือภาษาไทย 132,281 เล่ม 
 3. บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด 822 เล่ม       หนังสือภาษาอังกฤษ 61,774 เล่ม 
 4. บริการยืม - คืนสื่อประสม 1,043 ครั้ง    วิทยานิพนธ์    15,357       เล่ม 
 5. บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด 76,564 แผ่น    วารสารภาษาอังกฤษที่บอกรับ     115 ชื่อเรื่อง 
 6. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,647 ครั้ง    วารสารภาษาไทยท่ีบอกรับ 45 ชื่อเรื่อง 
 7. บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย 100/425 ครั้ง/คน    สื่อประสม 3,084 เรื่อง 
 8. จ านวนผู้ใช้บริการ    ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 10,429 ระเบียน 
     - นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 176,474 คน    ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวการศึกษา 82,651 ระเบียน 
     - บุคคลภายนอก 20,404 คน    ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา 16,231 ระเบียน 
 9. มูลค่าเพิ่มจากงาน      ฐานข้อมูลรายงานการวิจัย 889 ระเบียน 

  - ค่าปรับสิง่พิมพ์เกินก าหนด 122,281 บาท    ฐานข้อมูลหลักสูตรแบบเรียน  
 สิ่งพิมพ์ครุศาสตร์ 

 
1,058 

 
ระเบียน     - ค่าถ่ายส าเนาระหว่างห้องสมุด 38,282 บาท  
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ศนูยเ์ทคโนโลยกีารศกึษา 
     ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียน การสอน การประชุม อบรม สัมมนา มีห้อง

บันทึกเสียงและอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้งาน สถิติการให้บริการ มีดังนี้ 
      ประเภท จ านวน/หน่วยนับ  ประเภท จ านวน/หน่วย 

1. บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์   ครั้ง ชั่วโมง  5. บริการเนรื่องนอมพิวเตอร์  ปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา 
1) เครื่องรับโทรทัศน์ เล่นเทป โทรทัศน์    1) คอมพิวเตอร์ 1   640 คน 100 คน 
    และเล่น DVD 80 160  2) คอมพิวเตอร์ 2 1,300 คน 210 คน 
2) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 9,100 20,300  3) คอมพิวเตอร์ 3 2,250 คน 290 คน 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 9,800 21,500  4) Internet   200 คน 120 คน 
4) เครื่องฉาย Data Projector 11,700 25,500  6. บริการห้องนอมพิวเตอร์ 
5) บันทึกวีดิทัศน์และบันทึกเสียง 210 820  1) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 18 ครั้ง 

2. บริการกราฟิกพื้นฐาน  2) ห้องคอมพิวเตอร์ 2 4 ครั้ง 
1) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 305 แผ่น  3) ห้องคอมพิวเตอร์ 3 52 ครั้ง 
2) อักษรโฟมตกแต่งเวที 60 ชุด  4) ห้องสื่อประสม (MLL) 26 ครั้ง 
3) จัดท าป้ายชื่อวิทยากร 510 อัน  7. บริการห้องนอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและอื่นๆ 
4) จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 205 บอร์ด      )เฉพาะวัน( 
5) จัดบอร์ดนิทรรศการพิธีการส าคัญ 266 บอร์ด  1) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 16 ครั้ง 
6) ผลิตป้ายผ้า PVC ติดสติกเกอร์ 110 ผืน  2) ห้องคอมพิวเตอร์ 2 18 ครั้ง 
7) ผลิตอักษรด้วยเครื่องตัดสติกเกอร์ 450 ชุด  3) ห้องคอมพิวเตอร์ 3 35 ครั้ง 
8) ผลิตตราสัญลักษณ์ 10 ตัว  8. บริการสื่อดิจิตอล 

3. บริการกราฟิกนอมพิวเตอร์  1) งานถ่ายภาพนิ่ง 240 งาน 
1) การผลิตงาน PowerPoint 40 เฟรม  2) แปลงสัญญาณวีดีทัศน์เป็น VCD - งาน 
2) ผลิตวุฒิบัตรต่างๆ 2,000 แผ่น  3) แปลงสัญญาณวีดีทัศน์เป็น DVD 120 งาน 
3) ผลิตแผ่นพับ 30 แผ่น  4) แปลงสัญญาณ Audio tape    
4) ผลิตปกหนังสือ 35 ปก     เป็น Audio CD 10   งาน 
5) ผลิตเนื้อหาในหนังสือ (Artwork) 6 งาน  5) ส าเนา VCD - ส าเนา 
6) ผลิตการ์ดเชิญการ์ดอวยพร 120 แผ่น  6) ส าเนา DVD 2,200 ส าเนา 
7) ผลิตป้ายติดอกผู้เข้าร่วมอบรม 100 อัน  7) ผลิตสื่อโทรทัศน์ 22 งาน 
8) ออกแบบปกซีดีและวงกลมซีดี 8 ปก  8) ผลิตเสียง 12 งาน 
9) บริการพิมพ์งาน สี-ขาว ด า 410 แผ่น  9) Scan ภาพ 1,200 ภาพ 

4. บริการซ่อมบ ารุงนอมพิวเตอร์   10) ออกแบบ ผลิตปกซีดี และ   
1) ภาควิชา 70 ครั้ง      วงกลมซีดี 80 ปก 
2) หน่วยงาน 130 ครั้ง     

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเนรือข่ายการศึกษา 
รายการ จ านวน หน่วยนับ 

1. พัฒนาระบบลงทะเบียนเข้ากิจกรรมของนิสิต 1 ระบบ 
2. พัฒนาการจองบ้านพักศูนย์บริการวิชาการ จิรายุ - พูนทรัพย์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ 
3. ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบคุลากร 1 ระบบ 
4. ปรับปรุงระบบลงทะเบียนเข้ากิจกรรมของบุคลากร 1 ระบบ 
5. บริหารจัดการระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต 1 ระบบ 
6. บริหารจัดการระบบการจองห้องเรียนและห้องคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ 
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ศนูยท์ดสอบและประเมินเพือ่พฒันาการศกึษาและวิชาชพี 
              ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ มีพันธกิจในการบริการสอบวิชาพื้นฐานส าหรับผู้ที่จะสมัครเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนและประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตในระดับนานาชาติ การด าเนินงานในปี 2557 มีดังนี้ 
 

  การด าเนินงานในรอบปี 2557 )ระยะเวลา 1 ตุลานม 2556 - 30 กันยายน 2557( 
1. การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษา 

      พัฒนาแบบสอบวิชาทั่วไป (สอบร่วม) และจัดด าเนินการสอบ วิชาทักษะพื้นฐานทางการวิจัย ส าหรับผู้สอบที่ต้องการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) คณะครุศาสตร์ 

1)  ครั้งที่  81 (3/2556) วันที่  20 ธันวาคม 2556   จ านวนผู้สอบ   รวม  133 คน 
2)  ครั้งที่  82 (1/2557) วันที่  29 มีนาคม 2557    จ านวนผู้สอบ   รวม  110 คน 
3)  ครั้งที่  83 (2/2557) วันที่  13 กันยายน 2557  จ านวนผู้สอบ   รวม  100 คน 

                 พัฒนาแบบสอบส าหรับนัดเลือกบุนลากร และรับทุนการศึกษา 
                 1)  ครั้งที่  99 (5/2556)  วันที่ 7 ตุลาคม 2556  แบบสอบวิชาภาษาไทย และคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน (P7) วุฒิปริญญาโท จ านวน 17 คน 
                  2)  ครั้งที่  100 (6/2556)  วันที่ 16 ตุลาคม 2556 แบบสอบวิชาภาษาไทย และวิชาเฉพาะต าแหน่ง ต าแหน่งอาจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก ประจ าสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา จ านวน 1 คน                   
                  3)  ครั้งที่ 101 (1/2557) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557   
                        (1) แบบสอบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะต าแหน่งส าหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8 จ านวน 2 คน  
                        (2) แบบสอบวิชาภาษาไทย คอมพิวเตอร์ และวิชาเฉพาะต าแหนง่ ส าหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ส านักงาน (การเงิน) P7 จ านวน 4 คน และเจ้าหน้าที่ส านักงานปฏิบัติหน้าทีเ่ลขานุการคณบด ี สังกัดฝ่ายบริหาร จ านวน 12 คน 
                  4)  ครั้งที่ 102 (2/2557) วันที่ 25 มีนาคม 2557  แบบสอบวชิาเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 ปฏิบัติงานภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา จ านวน 5 คน 
                  5)  ครั้งที่ 103 (3/2557) วันที่ 14 พฤษภาคม 2557  แบบสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งวิศวกร P7 และแบบสอบวิชาเฉพาะต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8  จ านวน 4 คน 
                  6)  ครั้งที่ 104 (4/2557) วันที่ 10 มิถุนายน 2557  แบบสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน เพื่อปฏิบัติงานภาควิชา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา  จ านวน 13 คน 
                  7)  ครั้งที่ 105 (5/2557) วันที่ 10 มิถุนายน 2557  แบบสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริการการศึกษา P7  
เพื่อปฏิบัติงานภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จ านวน 2 คน 

2. การบริการทดสอบและประเมินทางการศึกษาและวิชาชีพ 
1( บริการการทดสอบแก่หน่วยงานภายใน 

(1) บริการตรวจกระดาษค าตอบให้แก่คณาจารย์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและ 
การสอน ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จ านวน 7 วิชา จ านวนกระดาษค าตอบ 
2,799  แผ่น 

(2) บริการตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ ให้กับฝ่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 จ านวน 18 ครั้ง จ านวน 623 คน  

         2( บริการการทดสอบทางวิชาชีพแก่หน่วยงานภายนอกและบุนลากรภายนอก 
       (1)  บริการออกเอกสารแสดงผลการสอบวิชาทั่วไปให้แก่ผู้ท าค าร้องขอ จ านวนทั้งสิ้น 15 รายการวิชา 
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             3.  การวิจัยและเผยแพร่องน์นวามรู้ทางการทดสอบและประเมินทางการศึกษาและวิชาชีพ 
                 1( วิจัยทางการวัดและประเมิน 

หน่วยงานภายใน 
(1) โครงการพัฒนาแบบวัดเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(เดือนมิถุนายน - กันยายน 2557) 
หน่วยงานภายนอก 
(1) โครงการการด าเนินการจัดท าข้อสอบเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบ 3  

(เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2557) 
(2) ด าเนินโครงการวิจัยเร่ือง “การจัดท าระบบประเมินมาตรฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตาม

มาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียน”  (เดือนกันยายน 2556 - กันยายน 2557) 
(3) ด าเนินโครงการวิจัยเร่ือง การทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะแรงงานใน 32 ต าแหน่งงาน ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติทั่วประเทศ (เดือนกันยายน 2556 - ธันวาคม 2557) 
 

 
   

 

 

     

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pr.educhula/photos/a.440812332721018.1073741890.358416147627304/440812662720985/?type=1
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ศนูยส์่งเสรมิการพฒันานวตักรรมต าราและเอกสารทางวิชาการ 
            ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต าราและเอกสารทางวิชาการ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษา มีพันธกิจเกี่ยวกับ 
การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ การจ าหน่าย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ต ารา บทความ
วิชาการ เช่น วารสารครุศาสตร์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ  
ซึ่งต ารา หนังสือ และบทความวิชาการ ทุกชิ้นงานได้รับการกลั่นกลองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกคณะครุศาสตร์ การด าเนินงานในรอบปี 2557 มีดังนี้ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์ภายในคณะครุศาสตร์ 
                จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการต าราฯ ให้แก่คณาจารย์ภายในคณะและการประชาสัมพันธ์การเสนอ
ผลงานวิชาการในวารสารครุศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด KPI 5 และการประชาสัมพันธ์การับบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) แก่
คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้พัฒนาฐานข้อมูลระบบการรับ - ส่งบทความวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ TCI ข้อ 4 และ
ข้อ 9 คือ “วารสารมี Citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล” และ “วารสารควรมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ หรือระบบ 
Online Journal System (OJS) ที่ไม่ใช่การส่งบทความโดยใช้อีเมล์” โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบ Online Journal 
System (OJS) โดยการน าซอฟต์แวร์ระบบ Thai Journal Online (ThaiJo) ของ TCI ช่วยในการบริหารจัดการฐานข้อมูลของวารสาร

ทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่แค่การส่งข้อมูลทางอีเมลผ์่านเว็บไซด์ประชาคมครุศาสตร์ และการท าบันทึกประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยมีการ
มอบหนังสือเพื่อเป็นอภินันทนาการให้แก่สถาบัน ห้องสมุด และส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          2.  การประชาสัมพันธ์ภายนอกคณะครุศาสตร์ 
              จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หนังสือ ต ารา หนังสือทางวิชาการ โดยการเข้าร่วมโครงการ co-publisher กับส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขยายตลาดการจ าหน่ายสู่กลุ่มเป้าหมายและการประชาสัมพันธ์หนังสือ ต ารา หนังสือทางวิชาการที่ผลิต
ในคณะครุศาสตร์ ส่วนการด าเนินการด้านวารสารครุศาสตร์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) ได้พัฒนาฐานข้อมูล
ระบบการรับ - ส่งบทความวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ TCI ข้อ 4 และข้อ 9 คือ “วารสารมี Citation ที่ตรวจสอบได้จาก
ฐานข้อมูล” และ “วารสารควรมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์หรือระบบ Online Journal System (OJS) ที่ไม่ใช่การส่ง
บทความโดยใช้อีเมล์” โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบ Online Journal System (OJS) โดยการน าซอฟต์แวร์ระบบ Thai 

Journal Online (ThaiJo) ของ TCI ช่วยในการบริหารจัดการฐานข้อมูลของวารสารทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่แค่การส่งข้อมูลทางอีเมล์ 
การบริหารจัดการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ SCOPUS ในเรื่องของการเข้าถึง Accessibility คือ วารสารมีเนื้อหาที่
ให้บริการในรูปออนไลน์ มีเว็บไซด์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อผลักดันวารสารครุศาสตร์ และการยกระดับคุณภาพวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางการศึกษา (OJED) ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และการพัฒนาวารสารสู่ฐานข้อมูล ISI และSCOPUS ต่อไปในอนาคต  
          3.  การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ โดยมีศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์  
วิรัชชัย เป็นวิทยากร เมือ่วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 401 อาคารอาชวอ ารุง  
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ด้านการผลิต 
จัดให้มีการด าเนินงานด้านการผลิต ดังนี้ 
1. การผลิตหนังสือและต ารา 

       จัดให้มีการผลิตหนังสือและต าราของคณาจารย์และบุคลากร โดยมีการประชาสัมพันธให้คณาจารย์ทั่วไป และ
คณาจารย์ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารค าสอน เข้าร่วมโครงการต าราและเอกสารทางวิชาการ  การร่วมมือระหว่าง 
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต าราและเอกสารทางวิชาการ และส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านการขยายตลาด 
การจ าหน่าย การประชาสัมพันธ์หนังสือและต าราที่ผลิตในคณะครุศาสตร์ โดยในปี 2557 ได้ผลิตต ารา 6 เรื่อง ดังนี้ 

1) หนังสือเรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมไทย (Learning English with Thai Culture) โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทรงกลด  คชเสนี) หนังสือ “เรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมไทย” เขียน
ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ต้องการปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก พร้อมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาไทย  นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน เราจึงควรเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงบูรณาการวัฒนธรรมไทยกับการเรียน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดความเป็น
ไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสารด้านวัฒนธรรม เป้าหมาย
หลักของหนังสือเล่มนี้ คือ ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและสามารถใช้  

                          ภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยได้ 
2) หนังสือคณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ม้าคนอง หนังสือ “คณิตศาสตร์
ส าหรับครูมัธยม “น าเสนอความรู้และแนวคิดหลักทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นประเด็นที่
ผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับดังกล่าวจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งได้แก่ เนื้อหา สาระส าคัญ ความคิด
รวบยอด แนวคิดเชิงลึก และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบการคิดเพื่อแก้ปัญหา 
หรือใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น สาระที่น าเสนอในหนังสือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน     

                          โดยรวม 
 

3) หนังสือรวมบทความทางวิชาการ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยอาจารย์ ดร.สุวิธิดา  
จรุงเกียรติกุล (บรรณาธิการ) หนังสือรวมบทความทางวิชาการเรื่อง “การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
ได้เสนอบทความต่างๆ ทั้งของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความรู้และประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญในการสอน การท าวิจัยและบริการวิชาการ และการปฏิบัติงานซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาค้นคว้า ท าความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศาสตร์การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อให้คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็น
แหล่งอ้างอิงทางการศึกษาของแผ่นดินต่อไป 
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4) หนังสือปรัชญาและมโนทัศน์สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยอาจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล หนังสือ 
“ปรัชญาและมโนทัศน์สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้” พัฒนาจากรายวิชา 2750173 ปรัชญา
และมโนทัศน์สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ โดยน าเสนอความหมายมโนทัศน์พื้นฐานและปรัชญา
ของสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ ความส าคัญของการศึกษาตลอดชีวิต และความส าคัญของ
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ โดยมีรายละเอียดย่อยส าหรับการน าไป
ปฏิบัติจริงอันจะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ 
5) หนังสือการจัดการเรียนการสอนภาษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา   
อังวัฒนกุล หนังสือ “การจัดการเรียนการสอนภาษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ส าคัญที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง องค์ประกอบแรก คือ  การตัดสินใจเลือกเนื้อหา และรูปแบบการสอน เพื่อ
เป็นการยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนในเรื่องต่างๆ เช่น จุดมุ่งหมายในการเรียน การรับรู้กระบวนการ
เรียน ความต้องการ  และความคาดหวังของผู้เรียน ส่วนองค์ประกอบที่สอง คือการติดสินใจร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนเพื่อสามารถสื่อสารความหมายได้ตรงกัน จึงเน้นการพัฒนาความเข้าใจทางภาษาและ 
การเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในการเรียนรู้ภาษาได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ การสอนภาษาซึ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เทคนิควิธีที่จะสร้างความ 

                                มีส่วนร่วม และการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมที่เน้นให้  
                                ผู้เรียนร่วมกันท างานเพื่อแก้ปัญหาในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

6) หนังสือการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย โดยอาจารย์ ดร.อัญมณี บุญซื่อ 
หนังสือ “การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย” พัฒนาจากรายวิชา 2717340  
การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย โดยแบ่งเนื้อหาการเรียนการสอนเป็น 6 บท 
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางอารมณ์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวตน (self) ของเด็กปฐมวัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคม การส่งเสริมพัฒนาการ
ทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กอนุบาล แนวทางการประเมินพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของ 
เด็กปฐมวัย และการวิเคราะห์การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม 

      

2. การด าเนินการผลิตและเผยแพร่วารสารวิชาการ  
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต าราและเอกสารทางวิชาการ ผลิตวารสารวิชาการ 2 ฉบับ คือ วารสารครุศาสตร ์และ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)  
1) วารสารครุศาสตร์ ผลิตปีละ 4 ฉบับ ในปีนี้ได้มีการผลิตวารสารฉบับพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของคณะครุศาสตร์ 

เพื่อน าร่องการปฏิบัติการจัดท าวารสารเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นการเพิ่มค่า KPI ให้แก่คณะครุศาสตร์ ในปี 2557 จึงมีการจัดพิมพ์
วารสารครุศาสตร์ จ านวน 5 ฉบับ ดังนี้ 

 

(1) วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 1  
(เดือนมกราคม -  มีนาคม) บรรณาธิการ 
ประจ าฉบับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช   
สุชีวะ ประกอบด้วย บทความวิจัย 10 บทความ 
บทความวิชาการ 2 บทความ 
 และบทความในคอลัมน์พิเศษ 6 บทความ  
รวมทั้งสิ้น 18 บทความ  

(2) วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 
(เดือนเมษายน - มิถุนายน) บรรณาธิการ
ประจ าฉบับ รองศาสตราจารย์ ดร.  
จรูญศรี  มาดิลกโกวิท ประกอบด้วย
บทความวิจัย 14 บทความ บทความ
วิชาการ 1 บทความ และบทความใน
คอลัมน์พิเศษ 5 บทความ รวมทั้งสิ้น  
20 บทความ 
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(3) วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3  
(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557) บรรณาธิการ
ประจ าฉบับ รองศาสตราจารย์สุพร ชัยเดชสุริยะ 
ประกอบด้วย บทความวิจัย 7 บทความ บทความ
วิชาการ 5 บทความ และบทความในคอลัมน์ 
พิเศษ 5 บทความ รวมทั้งสิ้น 17 บทความ  

(4) วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ
เดือนกันยายน เนื่องจากในปี  โดยการ
ตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ฉบบัพิเศษท่ีเป็น
ภาษาต่างประเทศ บรรณาธิการประจ า
ฉบับ อาจารย์ ดร. ปราณภา โหมดหิรัญ  
ประกอบด้วยบทความวิจัย 8 บทความ 

 

 
(5) วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม) บรรณกาธิการประจ าฉบับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชัยศักดิ์ ชั่งใจ ประกอบด้วยบทความวิจัย 10 บทความ บทความวิชาการ 3 บทความ และบทความในคอลัมน์ 
พิเศษ 5 บทความ รวมทั้งสิ้น 18 บทความ 

2) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) ในปีนี้ มีการปรับจ านวนฉบับจาก 2 ฉบับ เป็น 4 ฉบับ/ปี เพื่อกระจาย
บทความให้เท่ากันในแต่ละฉบับ เนื่องจากบทความส่วนใหญ่มาจากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องเสนอบทความเพื่อประกอบการส าเร็จ
การศึกษาตามข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามข้อ 103 ว่า “บทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์...” ดังนั้น  การส่งบทความในแต่ละภาคการศึกษาจึงไม่เท่ากันเพราะมีผู้ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลายมากกว่า 
ภาคการศึกษาต้น  จึงด าเนินการกระจายบทความเป็น 4 ฉบับ ให้ตรงกับปีปฏิทิน อีกทั้ง มีการปรับรูปแบบประเมินบทความจากเดิม  
1 บทความ ผู้ประเมินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น จึงได้มีการจัดระบบการประเมินใหม่ โดยน าบทความจาก
ผู้นิพนธ์ภายในให้ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก บทความละ 2 ท่าน ตามเกณฑ์เชิงคุณภาพของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย 
Thai-Journal Citation Index Center (TCI) ข้อ 1 “บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ...” เพื่อยกระดับ
การจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) ตามเกณฑ์ TCI ซึ่งในปี 2557 มีผู้เสนอบทความเพื่อเผยแพรในวารสาร OJED 
ดังนี้ 

 

(1) วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
Volume 10, No. 1 มีผู้เสนอบทความ 
รวมทั้งสิ้น 53 บทความ 

 

(2) วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
Volume 10, No. 2 มีผู้เสนอบทความ 
รวมทั้งสิ้น 55 บทความ 

    

 

(3) วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
Volume 10 No. 3 มีผู้เสนอบทความ 
รวมทั้งสิ้น 47 บทความ 

 

(4) วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
Volume 10, No. 4 มีผู้เสนอบทความ 
รวมทั้งสิ้น 31 บทความ 
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ด้านการจ าหน่าย 
 จัดให้มีการด าเนินงานด้านการจ าหน่าย ดังนี้ 
            1. จัดจ าหน่ายหนังสือ เอกสารทางวิชาการ วารสารครุศาสตร์ และของที่ระลึกผ่านศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
            2. จัดบริการจ าหน่ายหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ วารสารครุศาสตร์ ในโอกาสที่มีการประชุม อบรม หรือสัมมนาต่างๆ 
ทั้งในและนอกสถานที่ 
            3. สนับสนุนด้านการขาย โดยการให้มีการลดพิเศษให้แก่ผู้เขียน มอบต ารา เอกสารทางวิชาการ และวารสารครุศาสตร์ เป็น
อภินันทนาการแก่ศูนย์บรรณาสารสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา 
ค่ายกิจกรรมนิสิต ศูนย์เครือข่าย สมศ. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา 
ด้านการบริหารงาน 
            จัดให้มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
            1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต าราและเอกสารทางวิชาการ 
            2. การแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) จากหน่วยงานภายนอกโดย 
เสนอให้ประธานทุกสาขาวิชาเสนอ และการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมเป็นกองบรรณาธิการ  ทั้งนี้ เพื่อความสอดคล้องต่อเกณฑ์
เชิงคุณภาพของ TCI ข้อ 6 “วารสารมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน” 
            3. การเสนอปรับอัตราค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต าราและหนังสือ ดังนี้ 
                        เดิม 
                          1) ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต าราและหนังสือ 
                              - ภาษาไทย  เล่มละไม่เกิน 3,000  บาท 
                              - ภาษาต่างประเทศ เล่มละไม่เกิน 4,000  บาท 
                          2) ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ  
                              (วารสารครุศาสตร์ และวารสารวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา) 
                             - ภาษาไทย  บทความละไม่เกิน  1,500 บาท 
                             - ภาษาอังกฤษ  บทความละไม่เกิน  2,000  บาท 
                          ใหม ่ 
                          1) ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต าราและหนังสือ 
                             - ภาษาไทย  ต่อคน / เล่ม 3,000  บาท 
                             - ภาษาต่างประเทศ ต่อคน / เล่ม 4,000  บาท 
                          2) ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
                             - ภาษาไทย  ต่อคน / บทความละไม่เกิน  1,500 บาท 
                            - ภาษาอังกฤษ  ต่อคน / บทความละไม่เกิน 2,000  บาท 
            4. ก าหนดขั้นตอนการรับ - ส่งบทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) 
เพื่อให้ผู้นิพนธ์ท าความเข้าใจต่อขั้นตอน และกระบวนการกลั่นกรองบทความวิจัย โดยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์วารสาร 
และการท าบันทึกถึงอาจารย์ที่ปรึกษา 
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            5. การจัดอบรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบ Online Journal System (OJS)  ร่วมกับ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) พัฒนาวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานของ TCI ข้อ 4 และข้อ 9 คือ “วารสารมี Citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล” และ 
“วารสารควรมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ หรือระบบ Online Journal System (OJS) ที่ไม่ใช่การส่งบทความโดยใช้อีเมล์”  
โดยการน าซอฟต์แวร์ระบบ Thai Journal Online (ThaiJo) ของ TCI ช่วยในการบริหารจัดการฐานข้อมูลของวารสาร การบริการทาง
อินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่แค่การส่งข้อมูลทางอีเมล์ ซึ่งความสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ SCOPUS เป็นการการผลักดันให้วารสารครุศาสตร์ 
และการยกระดับคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) ให้อยู่ในฐาน ข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และการพัฒนาวารสารสู่ฐานข้อมูล ISI 
และ SCOPUS ในอนาคต ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2557 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 
กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ กองบรรณาธิการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) กองบรรณาธิการวารสารวิธีวิทยา 
การวิจัย กองบรรณาธิการวารสารทันตแพทย์ศาสตร์ และกองบรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 10 คน วิทยากรจาก TCI โดยอาจารยช์าตรี  วงษ์แก้ว และคณะฯ  

   

 6. การส่งข้อมูลประกอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเพ่ือจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ 
UI GreeMetric World University Ranking ตามรายงานด้านความยั่งยืนของเครือข่าย International Sustainable Campus 
Network (ISCN) ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สิ่งพิมพ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CU eco print) จ านวน 4 ฉบับ คือ 
วารสารครุศาสตร์ 3 ฉบับ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2557, เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2557 และ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2557) และ
ต ารา 2 เรื่อง (คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยม และรวมบทความวิชาการ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนบทความที่เผยแพร่ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 2 เรื่อง คือ โอสถวิธีไทย: การพึ่งพาตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประเมินมูลค่า
ความสามารถเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กเพื่อจัดสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะครัวเรือน  
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ศนูยส์่งเสรมิการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยฯ 
                 ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ - ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ 
มีภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับวัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และในปี 2557 ได้
เพิ่มประเทศนิวซีแลนด์อีกประเทศหนึ่งเพื่อจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนไทยในต่างแดนให้เรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
ดนตรี-นาฏศิลป์-ศิลปะไทยอันเป็นการปลูกจิตส านึกให้รักและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในต่างแดนและในประเทศให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเป็นการเปิดโอกาสให้
คณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันมีประสบการณ์ตรงในการเป็นครูอาสาสมัครสอนเด็กไทยในต่างประเทศ 

 

                  ในปี 2557 ได้เปิดรับสมัครครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน (เป็นครูจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร การศึกษาส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) และครูประจ าการ 1 ปี (เป็นนิสิต 
วิชาเอกภาษาไทย สังคม ดนตร ีนาฏศิลป์และศิลปะ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
อื่นที่มีการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร และมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยจัดให้มีการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์และอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นครูอาสาสมัครทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 1 เดือน โดยอบรมธรรมปฏิบัติ 
จากศาสตราจารย์กิตติคุณอ าไพ สุจริตกุล ณ วัดนาคปรก จ านวน 1 สัปดาห์ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักสูตรภาษาไทย ดนตรี 
และนาฏศิลป์ เทคนิคการสอนและการประดิษฐ์สื่อต่างๆ จ านวน 2 สัปดาห์ และอบรมการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างสรรค์งาน  
จ านวน 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ที่วัดไทยในต่างแดน หลังจากนั้นประมาณเดือนมิถุนายนก็จะส่ง 
คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนเดินทางไปปฏิบัติการสอน เป็นเวลา 3 เดือน ณ วัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา และเดือนกรกฎาคมก็
จะส่งครูประจ าการ 1 ปี ซึ่งเป็นนิสิตที่เพิ่งจบการศึกษาไปเป็นครูอาสาสมัคร เป็นเวลา 1 ปีเต็ม และในช่วงปลายปีก็จะส่งครูอาสาสมัคร 
ภาคฤดูร้อนไปสอน ณ ประเทศออสเตรเลีย ปฏิบัติมาเช่นนี้ทุกปี 
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การด าเนินการของศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ - ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง  
พูนทรัพย์ นพวงศ์ ในปี 2557 มีดังนี้ 

19 ธันวาคม 2556 - 
28 กุมภาพันธ์  2557 

ครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศไปปฏิบัติการสอนที่
โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ประเทศออสเตรเลีย 

20 - 28 กุมภาพันธ์  2557 ผู้สอบผ่านการคัดเลือกรายงานตัว 
10 มีนาคม  2557 ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ  

ณ ห้อง 401 อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง 
10 - 20 มีนาคม  2557 อบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

ณ ห้อง 401 อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง 
27 มีนาคม - 3 เมษายน  2557 อบรมเชิงปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ที่วัดให้กับครูอาสาสมัครโครงการสอน

ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณอ าไพ สุจริตกุล  
ณ วัดนาคปรก ภาษีเจริญ 

3 - 6 เมษายน  2557 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
  

     ส าหรับในปี 2557 นี้ เป็นปีพิเศษของผู้วางรากฐานโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาโครงการฯ ได้แก่ พระมหาเถรานุเถระได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ จึงได้จัดให้มีโครงการมุทิตาสักการะพระกิตติโสภณ
วิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก ครบ 70 ปี และศาสตราจารย์กิตติคุณอ าไพ สุจริตกุล ครบ 84 ปี และยังจัดโครงการมุทิตาสักการะแก่ 
พระมหาเถระ จ านวน 5 รูป ที่รับเลื่อนสมณศักดิ์ ได้แก่ พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยแอลเอ พระวิเทศธรรมรังสี เจ้าอาวาสวัดไทย
ดีซี พระวิเทศธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดนวมินทรราชูทิศ และพระครูวิเทศพรหมคุณ 
เจ้าอาวาสวัดพรหมคุณาราม   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       จดัพมิพเ์ผยแพร่โดย 

                 งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ         โทรศัพท์ 0 2218-2435 
                                                                           โทรสาร  0 2218-2438 

       ออกแบบปก: นายสุริยนัต์ ไชยฮาด 

       ภาพกจิกรรม: งานประชาสัมพันธ์ 
       เรยีบเรยีงและจดัท ารปูเล่ม:  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริบรูณ์วิรยี ์
                                                   นางสาวสุรภรณ์  คล้วยวงษ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานจดัท าหนงัสอืรายงานประจ าปี คณะครศุาสตร ์ประจ าปี 2557 

1 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บญัชา  ชลาภิรมย์) ที่ปรึกษา 
2 รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา  ภาษีผล) ประธานกรรมการ 
3 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.วิชัย  เสวกงาม) รองประธานกรรมการ 
4 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วริีย์) กรรมการ 
5 หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ 
6 หัวหน้าภาควิชาศลิปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา กรรมการ 

7 หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจติวิทยาการศึกษา กรรมการ 

8 หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจดัการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา กรรมการ 

9 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  กรรมการ 

10 หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  กรรมการ 

11 หัวหน้างานบริหารทั่วไป กรรมการ 

12 หัวหน้างานแผน งบประมาณและประกันคณุภาพ กรรมการ 

13 หัวหน้างานการเงินและบัญชี กรรมการ 

14 รักษาการหัวหน้างานหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน กรรมการ 
15 รักษาการหัวหน้างานวิจยัและบริการวิชาการ กรรมการ 

16 รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย ์ กรรมการ 

17 รักษาการหัวหน้างานพสัด ุ กรรมการ 

18 รักษาการหัวหน้างานกายภาพ กรรมการ 

19 รักษาการหัวหน้างานกิจการนิสติและนิสติเก่าสัมพันธ์ กรรมการ 

20 นางสาวจุฑารตัน์  ตาปนานนท์ กรรมการ 

21 นางสาวธีรดา  ฆ้องประเสริฐ กรรมการ 

22 นางสาวสุรภรณ์  คล้วยวงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 



 




