คานา
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศนแในการเป็นแหลง
เรียนรูที่สรางองคแความรูใหมใหเป็นแหลงอางอิงทางการศึกษาของแผนดินและ
ดารงความเป็นผูนาทางปใ ญญาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยมีพันธกิจ
หลั ก ประกอบดว ย 1) การจั ดการศึก ษาเพื่ อผลิ ต บัณฑิ ต 2) การบุกเบิ กองคแ
ความรูใหม สรางนวัต กรรมทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน 3) การสรางภูมิปใญญา
และเครือขายเพื่อพัฒนาการศึกษา 4) การสืบสานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สราง
เสริมสุขภาพ สืบทอดสายใยความผูกพันระหวางพฤฒาจารยแ คณาจารยแ บุคลากร
นิสิตเกาและนิสิตปใจจุบัน และ 5) การพัฒนาระบบการบริหารอยางมีสวนรวมโดย
รองศาสตราจารยแ ดร.บัญชา ชลาภิรมยแ
ใชหลักธรรมาภิบาล
คณบดี
รายงานประจ าปี 2558 มี วั ต ถุ ป ระสงคแ เ พื่ อ เป็ น การสรุ ป ผล
การดาเนิน งานของคณะครุ ศาสตรแที่ไดดาเนินการในรอบปีงบประมาณ 2558 (ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 –
30 กันยายน 2558) สะทอนความกาวหนาในการดาเนินงานตามวิสัยทัศนแและพันธกิจของคณะครุศาสตรแ
ในนามของคณะครุ ศาสตรแ ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่มีสวนสาคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒ นาคณะ
ครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย หวังเป็นอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ผูสนใจ

(รองศาสตราจารยแ ดร.บัญชา ชลาภิรมยแ)
คณบดีคณะครุศาสตรแ
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บัณฑิตที่พึงประสงค์
โครงสร้างการบริหารคณะครุศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจและปณิธาน
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การวิจัยและบริการวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ความร่วมมือกับต่างประเทศ (วิรัชกิจ)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน (ศูนย์ต่างๆ)
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ประวัตค
ิ ณะครุศาสตร์

คณะครุ ศ าสตรแ ไ ด รั บ การสถาปนาขึ้ น เป็ น คณะที่ 7 ในจุ ฬ าลงกรณแ ม หาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่
10 กรกฎาคม 2500 ตามพระราชกฤษฎีกาแยกแผนกวิชาครุศาสตรแจากคณะอักษรศาสตรแ ออกประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 74 ตอนที่ 63 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2500 หนา 1164 - 1166 ประกอบดวย 4 มาตรา
มาตราที่ 3 ระบุวา "ให้จัดตั้งคณะครุศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นใหม่อีกคณะหนึ่ง" เหตุผลในการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกา ระบุทายประกาศวา “เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะเป็นครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
บริหารการศึกษา ได้เข้าศึกษาทางวิชาการและการวิจัยในวิชาครุศาสตร์ และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการสอน และการประกอบอาชีพเกี่ยวกับวิชาดังกล่าวให้กว้างขวางขึ้นจนถึงขั้น
ปริญญาโท และปริญญาเอกในโอกาสต่อไป” โดยมีศาสตราจารยแพูนทรัพยแ นพวงศแ ณ อยุธยา หัวหนาแผนก
วิ ช าครุ ศ าสตรแ ใ นขณะนั้ น (ปใ จ จุ บั น คื อ ศาสตราจารยแ กิ ต ติ คุ ณ ท า นผู ห ญิ ง พู น ทรั พ ยแ นพวงศแ ณ อยุ ธ ยา)
เป็นคณบดีคนแรก ประกอบกับคณะครุศาสตรแมีโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เพื่อใช
ทดลองฝึกปฏิบัติ งานครูและวิจั ยงานวิชาการของคณะครุศาสตรแ จึงไดรับการจัดสรรเนื้อที่ จากจุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัยบริเวณดานทิศตะวันตกของถนนพญาไท จานวน 4 หมอน หรือประมาณ 40 ไร (1 หมอน เทากับ
สิบไร) นับเป็นคณะแรกที่ไดบุกเบิกออกนอกรั้วมหาวิทยาลัย และเมื่อเป็น “คณะครุศาสตร์” ไดแบงการสอน
ออกเป็น 4 แผนกวิชา คือ 1. แผนกวิชาสารัตถศึกษา 2. แผนกวิชาประถมศึกษา 3. แผนกวิชามัธยมศึกษา และ
4. แผนกวิชาวิจัยการศึกษา

ความเป็ นมาของคณะครุศาสตร์
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พ.ศ. 2500
พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2502
พ.ศ. 2506
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

ไดรับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะครุศาสตรแ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 74 ตอนที่ 63 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501 เพื่อใชทดลองปฏิบัติงานและ
วิจัยงานวิชาการของคณะครุศาสตรแ โดยมีวตั ถุประสงคแในการกอตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) เพื่อเป็นหนวยปฏิบัติงานในดานวิชาการของคณะครุศาสตรแ 2) เพื่อเป็นสถานศึกษาวิจัย ทดลองคนควาหา
ความรูและแนวปฏิบัติที่จะปรับปรุงวิชาครุศาสตรแใหกาวหนายิ่งขึ้น และ 3) เพื่อเป็นแหลงวิทยาการทางการวิจัย
และดาเนินการศึกษาการเรียนการสอนในระดับตางๆ ที่เนนทั้งวิชาการและคุณธรรม
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาพลศึกษา
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาจิตวิทยา แผนกวิชานิเทศและบริหารการศึกษาและแผนกวิชาโสตทัศนศึกษา
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาพยาบาลศึกษา
แยกการบริหารงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัยออกเป็นฝุายประถมและฝุายมัธยม
และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาศิลปศึกษา
เปิดโครงการทดลองชั้นอนุบาล
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาอุดมศึกษา
มีพระราชบัญญัติใหเปลีย่ นชื่อหนวยงานจาก “แผนกวิชา” เป็น “ภาควิชา”
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
ภาควิชาพยาบาลศึกษาไดรับการสถาปนาเป็นคณะพยาบาลศาสตรแ
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งภาควิชาดนตรีศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาไดรับการสถาปนาเป็นคณะจิตวิทยา
ภาควิชาพลศึกษาไดรับการสถาปนาเป็นสานักวิชาวิทยาศาสตรแการกีฬา
แบงโครงสรางภาควิชาเป็น 4 ภาควิชา ไดแก 1) ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
2) ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา 3) ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผูนาทางการศึกษา
และ 4) ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
ปรับโครงสรางภาควิชาใหมเป็น 6 ภาควิชา ไดแก 1) ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผูนาทางการศึกษา
2) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 3) ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา 4) ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา 5) ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ 6) ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต แบงการบริหารจัดการ
เป็น 2 ฝุาย ไดแก 1) ฝุายบริหาร และ 2) ฝุายวิชาการ
มีพิธีเปิดแพรคลุมปูาย “อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555

รายนามคณบดีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
นับตั้งแตไดรับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะครุศาสตรแ ในจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย จนถึงปใจจุบัน มีผูดารงตาแหนงคณบดี
รวมทั้งสิ้น 12 คน 14 สมัย ดังนี้
1. ศาสตราจารยแ ทานผูหญิงพูนทรัพยแ นพวงศแ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2514
2. ศาสตราจารยแ ดร.ประชุมสุข อาชวอารุง (รักษาการ)
พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2518
3. ศาสตราจารยแ ดร.ภิญโญ สาธร
พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519
4. ศาสตราจารยแอาไพ สุจริตกุล
พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2523
5. รองศาสตราจารยแ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2527
6. รองศาสตราจารยแ ดร.อนันตแ อัตชู
พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2531
7. ศาสตราจารยแ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒนแ
พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535
8. รองศาสตราจารยแ ดร.ไพฑูรยแ สินลารัตนแ
(สมัยที่ 1)
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539
9. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษแ (สมัยที่ 1)
พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543
10. รองศาสตราจารยแ ดร.ไพฑูรยแ สินลารัตนแ
(สมัยที่ 2)
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547
11. รองศาสตราจารยแ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษแ
(สมัยที่ 2)
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
12. ศาสตราจารยแ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
พ.ศ.2551- พ.ศ. 2555
13. รองศาสตราจารยแ ดร.ชนิตา รักษแพลเมือง
พ.ศ. 2555 - พ.ศ.2557
14. รองศาสตราจารยแ ดร.บัญชา ชลาภิรมยแ
พ.ศ. 2557 - ปใจจุบัน

ตราสัญลักษณ์
แสงสว่ า งของคบเพลิ ง หมายถึ ง หน ว ยงานทางวิ ช าการ ภาควิ ช าและโรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณแ
มหาวิทยาลัย ฝุายประถมและฝุายมัธยมรวมพลังเป็น “แสงสว่างแห่งการเรียนรู้”
ฐานคบเพลิง หมายถึง หนวยงานดานการบริหารและวิชาการตางๆ เป็นสวนสาคัญในการขับเคลื่อนการ
ทางานของคณะครุศาสตรแ
ด้ามคบเพลิง หมายถึง หนวยงานสนับสนุนรวมไปถึงบุคลากรทั้งหมดของคณะครุศาสตรแ

อัตลักษณ์ความเป็นครุศาสตร์
อาจารยแ
นิสิต
เจาหนาที่

สีประจาคณะ

สอนดี วิจัยเดน เนนคุณธรรรม นาสังคม
ความรูดี มีสงา วาจาดี มีคุณธรรม
เชีย่ วชาญงาน บริการดี มีคุณธรรม
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บัณฑิตที่พึงประสงค์
บัณฑิตที่พึงประสงคแ ควรเป็นผูมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และพลานามัยที่ดี เพื่อออกไปเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ และตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยึดเกณฑแการกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคแเบื้องตน 4 ประการ ประกอบดวย ดานสติปใญญาและวิชาการ ดานคุณธรรม ดานสังคม และดานทักษะและวิชาชีพ ออกมา
เป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคแของคณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ดังนี้ “ความรู้ดี มีสง่า วาจาดี มีคุณธรรม” จาแนกได
10 ประการ ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดารง
ความเป็นไทย
ในกระแส
โลกาภิวัตน์
มีจิตอาสาและ
สานึกสาธารณะ

มีความ
เป็นครู

รู้รอบ
รู้ลึก

มีความรู้
มีคุณธรรม

ความรู้ดี
มีสง่า วาจาดี
มีคุณธรรม

คิดเป็น
ทาเป็น

มีสุขภาวะ
มีภาวะผู้นา

ใฝ่รู้และรู้จัก
วิธีเรียนรู้

จากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 18/2553 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553

มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีจรรยาบรรณ
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา
มีทักษะทางวิชาชีพ
มีทักษะทางการสื่อสาร
มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
มีทักษณะการบริหารจัดการ
ใฝ่รู้
รู้จักวิธีการเรียนรู้

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริหารคณะครุศาสตร์
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[วิสยั ทัศน์]
“คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
เป็ นแหล งเรีย นรู ที่ส รา งองคแ ความรูใ หม ให เป็ น
แหลงอางอิงทางการศึกษาของแผนดิน และดารง
ความเป็นผูนาทางปใญญาเพื่อพัฒนาการศึก ษา
ที่ยั่งยืน”

[พันธกิจ]
คณะครุ ศ าสตรแ จุ ฬ าลงกรณแ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น แหล ง เรี ย นรู ที่ ส ร า ง
องคแความรูใหมใหเป็นแหลงอางอิงทางการศึกษาของแผนดิน และดารงความเป็น
ผูนาทางปใญญาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อการบรรลุ วิสัยทัศนแดังกลาว
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย จาเป็นตองมีพันธกิจดังนี้
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต ผูสาเร็จการศึกษาที่มีองคแรวมในดาน
คุณลักษณะดานความรู ความคิด ความสามารถ และความดีอยาง
สมดุลเพื่อใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย และสังคมโลก
โดยใชนวัตกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
2. บุกเบิกองคแความรูใหม สรางนวัตกรรมการศึกษาที่มีมาตรฐาน โดย
การบูร ณาการการวิจั ย การพั ฒนาหลัก สูต ร การเรีย นการสอน
การวัดประเมินผล และการพัฒนานิสิตผูเรียน
3. สร า งภู มิ ปใ ญ ญาและเครื อ ข า ยเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา โดยริ เ ริ่ ม
กระบวนทั ศ นแ ใ หม แ ละเผยแพร ความรู เ ชิ งปฏิ บัติ ก ารที่ ส ามารถ
พัฒนานิสิตผูเรียน บุคลากรทางการศึกษาอยางยั่งยืน เพื่อการชี้นา
และแกปใญหาการศึกษาของชาติ
4. สืบสานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สรางเสริมสุขภาพ สืบทอดสายใย
ความผูกพันระหวางพฤฒาจารยแ คณาจารยแ บุคลากร นิสิตเกาและ
นิสิตปใจจุบัน เพื่อสรางสรรคแใหเกิดประโยชนแรวมกันในการพัฒนา
คณะ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ
5. พัฒนาระบบการบริหารอยางมีสวนรวม โดยใชหลักธรรมภิบ าล
เพื่อสงเสริมพัฒนาคณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัยใหเป็น
แหล งเรี ย นรู ที่ ส ร า งองคแ ค วามรู ใ หม และเป็ น แหล งอ า งอิ ง ทาง
การศึกษาของแผนดิน

[ปณิธาน]
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย จะธารงรักษามาตรฐานวิชาชีพครู
และสงเสริมใหพัฒนากาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง โดยมุงบุกเบิกแสวงหาความรู
และความคิ ด ใหม ท างการศึ ก ษา เผยแพร แ ละถ า ยทอดความรู ความคิ ด เพื่ อ
ความกาวหนาทางครุศาสตรแและวิชาชีพครู และใหบริการทางวิชาการแกชุมชน
ตลอดจนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

การบริหารจัดการ
การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มีคณบดีเป็นผูบังคับบัญชา รับผิดชอบการบริหารงานของคณะครุศาสตรแ มีคณะกรรมการ
บริหารคณะครุศาสตรแ ทาหนาที่ใหคาปรึกษาและวางนโยบาย มีรองคณบดีเป็นผูชวยในการบริหารจัดการ และปฏิบัติราชการแทนตามที่
คณบดีมอบหมาย มีผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา ผูอานวยการฝุายบริหาร ผูอานวยการฝุายวิชาการ และหัวหนางาน เป็นผูรับผิดชอบ
และกากับดูแลหนวยงานตางๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการเฉพาะกิจตางๆ ดาเนินการเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี 9 คน หัวหนาภาควิชา 6 คน ผูแทนคณาจารยแ 6 คน
ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน เลขานุการ 1 คน และผูชวยเลขานุการ 2 คน มีหนาที่วางนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ขอบังคับ และออกประกาศของ
คณะฯ รวมทั้งดาเนินงานควบคุม ติดตามการดาเนินงานดานการบริหารงานใหส อดคลองกับนโยบาย แผนงาน และแผนยุทธศาสตรแของ
คณะครุศาสตรแ
การดาเนินงานด้านการบริหารทั่วไป แบงเป็น 2 ฝุายหลักๆ ไดแก ฝุายบริหาร และฝุายวิชาการ มีผูอานวยการฝุายบริหาร
และฝุายวิชาการกากับดูแล
ฝ่ายบริหาร มีผูอานวยการฝุายบริหารเป็นผูรับผิดชอบภายใตการกากับดูแลของรองคณบดี สนับสนุนภารกิจดานการผลิต
บัณ ฑิ ต การวิ จัย การท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม และงานดา นต า งๆ ของคณะฯ ให เ ป็น ไปด วยความเรี ย บรอ ยและมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
ประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้ งานบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรมนุษยแ งานการเงินและบัญชี งานแผน งบประมาณและประกัน
คุณภาพ งานพัสดุ งานกายภาพ และศูนยแเทคโนโลยีการศึกษา
ในสวนวิชาการของคณะฯ มีฝุายวิชาการ และภาควิชา ทาหนาที่กากับดูแล และบริหารงานวิชาการ และงานจัดการเรียน
การสอน ใหเป็นไปตามภารกิจของคณะฯ มีการดาเนินงาน ดังนี้
ฝ่ายวิชาการ มีผูอานวยการฝุายวิชาการเป็นผูร ับผิดชอบภายใตการกากับดูแลของรองคณบดี รับผิดชอบดานงานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ งานกิจการนิสิตและนิสิตเกาสัมพันธแ งานวิรัชกิจ งานกิจการพิเศษ ศูนยแบรรณสารสนเทศ
ทางการศึ กษา ศูน ยแบ ริก ารการศึ กษา ศูน ยแบริ การวิ ชาการและศูน ยแวิ จัย นวั ตกรรมการศึ กษา พร อมทั้งทาหน าที่ เสนอความคิด เห็ น
ประกอบการพิจารณาและอานวยการการจัดการเรียนการสอน ติดตอประสานงานเพื่อใหการดาเนินงานของคณะฯ เป็นไปตามเปูาหมาย
ที่วางไว ตลอดจนเป็นหนวยกลางทีท่ าหนาที่สนับสนุนและประสานการทางานของทุกภาควิชา
ภาควิชา เป็นหนวยงานในสายวิชาการที่ดาเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ ประกอบดวย 6 ภาควิชา
ไดแก ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผูนาทางการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป
ศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต มีภารกิจในการจัด
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ มีหัวหนาภาควิชาเป็นผูกากับดูแลงาน
ภายในภาควิชา มีคณะกรรมการบริหารภาควิชาทาหนาที่ใหคาปรึกษา ตรวจสอบ กาหนดนโยบายและถายทอดนโยบายจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตรแ เพื่อใหการบริหารงานในภาควิชาเป็นไปตามเปูาหมาย

|7

|8

คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ประจาปี 2558 ประกอบด้วย คณบดี
รองคณบดี 9 คน ผู้ช่วยคณบดี 20 คน หัวหน้าภาควิชา 6 คน

คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์

1 2 3 4
5 6 7 8 9

1. อาจารยแชูวิทยแ ยุระยง
รองคณบดี (งานบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรมนุษยแ
งานการเงินและบัญชี และศูนยแเทคโนโลยีการศึกษา)
2. รองศาสตราจารยแ ดร.ศิริเดช สุชีวะ
รองคณบดี (งานวิจัยและบริการวิชาการ)
3. รองศาสตราจารยแ ดร.โชติกา ภาษีผล
รองคณบดี (งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ)
4. รองศาสตราจารยแ ดร.เนาวนิตยแ สงคราม
รองคณบดี (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
5. อาจารยแพันตรี ดร.ราเชน มีศรี
รองคณบดี (งานวิรัชกิจ)

6. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ประกอบ กรณีกิจ
รองคณบดี (งานกายภาพ งานพัสดุ และศูนยแบริการวิชาการจิรายุ พูนทรัพยแ จังหวัดระยอง)
7. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วรรณี เจตจานงนุช
รองคณบดี (งานกิจการนิสิตและนิสติ เกาสัมพันธแ)
8. รองศาสตราจารยแสุพร ชัยเดชสุริยะ
(ผูอานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
ฝุายประถม และรองคณบดี)
9. ผูชวยศาสตราจารยแชัยศักดิ์ ชั่งใจ
(ผูอานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
ฝุายมัธยม และรองคณบดี)

หัวหน้าภาควิชา
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1. หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผูนาทางการศึกษา
(รองศาสตราจารยแ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท)
2. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(รองศาสตราจารยแ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนทแ)
3. หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารยแวิทยา ไลทอง)
4. หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
(รองศาสตราจารยแ ดร.วรรณี แกมเกตุ)
5. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(รองศาสตราจารยแ ดร.อรจรียแ ณ ตะกั่วทุง)
1 2 3
6. หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
4 5 6
(ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา)

ผู้ช่วยคณบดี

1 2 3 4
5 6 7 8 9

1. อาจารยแ ดร.วิชัย เสวกงาม
ผูชวยคณบดี (งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ)
2. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
ผูชวยคณบดี (งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ)
3. อาจารยแ ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์
ผูชวยคณบดี (งานวิจัยและบริการวิชาการ)
4. อาจารยแ ดร.อุบลวรรณ หงษแวิทยากร
ผูชวยคณบดี (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

5. รองศาสตราจารยแ ดร.จินตวีรแ คลายสังขแ
ผูชวยคณบดี (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
6. อาจารยแ ดร.รุงระวี สมะวรรธนะ
ผูชวยคณบดี (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
7. อาจารยแ ดร.ฉัตรวรรณแ ลัญฉวรรธนะกร
ผูชวยคณบดี (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
8. อาจารยแ ดร.ชยุตมแ ภิรมยแสมบัติ
ผูชวยคณบดี (งานบริหารทั่วไป)
9. อาจารยแ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม
ผูชวยคณบดี (งานบริหารทั่วไป)
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ผู้ช่วยคณบดี (ต่อ)

10 11 12
3
13 14 15 16
3

10. อาจารยแ ดร.อุไรวาส ปรีดดี ิลก
ผูชวยคณบดี (งานกิจการนิสติ และนิสติ เกาสัมพันธแ)
11. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.จิณดิษฐแ ละออปใกษิณ
ผูชวยคณบดี (งานกิจการนิสติ และนิสติ เกาสัมพันธแ)
12. อาจารยแ ดร.ไพโรจนแ นวมนุม
ผูชวยคณบดี (งานกิจการนิสติ และนิสติ เกาสัมพันธแ)

อ.วิเชียร หรรษานิมิต
กุล

13. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
ผูชวยคณบดี (งานวิรัชกิจ)
14. อาจารยแ ดร.กีรติ คุวสานนทแ
ผูชวยคณบดี (งานวิรัชกิจ)
15. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วิรุจ กิจนันทวิวัฒนแ
ผูชวยคณบดี (งานกายภาพ พัสดุ และเทคโนโลยี
การศึกษา/เครือขาย)
16. อาจารยแวิเชียร หรรษานิมติ กุล
ผูชวยคณบดี (งานกายภาพ พัสดุ และเทคโนโลยี
การศึกษา/เครือขาย)

แผนและงบประมาณ
การประชุมสัมมนา “แผนการดาเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ ในปี 2558-2559”
งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ รวมกับงานบริหารทรัพยากรมนุษยแ คณะครุศาสตรแ จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “แผนการดาเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตรแคณะครุศาสตรแ ในปี 2558-2559” อันประกอบดวยคณบดี รอง
คณบดี ผูชวยคณบดี ผูอานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ฝุายประถมและฝุายมัธยม หัวหนาภาควิชา รอง
ผูอานวยการโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ จานวน 44 คน โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อเสนอโครงการการดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรแของแตละฝุายตามแผนยุทธศาสตรแ คณะครุศาสตรแ ในปี 2558-2559 และเพื่อระดมความคิดเห็นที่มีตอโครงการการ
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตรแของแตละฝุาย ตามแผนยุทธศาสตรแคณะครุศาสตรแ ในปี 2558-2559 การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น
ระหวางวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ อุทัยริเวอรแเลคและพญาไมรีสอรแท จังหวัดอุทัยธานี
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งบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2558 คณะครุศาสตรแไดรับงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดคณะทั้งสิ้น 351,828,165 บาท
จาแนกเป็นงบประมาณแผนดิน จานวน 76,908,800 บาท และงบประมาณเงินรายไดคณะ จานวน 274,919,365 บาท โดยนาไปใชใน
การบริหารงานของคณะครุศาสตรแ โดยแยกเป็นคาใชจายตามหมวดคาใชจายดังนี้
ตารางที่ 1 งบประมาณแผ่นดิน (รวมโรงเรียนสาธิตฯ) ปีงบประมาณ 2558 จาแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
50,629,600.00 บาท
ค่าจ้างชั่วคราว
897,400.00 บาท
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
689,400.00 บาท
ค่าตอนแทน ใช้สอยและวัสดุ
2,102,300.00 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
5,637,000.00 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
16,953,100.00 บาท
เงินทุนสารอง
รวม
76,908,800.00 บาท
ในปีงบประมาณ 2558 คณะครุศาสตรแไดรับงบประมาณแผนดิน จานวน 76,908,800 บาท เป็นเงินเดือนและคาจางประจา
50,629,600 บาท เป็นคาจางชั่วคราว 897,400 บาท เป็นคาใชจายบุคลากร 689,400 บาท เป็นคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,102,300 บาท
เป็นคาสาธารณูปโภค 5,637,000 บาท เป็นเงินอุดหนุน 16,953,100 บาท
ตารางที่ 2 งบประมาณเงินรายได้คณะ (ไม่รวมโรงเรียนสาธิตฯ) ปีงบประมาณ 2558 จาแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
18,413,796.00 บาท
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2,931,392.00 บาท
ค่าตอนแทน ใช้สอยและวัสดุ
108,995,841.00 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
2,011,136.00 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
131,300,000.00 บาท
เงินอุดหนุน
6,267,200.00 บาท
เงินทุนสารอง
5,000,000.00 บาท
รวม
274,919,365.00 บาท
ในปีงบประมาณ 2558 คณะครุศาสตรแไดรบั งบประมาณเงินรายไดคณะ จานวน 274,919,365 บาท เป็นเงินเดือนและคาจาง
ประจา 18,413,796 บาท เป็นคา ใชจายบุคลากร 2,931,392 บาท เป็นคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 108,995,841 บาท เป็นค า
สาธารณูปโภค 2,011,136 บาท เป็นคาครุภัณฑแ ที่ดินและสิ่งกอสราง 131,300,000 บาท เป็นเงินอุดหนุน 6,267,200 บาท เป็นเงิ นทุน
สารอง 5,000,000 บาท

การประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตรแ ไดดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ หองประชุม 827
ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตรแ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตรแ ปีการศึกษา 2557
ดังนี้ (1) รองศาสตราจารยแ ดร.กัญญดา อนุวงศแ ประธานกรรมการ (2) รองศาสตราจารยแ ดร.บังอร เสรีรัตนแ กรรมการ (3) ผูชวย
ศาสตราจารยแ ดร.พันธแศักดิ์ พลสารัมยแ กรรมการ และ (4) ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อรุณี หงษแศิริวัฒนแ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตรแ
ตามองคแประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. จานวน 5 องคแประกอบ 13 ตัวบงชี้ มีคะแนนผลการประเมินในภาพรวมเทากับ 4.04 อยูในระดับดี
รายละเอียดดังตาราง 3
ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ประเมิน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยแประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
>=35%
118
126
93.65%
5.00
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยแประจาคณะที่ดารงตาแหนงทางวิชาการ
>=50%
70
126
55.56%
3.47
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทากับอาจารยแ
+-10%
8.97
300
29.90%
0.00
ประจา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑแ 6 ขอ
6 ขอ
5.00
(1,2,3,4,5,6)
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑแ 6 ขอ
3 ขอ
3.00
(1,4,6)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ เกณฑแ 6 ขอ
6 ขอ
5.00
งานสรางสรรคแ
(1,2,3,4,5,6)
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคแ
>=100,000 42,331,602 126 335,965.10 5.00
บาท
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยแประจาและนักวิจัย
>=40%
103.80
126
82.38%
5.00
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ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (ตอ)
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์

เกณฑแ 6 ขอ

n/a

n/a

n/a

n/a

เกณฑแ 7 ขอ

-

-

6 ขอ
(1,2,3,4,5,6)

5.00

เกณฑแ 7 ขอ

-

-

4.00

เกณฑแ 6 ขอ

-

-

6 ขอ
(1,3,4,5,6,7)
5 ขอ
(1,3,4,5,6)

ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธแ
ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ เอกลักษณแของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

คะแนนเฉลี่ย

คะแนน
ประเมิน

4.00
4.04 (ดี)

ระบบกายภาพ
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แผนกวิชาครุศาสตรแ ไดรับการยกฐานะเป็นคณะที่ 7
ในจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
และได รั บ การจั ด สรรพื้ น ที่ จ ากจุ ฬ าลงกรณแ ม หาวิ ท ยาลั ย
จานวน 40 ไร พื้นที่ดังกลาวเป็นที่ตั้งของอาคารตางๆ ของ
คณะครุศาสตรแ และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
ทั้ง 2 แหง ดังนี้

อาคาร 1 (อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)

อาคาร 3 (อาคารประชุมสุข อาชวอารุง)

อาคาร 4

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

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

อาคาร 2 (อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย)

อาคาร 6

อาคาร 8

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
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การพัฒนาระบบกายภาพ
ผลการดาเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2558 มีดังนี้
1. การปรับปรุงอาคารสถานที่
1.1 ปรับปรุงหองศูนยแสารนิเทศเป็นหองประชุมอเนกประสงคแ “อาไพ สุจริตกุล” ที่สามารถรองรับงานประชุม สัมมนา และจัด
เลี้ยงในวาระตางๆ ขนาดความจุที่ 60-80 คน โดยติดตั้งโสตทัศนูปกรณแพรอมใชงาน บรรยากาศเย็นสบาย รมรื่น งามตา ดวยสวนสวย
ทั้งดานหนาและหลังหองประชุม ใชงบประมาณ 10,888,000 บาท

1.2 บูรณะซอมแซม ศาลพระพรหม เนื่องจากเป็นสถานที่สาคัญในการประกอบพิธีในวันสาคัญตางๆและเป็นศูนยแกลางทางดาน
จิตใจของบุคลากร คณะครุศาสตรแ นับตั้งแตการสถาปนาคณะครุศาสตรแ โดยไดรับการบูรณะครั้งสุดทายเมื่อ 10 กวาปีมาแลว ซึ่งศาลได
ชารุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา โดยในปี 2558 คณะผูบริหารจึงเห็นสมควรที่จะบูรณะซอมแซมใหมีความสงางามและเพื่ อความเป็น
สิริมงคลแกบุคลากร คณะครุศาสตรแและบุคคลทั่วไป ใชเงินบริจาค 700,000 บาท

1.3 ปรับปรุงหองประชุม 209 อาคาร 4 เนื่องจากความเสื่อมโทรมจากการใชงานมาหลายปี โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
โสตทัศนูปกรณแ และเกาอี้นั่งภายในใหมทั้งหมด สามารถรองรับผูเขาฟใงบรรยายได 168 คน ดวยบรรยากาศที่ดูทันสมัย ใชงบประมาณ
4,000,000 บาท โดยไดรับการสนับสนุนจากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย

1.4 ปรับปรุงระบบปรับอากาศหองประชุมพูนทรัพยแฯ เพิ่มเติม เนื่องจากการใชงานที่ตองการประสิทธิภาพในดานความเย็นที่
พรอมใชงาน โดยเพิ่มเครื่องปรับอากาศขนาด 120,000 บีทียู ใชงบประมาณ 1,129654.06 บาท

1.5 ปรั บปรุงหอ งเรียนภายในอาคารประชุ มสุ ข อาชวอารุง โดยออกแบบเป็น อาคารเรีย นทั้ งหมด 8 ชั้ น โดยปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงใหเป็นหองเรียนหองประชุม กระดานดาใหม และทาสีโพเดียม ซอมแซมพื้นเวที ใหพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใช
งบประมาณ 40,1000,000 บาท

2. การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
การติดตั้งระบบกลองวงจรปิดภายในอาคารประชุมสุข
เพื่ อ ตรวจสอบการเข า ออกอาคาร และเฝู า ระวั งรั ก ษาความ
ปลอดภั ย ให แ ก ค ณาจารยแ นิ สิ ต และผู ม าติ ด ต อ ราชการ
ใชงบบริจาค 750,000
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3. งานด้านสาธารณสุข
3.1 ติดตั้งพัดลมใตโถงอาคารประชุมสุข ดานตะวันตก
บริเวณหนารานหนังสือจุฬาฯ และรานทรูคอฟฟี่ เพื่อเป็นการ
ระบายอากาศใหปลอดโปรง และลดภาวะการเสี่ยงตอการถูก
แมลงสัตวแกัดตอยได ใชงบประมาณ 65,000 บาท

3.2 ติ ด ตั้ ง พั ด ลมระบายอากาศ ในห อ งน้ าชาย-หญิ ง
อาคาร 2 ชั้น 1 เพื่อการระบายอากาศไมใหเกิดความชื้น
โดยมีพัดลมดูดอากาศ 2 ตัว และพัดลมปรับอากาศ 7 ตัว
ใชงบประมาณ 40,018 บาท

3.3 จัดพื้นที่สาหรับสูบบุหรี่ เพื่อเป็นการจัดพื้นที่ใหสาหรับผูสูบบุหรี่ โดยไมไปรบกวน
ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ใช ง บวั ส ดุ เ กษตรทั่ ว ไป และแรงงานจากบุ ค ลากรสวนภู มิ ทั ศ นแ
ของงานกายภาพ
4. การจัดการบริหารอาคาร
จัดจางบริษัท Plus ในการบริหารดูแ ลจัดการพื้นที่อาคารประชุมสุข อาชวอารุง และอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
ใชงบประมาณ เดือนละ 434,999.94 บาท
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บุคลากร
ปี งบประมาณ 2558 คณะครุศาสตร์ประกอบไปด้วยจานวนบุคลากร ดังนี้
บุคลากรสายวิชาการ จานวนรวมทัง้ สิ้น 351 คน
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม
บุคลากรสายปฏิบตั ิการ จานวนรวมทัง้ สิ้น 264 คน
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม

615 คน
120 คน
231 คน
104 คน
127 คน
114 คน
150 คน
80 คน
70 คน
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จานวนบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2558 คณะครุศาสตรแมีจานวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 615 คน แบงเป็น 2 ประเภท ไดแก บุคลากรสายวิชาการ
จานวน 351 คน เป็นขาราชการ จานวน 71 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 268 คน เป็นลูกจางเหมาจาย จานวน 10 คน เป็น
และลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จานวน 2 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 264 คน เป็นขาราชการ จานวน 6 คน เป็น
ลูกจางประจา จานวน 58 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 174 คน และเป็นลูกจางเหมาจาย จานวน 26 คน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภท
ประเภท
ลูกจ้าง
พนักงาน
ลูกจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว รวม
ข้าราชการ
ประจา
มหาวิทยาลัย
เหมาจ่าย ชาวต่างประเทศ
1. บุคลากรสายวิชาการ
71
268
10
2
351
2. บุคลากรสายสนับสนุน
6
58
174
26
264
รวม
77
58
442
36
2
615
จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามหนวยงาน/วุฒิการศึกษา/ประเภท/ตาแหนงวิชาการ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามหน่วยงาน/วุฒิการศึกษา/ประเภท/ตาแหน่งวิชาการ
ประเภท/ตาแหน่งวิชาการ
ลูกจ้างเหมาจ่าย
วุฒิการศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว รวม
หน่วยงาน
ชาวต่างประเทศ

1. ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผูนาทางการศึกษา
2. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
3. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
4. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
5. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
6. ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา
7. โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม
8. โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายมัธยม
รวม

เอก โท
25
43
18
6
7
12
4
8
123

ตรี ศ. รศ. ผศ. อ. ศ. รศ. ผศ. อ. ศ. รศ. ผศ. อ.
4 1 1 1 8 10

2
1
6
88 12
90 29
187 41

2 8
3 1
1
1
2 4
8
1 6
9 32

6 1 2 3 22
2 2 4 7
1 4
2 2 2
2
1 4 5
10
2 14 60
11
5 2 101
30 4 16 41 206

25

1*

45
19
6
7
18
10 104
1* 127
12 351

หมายเหตุ * ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ

เปรียบเทียบรอยละของจานวนบุคลากรสายวิชาการ ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 35.04 ปริญญาโท 53.28
ปริญญาตรี 11.68 สาหรับตาแหนงทางวิชาการ คิดเป็นรอยละของตาแหนงวิชาการ ดังนี้ ระดับศาสตราจารยแ 1.14 รองศาสตราจารยแ
7.12 ผูชวยศาสตราจารยแ 20.80 และอาจารยแ 67.24 และประเภทของบุคลากรที่เป็นขาราชการ 20.23 พนักงานมหาวิทยาลัย 76.07
ลูกจางเหมาจาย 2.85 และลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 0.57
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การพัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตรแสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ อยางตอเนื่องโดย
การพัฒนาองคแความรู พัฒนาทักษะ และพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น โดยอาศัยผานระบบการศึกษา
การพัฒนา และการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการพัฒนาในระยะสั้นๆ สาหรับการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระยะยาว
จึงตองอาศัยกลยุทธแการบริหารงานดานบุคลากรเพื่อปรับเปลีย่ นวิธีคิดจากแบบเดิมมาสูก ารพัฒนาแบบใหม โดยอาศัยการพัฒนาทัศนคติ
การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาแรงจูงใจของบุคลากรอยางตอเนื่อง และเพื่อรองรับสถานการณแตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งใน
ปใจจุบันและอนาคต รวมตลอดถึงการจัดกิจกรรม และการจัดหาอุปกรณแเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีสุขภาพ และพลานามัยที่
แข็งแรง การดาเนินงานในรอบปี 2558 มีดังตอไปนี้

1. การจัดโครงการ/กิจกรรม
ตารางที่ 6 โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม
23-26 ต.ค. 57 โครงการ ESD Campus Asia รวมกับ
Hokkaido University
29 ต.ค. 57

คลินิกวิจัย

14 พ.ย. 57

คณะกรรมการสหกรณแศึกษาดูงาน

29 – 31 ธ.ค. 57

6 ม.ค. 58

โครงการทัศนศึกษาตางประเทศสาหรับอาจารยแ
และบุคคลากร ณ เขตบริหารพิเศษมาเก฿า และ
เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ Less Paper

9 ม.ค. 58

งานปีใหมบุคลากร

13 – 14 ม.ค. 58 คลินิกการกรอกภาระงาน ผานระบบ SIM
WOLRD
11 ม.ค. 58 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู “รูจกั AD รูจัก A
ปใญหาอุปสรรคและการสงเสริม”
11 ม.ค. 58 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู “รูจกั AD รูจัก A
ปใญหาอุปสรรคและการสงเสริม”
4 ก.พ. 58

เวทีเสวนา เรื่อง “หัวใจอุดมศึกษา”

ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
และ
สายปฏิบตั ิการ
สายวิชาการ
และ
สายปฏิบตั ิการ
สายวิชาการ
และ
สายปฏิบตั ิการ
สายวิชาการ
และ
สายปฏิบตั ิการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ

หน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนา จานวน (คน)
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชา
220
นโยบาย การจัดการและความ
เป็นผูนาทางการศึกษา
ฝุายวิจัย
20
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม
โครงการสหกรณแรานคา
20
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม
ฝุายวิรัชกิจฯ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม

100

ฝุายบริหาร
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม

40

ฝุายวิรัชกิจฯ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม

200

ฝุายแผน ฯ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม
ฝุายวิจัยฯ / ฝุายแผนฯ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม
ฝ่ายแผน งบประมาณ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
ศูนยแวิจัยและพัฒนา
ดานการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน คณะครุศาสตรแ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย รวมกับ
สานักพิมพแสวนเงินมีมา

107
107
117
150
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ตารางที่ 6 โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม
ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนา จานวน (คน)
6 มี.ค. 58
โครงการ พัฒนาคณาจารยแดานการสอนและการ สายวิชาการ
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
82
ผลิตผลงานวิชาการ Faculty Development:
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
Research Writing for Publication
ความเป็นผูนาทางการศึกษา
9 มี.ค. 58
การประชุมนานาชาติ The Asia Leadership
สายวิชาการ
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
52
Roundtable 2015 “Building Connecting
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
an Asian Knowledge Base in Education”
ความเป็นผูนาทางการศึกษา
รวมกับ The Hong Kong
Institute of Education
12 มี.ค. 58 การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวขอ Teacher
สายวิชาการ
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
16
Educator Research Workshop
มหาวิทยาลัย
20 ก.พ. 58 โครงการถายทอดภูมิปญ
ใ ญาสาธิตจุฬาฯ จากรุน สายวิชาการ
ฝุายวิชาการฯ
20
สูรุน
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม
27 ก.พ. –
อบรมหลักสูตรผูกากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน สายวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
16
1 มี.ค. 58
6-8 ก.พ. 58 โครงการพัฒนาสุขกายและใจ สาหรับบุคลากร
สายวิชาการ
งานบริหารทรัพยากรมนุษยแ
11
คณะครุศาสตรแ “พลังจิต พลังชีวิต ความสุข
และ
ความสาเร็จ”
สายปฏิบตั ิการ
25–26 มี.ค. 58 สัมมนาคณะกรรมการสหกรณแ
สายวิชาการ
โครงการสหกรณแรานคา
20
และ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม
สายปฏิบตั ิการ
29–30 มี.ค. 58 สัมมนาเจาหนาที่บริการทั่วไป
สายวิชาการ ฝุายบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
50
จังหวัดกาญจนบุรี
และ
ฝุายประถม
สายปฏิบตั ิการ
2 เม.ย. 58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนา
สายปฏิบตั ิการ
งานบริหารทรัพยากรมนุษยแ
26
ขอมูลเขาสูเว็บไซตแสวนงานดวยตนเอง” รุนที่ 1
2 – 6 เม.ย. 58 คณาจารยแและเจาหนาที่ศึกษาดูงาน
สายวิชาการ
ฝุายวิรัชกิจฯ
70
ภายในประเทศ จ.สตูล
และ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม
สายปฏิบตั ิการ
4–25 เม.ย. 58 โครงการศึกษาดูงานคณิตศาสตร์ศกึ ษา ด้านการ สายวิชาการ
ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ
3
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา และด้าน
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ณ Worcester
State Universityประเทศสหรัฐอเมริกา
9 เม.ย. 58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนา
สายปฏิบตั ิการ
งานบริหารทรัพยากรมนุษยแ
33
ขอมูลเขาสูเว็บไซตแสวนงานดวยตนเอง” รุนที่ 2
9 – 10 เม.ย. 58 สัมมนาคณะกรรมการสวัสดิการ
สายวิชาการ
งานสวัสดิการโรงเรียนฯ
16
และ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม
สายปฏิบตั ิการ

ตารางที่ 6 โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม
23 – 24 เม.ย. 58 อบรมการใชงานระบบ Fujitsu

ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนา จานวน (คน)
สายวิชาการ
ฝุายจัดการศึกษา
40
และ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม
สายปฏิบตั ิการ
27 – 28 เม.ย. 58 โครงการสัมมนาคณะทางานการบริหารโรงเรียน สายวิชาการ
ฝ่ายแผน งบประมาณ
30
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรือ่ ง การติดตาม
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 –
2561 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท
แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2 – 6 พ.ค 58 โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศสาหรับบุคลากร สายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
150
สายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการ
และ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
ณ ประเทศเกาหลีใต้
สายปฏิบตั ิการ
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
6 พ.ค. 58
การสัมมนาคณาจารยแ โดยเชิญวิทยากรจาก
สายวิชาการ กรรมการประสานงานการบริหาร
104
ภายนอกมาใหความรู ในหัวขอ “สาธิตจุฬาฯ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม
สูการพัฒนาที่ยิ่งยืน” โดย
1. ศาสตราจารยแ นายแพทยแ ภิรมยแ กมลรัตนกุล
ศาสตราจารยแ ดร.สมพงษแ จิตระดับ
คุณสุชิน รัตนศิริวไิ ล
11–12 พ.ค. 58 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต
สายวิชาการ
คณาจารยแ
125
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม เรื่อง
ในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายมัธยม
“7 อุปนิสัยสาหรับนักการศึกษา (The 7 Habits
For Educators)”
19-20 พ.ค. 58 โครงการพัฒนาสมรรถนะเป็นอาจารยแนิเทศ
สายวิชาการ
ฝุายวิชาการรวมกับศูนยแ
104
ในการนิเทศนิสติ ฝึกประสบการณแวิชาชีพ:
ประสบการณแวิชาชีพ
Developing the mentoring process:
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายมัธยม
Theories & Practice โดย Adjunce
Professor Jyrki Loima
พ.ค – ก.ย. 58 โครงการวิจัยครบวงจร
สายวิชาการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
36
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
2-4 มิ.ย. 58 โครงการสัมมนาบุคลากรสังกัดงานกายภาพ
สายปฏิบตั ิการ
งานบริหารทรัพยากรมนุษยแ
28
เรื่อง “คานิยมหลักของจุฬาฯ : รวมกันสราง
เจาหนาที่งาน
อยางไรใหยั่งยืน”
กายภาพ
22 มิ.ย. 58
การเสวนานานาชาติ An International
สายวิชาการ
งานวิจัยและบริการวิชาการ
196
Forum on Reframing Education : Open
คณะครุศาสตรแ จุฬาฯ รวมกับ
Innovative Technology for Global
ศูนยแวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
Sustainability
เทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตรแ จุฬาฯ
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ตารางที่ 6 โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม
22 - 24 มิ.ย. 58 โครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบตั ิการเรื่อง
“ยุทธศาสตรแคณะ : เรารวมกันขับเคลื่อนได
อยางไร”
23 มิ.ย. 58 การอบรมการใช Smart TV ในโครงการ
Fujitsu Learning Project of Tomorrow
27 มิ.ย. 58
มิ.ย. – ก.ย. 58
7 ก.ค. 58

13-14 ก.ค. 58
15 ก.ค. 58
21 ก.ค. 58

22-23 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3- 5 ส.ค. 58

“การดูแลสุขภาพครู teacher health”
โดยรองศาสตราจารยแนาวาอากาศโทนายแพทยแ
ชิษณุ พันธุแเจริญ
โครงการเรียนภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารยแ
และบุคลากร
โครงการสงเสริมงานวิจัยและงานวิชาการ
สาหรับคณาจารยแโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม (เฟสที่ 1)
โดย รองศาสตราจารยแ ดร.จินตวีรแ คลายสังขแ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนิเทศ
และติดตามงานดวย Coaching Technique”
การอบรม workshop การใชงานระบบ
Learning Management system: opinion
board
โครงการสงเสริมงานวิจัยและงานวิชาการ
สาหรับคณาจารยแโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม (เฟสที่ 2)
โดย รองศาสตราจารยแ ดร.เนาวนิตยแ สงคราม
รองศาสตราจารยแ ดร.จินตวีรแ คลายสังขแ
การอบรมเรื่อง สรางสรรคแงานนวัตกรรม
การเสวนาเรื่อง “รับมือเมื่อลูกปุวย”

5 ส.ค. 58

โครงการสัมมนาคณาจารยแภาควิชา
คณะครุศาสตรแ เรื่อง “รวมคิด รวมทา นาครุศาสตรแ
สูการเปลี่ยนแปลง”
การเสวนาเรื่อง “วัยรุนกับฮอรแโมน”

13 ส.ค. 58

การสรางเสริมสุขภาพครู

ประเภทบุคลากร
สายปฏิบตั ิการ

หน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนา
งานบริหารทรัพยากรมนุษยแ

จานวน (คน)
83

สายวิชาการ

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายมัธยม
รวมกับบริษัท Fujitsu
ประเทศไทย
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม
รวมกับภาควิชากุมารเวชศาสตรแ
คณะแพทยแศาสตรแจุฬาฯ
ฝุายจัดการศึกษา
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม

20

สายวิชาการ
สายวิชาการ
และ
สายปฏิบตั ิการ
สายวิชาการ

100
12

ฝุายวิจัยฯ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม

25

งานบริหารทรัพยากรมนุษยแ

37

ฝุายจัดการศึกษา
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม

15

สายวิชาการ

ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม

25

สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายปฏิบตั ิการ
และผูป กครอง
สายวิชาการ

ฝุายจัดการศึกษา
ภาควิชากุมารเวชศาสตรแ
คณะแพทยศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย
งานบริหารทรัพยากรมนุษยแ

25
58

สายวิชาการ
สายปฏิบตั ิการ
และผูป กครอง
สายวิชาการ

ภาควิชากุมารเวชศาสตรแ
คณะแพทยศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย
ภาควิชากุมารเวชศาสตรแ
คณะแพทยศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย

80

ผอ.ฝุายบริหาร
จุฬาฯ
สายวิชาการ

51

110

ตารางที่ 6 โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม
14, 21 ส.ค. 58 โครงการนาร่อง : Learning Project of
Tomorrow ครั้งที่ 2
28 ส.ค. 58 การบรรยายเรื่อง Space Exploration โดย
Maj. Gen. Charless, Jr. NASA
Adminstrator

9 ก.ย. 58

การเสาวนาเรื่อง “แคลอรี่นั้น สาคัญไฉน?”

10 ก.ย. 58

การประชุมนานาชาติ The 3rd International
Conference on Lifelong Learning for All
2015 (LLL2015) “Empowering Lifelong
Education and Learning for Human
Security”

24 ก.ย. 58

โครงการสรางความเขาใจในเรื่องระเบียบ
เบิก-จาย
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ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ

หน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนา จานวน (คน)
ฝ่ายแผน งบประมาณ
23
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
สายวิชาการ
สสวท.รวมกับสถานฑูต
2
อาจารยแที่สอน สหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย,
วิทยาศาสตรแใน NASA , และโครงการ Globe
โครงการ The
NASA Administrator
pilot English
Program
สายวิชาการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตรแ
32
อาจารยแที่สนใจ คณะแพทยศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
และผูป กครอง
มหาวิทยาลัย
นักเรียนชั้น ป.1-6
สายวิชาการ
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
102
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย รวมกับศูนยแวจิ ัย
และพัฒนาการเรียนรู ตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูส ูงอายุคณะ
ครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย ศูนยแนวัตกรรมการ
เรียนรู จุฬาลงกรณแ มหาวิทยาลัย
เครือขายจุฬาฯนานาชาติ (Chula
Global Network) สานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษา ตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ
Universities of the Third Age,
Thailand UNESCO Bangkok
East Asia Federation for
Adult Education (EAFAE)
Lindenwood University, USA
สายวิชาการ
ฝ่ายแผน งบประมาณ
60
และ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
สายปฏิบตั ิการ
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2. การเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยบุคลากรคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตรแสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณแแข็งแรงผานโครงการ/กิจกรรมที่สราง
เสริมสุขภาพ โดยในปี 2558 จัดโครงการ/กิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพของคณาจารยแ เจาหนา นิสิต และนักเรียน ดังนี้
1) คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย จัดงานสงทายปีเกาตอนรับปีใหม 2558 บริเวณลานไทร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2557 โดยประกอบไปดวยบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการของคณะครุศาสตรแ

2) การแขงขันกีฬาบุคลากรภายในจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36
การแขงขัน กีฬาบุคลากรภายในจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36 จัดการแขงขันระหวางวันที่ 24 เมษายน 22 พฤษภาคม 2558 คณะครุศาสตรแไดรับรางวัลในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ไดแก รางวัลชนะเลิศจากการแสดงและรางวัล
ชมเชยผูเขารวมเดินขบวนพาเหรด 60 คนขึ้นไป ชุด "ครุศาสตรแ ภักดี รัตนนารี ของปวงประชา” และในพิธีปิด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2558 ไดรับรางวัล รวมทั้งสิ้น 7 รายการ ดังนี้ (1) รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม การแขงขันกีฬาเทนนิส (2) การแขงขันกรีฑาเดี่ยวและ
ประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตร (3) การแขงขันกอลแฟ (4) การแขงขันโบวแลิ่ง (5) การแขงขันวอลเลยแบอลชายหาดประเภทชายคูและ
หญิงคู (6) การแขงขันกีฬาแบดมินตันประเภททีมมือใหม ประเภททีมทั่วไป ประเภทหญิงคูอายุไมเกิน 35 ปี ประเภทคูผสมอายุไมเกิน
35 ปี และประเภทชายคูอายุไมเกิน 35 ปี (7) การแขงขันกีฬาบิลเลียด สนุกเกอรแ ประเภทเดี่ยวและเดี่ยวทั่วไป
พิธีเปิด (24 เมษายน 2558)

พิธีปิด (22 พฤษภาคม 2558)

3) งานบริหารทรัพยากรมนุษยแ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจาปี 2558 ใหกับคณาจารยแ และบุคลากรของคณะครุศาสตรแ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายมัธยม ซึ่งประกอบดวยขาราชการ ลูกจางประจาเงินงบประมาณแผนดิน
ลูกจางเงินนอกงบประมาณแผน ดิ น พนัก งานมหาวิทยาลัย ข าราชการบานาญ (ที่เปลี่ ยนสถานภาพเป็นพนั กงานมหาวิท ยาลัย )
ขาราชการบานาญ (เกษียณอายุ) ระหวางวันที่ 14 - 15 กันยายน 2558 ณ โถงหนาหองประชุมศาสตราจารยแกิตติคุณ คุณดวงเดือน
พิศาลบุตร (หองประชุม 101) อาคารประชุมสุข อาชวอารุง คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย

3. คณาจารย์ได้รบั ตาแหน่งทางวิชาการ ในรอบปี 2557-2558
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1) รองศาสตราจารยแ ดร.ชนิตา รักษแพลเมือง
2) รองศาสตราจารยแ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษแ
3) ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนทแ
4) ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ประกอบ กรณีกิจ
5) อาจารยแ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดดี ิลก
6) อาจารยแ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
7) อาจารยแ ดร.วรรณี เจตจานงนุช
8) อาจารยแ ดร.วิภาวรรณ วงษแสุวรรณแ คงเผา
9) อาจารยแ ดร.ดนีญา อุทัยสุข
10) อาจารยแ ดร.จิณดิษฐแ ละออปใกษิณ
11) อาจารยแ ดร.พรสุข ตันตระรุงโรจนแ
12) อาจารยแ ดร.วิชัย เสวกงาม

ไดรับตาแหนงศาสตราจารยแ
ไดรับตาแหนงศาสตราจารยแ
ไดรับตาแหนงรองศาสตราจารยแ
ไดรับตาแหนงรองศาสตราจารยแ
ไดรับตาแหนงผูชวยศาสตราจารยแ
ไดรับตาแหนงผูชวยศาสตราจารยแ
ไดรับตาแหนงผูชวยศาสตราจารยแ
ไดรับตาแหนงผูชวยศาสตราจารยแ
ไดรับตาแหนงผูชวยศาสตราจารยแ
ไดรับตาแหนงผูชวยศาสตราจารยแ
ไดรับตาแหนงผูชวยศาสตราจารยแ
ไดรับตาแหนงผูชวยศาสตราจารยแ

ตั้งแตวันที่ 11 กันยายน 2557
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557
ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2558
ตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2557
ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธแ 2557
ตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2557
ตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2557
ตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2558
ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2558
ตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2558

3. บุคลากรได้รบั รางวัล/ได้รบั การเชิดชูเกียรติ
ปี 2558 บุคลากรได้รับรางวัล/ได้รับการเชิดชูเกียรติ ดังนี้
คณาจารยแ ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ผู ท าคุ ณ ประโยชนแ แ ก คุ รุ ส ภารั บ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุกิตติคุณ” จากคุรุสภา 2 ทาน ไดแก
1. ศาสตราจารยแ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษแ
2. ศาสตราจารยแ ดร.สุวิมล วองวาณิช
รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดรับรางวัล
คณาจารยแแหงชาติท างครุศ าสตรแ/ ศึกษาศาสตรแ (รางวัลดีม าก) ประจาปี พ.ศ.2557 จากสภาคณบดีคณะ
ครุศาสตรแ/ศึกษาศาสตรแแหงประเทศไทย โดยเขารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
และรางวัล Special Prize จากผลงานเรื่อง “สมารแทโฟน-สมารแทคิด(สแ) –สมารแทวิทยแ ”จากหนวยงาน
International Intellectual Property Network Forum ประเทศมาเลเซีย โดยผลงานดังกลาวไดเขารวม
ประกวดและจัดแสดงภายในงาน “2014 Kaohsiung International Invention Exhibition” (KIE 2014) ณ
เมืองเกาสง ประเทศไตหวัน ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ในโอกาสไดรับการแตงตั้งจากองคแการกระจายเสี ยงและแพร
ภาพ สาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS) ใหเป็นประธานกรรมการประเมินผลขององคแการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยมีอานาจหนาที่ ดังนี้ 1) กาหนดกรอบการประเมินผล
การดาเนินงานประจาปีของ ส.ส.ท. ทั้งการประเมินภายในและการประเมินภายนอกองคแการ ใหเป็นไปตามที่
กาหนดในพระราชบั ญ ญัติ องคแ การกระจายเสีย งและแพรภ าพสาธารณะ แหงประเทศไทย พ.ศ. 2551
2) พิจารณาสรรหาคณะผูวิจัยเพื่อประเมินผลการดาเนินงานประจาปีของ ส.ส.ท. 3) กากับ ดูแล ทบทวน
และตรวจสอบผลการประเมินการดาเนินงานของ ส.ส.ท. 4) กรณีจาเป็น ใหแตงตั้งคณะทางานเพื่อสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการฯ ได ต ามความเหมาะสม 5) รายงานผลการด าเนิ น งานต อ
คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่เป็นเวลา 1 ปี
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558
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ศาสตราจารยแ ดร.สมพงษแ จิตระดับ
ไดรับรางวัลผลงานวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
รางวัลสาหรับศาสตราจารยแ จากจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารยแ ดร.กรรณิการแ สัจกุล
ไดรับประกาศเกียรติคณ
ุ ศาสตราภิชาน เงินทุนเพื่อการบริหารวิชาการ
และการศึกษาในกองทุน คณะครุศาสตรแ ระยะเวลาดารงตาแหนง
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

คณาจารยแ ไ ด รั บ รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ และรางวั ล ที่ ไ ด รั บ จากจุ ฬ าลงกรณแ ม หาวิ ท ยาลั ย วั น อั ง คารที่ 24 มี น าคม 2557
ณ หอง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร ดังนี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
ไดรับประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน เงินทุนคณะจิตวิทยา
ระยะเวลาดารงตาแหนงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2558

ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
รับมอบกิตติบัตรประกาศเกียรติคณ
ุ ศาสตราจารยแ

รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
ไดรับประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน เงินทุนเพื่อการบริหาร
วิชาการและการศึกษาในกองทุน คณะครุศาสตรแ ระยะเวลา
ด ารงต าแหน ง ตั้ ง แต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2557 ถึ ง วั น ที่ 30
กันยายน 2558

นายสาเนียง เสนใส
ลูกจางประจาเงินงบประมาณแผนดิน ตาแหนง พนักงานสถานที่
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุมบริการ
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ผลงานวิจัยคณาจารย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ
จากเวที “43rd International Exhibition of Inventions of Geneva”

อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และ อาจารย์สริญญา รอดพิพัฒน์ สังกัดโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม และรองศาสตราจารยแ ดร.
สนอง เอกสิทธิ์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรแ ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากการนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐแและนวัตกรรม
เรื่อง “Smart Learning: นวัตกรรมกลองจุลทรรศนแสมารแทโฟนเพื่ อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ
และคณิ ต ศาสตรแ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา” ซึ่ ง เป็ น ผลงานเดี ย วของจุ ฬ าลงกรณแ ม หาวทยาลั ย ที่ ไ ด รั บ รางวั ล จากเวที
“43rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-19 เมษายน 2558

อาจารย์ชูวิทย์ ยุระยง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "นิ สิตเก่ายิ่งคุณค่าจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย" ในฐานะผูนาพาชื่อเสียงดานดนตรี
ระดับชาติและนานาชาติสูมหาวิทยาลัย โดยเขารับรางวั ลจาก อธิ การบดี (ศาสตราจารยแ นายแพทยแภิ รมยแ กมลรัตนกุล) ณ ที่ประชุ ม
คณบดี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ อาจารยแประจาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา ในโอกาสไดรับรางวั ล ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเดน (โครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก) ปี 2558 สาขาสังคมศาสตรแ จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นการยกยองเชิดชู
เกียรติดุษฎีบัณฑิต คปก. ผลงานวิจัยโดดเดนอยางตอเนื่อง เป็นที่ประจักษแและมีคุณประโยชนแ
ตอสังคมและประเทศ และเป็นผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยางที่ดี
ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแกผูที่ไดรับรางวัล ใหมีพลังมุงมั่นทางานวิจัย และประกอบ
คุณงามความดีเพื่อประเทศชาติ

3. หน่วยงานสร้างชือ่ เสียง/ได้รบั รางวัล
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โครงการพัฒนาคุณภาพ ประจาปี 2557
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ หองประชุม 203 อาคารจามจุรี 4 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะครุศาสตรแ รับมอบเกียรติบตั รจาก
อธิการบดี (ศาสตราจารยแ นายแพทยแภิรมยแ กมลรัตนกุล) ในโอกาสที่สงผลงานเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพงานของมหาวิทยาลัย
“กาวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ...กาวใหมๆ เพื่อ จุฬาฯ” ประจาปี 2557

นางสาวสุกรรณภา คุมสุข
โครงการอนุรักษแหลักสูตรและแบบเรียนไทย

นางวิมล สุบรรณพงษแ ประธาน
รับมอบแทนประธานโครงการนิสติ ยืมเครื่องดนตรีไมสะดวก

นางสาวชณัฐศิกาญ แจมแจง
ประธานโครงการหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกสแ

นางชลาลัย ตัญเจริญสุขจิต
ประธานโครงการแค Click ก็ Mix แลว

นางสาวศรีไพร โชติจริ วัฒนา
ประธานโครงการ e-Learning@Library การฝึกอบรมหองสมุดออนไลนแสาหรับนิสิต

| 32

ปูชนียาจารย์ คณาจารย์อาวุโส และคณาจารย์ดเี ด่น ประจาปี 2558
ประกาศเกียรติคุณคณาจารยแอาวุโส ประจาปี 2558 จานวน 11 ทาน ไดแก

รองศาสตราจารยแ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท รองศาสตราจารยแ ดร.อุดมลักษณแ กุลพิจิตร รองศาสตราจารยแ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนทแ

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ชญาพิมพแ อุสาโห

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อลิศรา ชูชาติ

ผูชวยศาสตราจารยแจรัสศรี พัวจินดาเนตร

ผูชวยศาสตราจารยแซอนกลิ่น วิรัตนแโยสินทรแ

ผูชวยศาสตราจารยแวิทยา ไลทอง

ผูชวยศาสตราจารยแวิศลั ยแศยา รุดดิษฐแ

อาจารยแทินกร เทพกุศล

อาจารยแสมศักดิ์ ศิริวิโรจนแสกุล

ประกาศเกียรติคุณคณาจารยแดีเดน ประเภทความเป็นครู ประจาปี 2558 จานวน 3 ทาน ไดแก

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อลิศรา ชูชาติ

ผูชวยศาสตราจารยแวิศลั ยแศยา รุดดิษฐแ
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ผูชวยศาสตราจารยแเอื้อพร สัมมาทิพยแ

บุคลากรเกษียณอายุการทางาน ประจาปี 2558
ปี 2558 คณะครุศาสตรแมคี ณาจารยแและเจาหนาที่เกษียณอายุการทางาน จานวน 19 คน โดยแบงเป็น คณาจารยแ 12 คน
เจาหนาที่ 7 คน ดังนี้
คณาจารยแเกษียณอายุการทางาน จานวน 12 คน ไดแก
1. รองศาสตราจารยแ ดร.อรจรียแ ณ ตะกั่วทุง
2. รองศาสตราจารยแ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนทแ
3. รองศาสตราจารยแ วีระชาติ สวนไพรินทรแ
4. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อลิศรา ชูชาติ
5. ผูชวยศาสตราจารยแกวิสรา รัตนากร
6. ผูชวยศาสตราจารยแทิพพดี อองแสงคุณ
7. ผูชวยศาสตราจารยแวัลภาภรณแ วศินสมบัติ
8. ผูชวยศาสตราจารยแเอื้อพร สัมมาทิพยแ
9. อาจารยแ ดร.เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา
10. อาจารยแกมลเวช นิตยสุทธิ์
11. อาจารยแเกษม เชยชม
12. อาจารยแไพบูลยแ เอมออง
เจาหนาที่เกษียณอายุการทางาน จานวน 7 คน ไดแก
1. นายชูศักดิ์ ศรีสุข
2. นางทวีพร เกตุมณี
3. นางบุญมี ดัชนียแ
4. นายบุญสง ดัชนียแ
5. นางมนตแธิดา กังวลทรัพยแ
6. นางวิมล สุบรรณพงษแ
7. นางศิริวรรณ วินิจกาธร

| 34

รายนามผูไ้ ด้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี 2558
ข้าราชการ
มหาวชิรมงกุฎ
รองศาสตราจารยแ ดร.ศิริเดช สุชีวะ (นาย)
รองศาสตราจารยแสมโภชนแ ทองแดง (นาย)
รองศาสตราจารยแ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ (นาง)

พนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน)
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ผูชวยศาสตราจารยแวิทยา ไลทอง (นาย)
อาจารยแ ดร. อัจฉรา ไชยูปถัมภแ (นาง)
รองศาสตราจารยแ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล (นาง)

ลูกจ้างประจา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

เบญจมาภรณ์ชา้ งเผือก

นายบุญชู อรุณโน
นายวัฒนา ศรีวรรธนะ

นายขวัญชัย แกวมณี

พนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน)
ตริตาภรณ์ชา้ งเผือก

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

อาจารยแ ดร.วิชัย เสวกงาม (นาย)
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (นาย)
ผูชวยศาสตราจารยแกนิษฐา พวงไพบูลยแ (นางสาว)
อาจารยแ ดร.จรินทร วินทะไชยแ (นางสาว)
อาจารยแธาริณี วิทยาอนิวรรตนแ (นางสาว)
อาจารยแนวพร สุรนากะพันธุแ (นาง)
อาจารยแนวรัตนแ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (นาง)
อาจารยแปรารถนา เกษนอย (นางสาว)
อาจารยแ ดร.ปิยวรรณ วิเสษสุวรรณภูมิ (นาง)
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.รัชนีกร หงสแพนัส (นางสาว)
อาจารยแ ดร.ฤดีรตั นแ ชุษณะโชติ (นางสาว)
อาจารยแวันทนา ทวีคุณธรรม (นางสาว)
อาจารยแ ดร.วิภาวรรณ วงษแสุวรรณแ คงเผา (นาง)
อาจารยแวิมลมาศ อาพลพงษแ (นาง)
อาจารยแวิไลพรรณ สุคนธทรัพยแ (นางสาว)
อาจารยแ ดร.สกลรัชตแ แกวดี (นางสาว)

อาจารยแ ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎแ (นาย)
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนทแ (นางสาว)
อาจารยแทัศนียแ ศรีพิพัฒนแ (นางสาว)
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วรรัตนแ ปทุมเจริญวัฒนา (นาง)
อาจารยแอมรรัตนแ บุบผโชติ (นางสาว)
อาจารยแ ดร.อุบลวรรณ หงษแวิทยากร (นางสาว)

กิจกรรม/โครงการเด่นด้านการพัฒนาบุคลากร
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ LessPaper Training

งานบริหารทั่วไป จัดอบรมเชิ งปฏิบัติการ LessPaper Training ใหกับบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยมี ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.
ประกอบ กรณีกิจ และ ดร.วิสุทธิ์ ตั้งจิตรโภคิน เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ หองคอมพิวเตอรแ 2 ศูนยแเทคโนโลยีการศึกษา

การบรรยายเรือ่ ง “กรอบการบริหารความเสีย่ ง แนวทาง หลักการ มาตรฐานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ จัดการบรรยายเรื่อง “กรอบการบริหารความเสี่ยง แนวทาง หลักการ มาตรฐาน
ของจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ” โดยไดรับเกียรติจากผูอานวยการศู นยแบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย (นายโภไคย ศรีรัตโนภาส)
เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงคแเพื่อใหภาควิชา/หนวยงาน/โรงเรียนสาธิตฯ จุฬาฯ ทั้ง 2 แหง
ไดทราบถึงแนวทางการวางกรอบความเขาใจเกี่ยวการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ
อยางถูกตองสมบูรณแตอบสนองการดาเนินงานอยางแทจริง และกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการจั ด ท า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งแ ละ
วางระบบการควบคุมภายใน (Risk Management
System) ปีงบประมาณ 2558 เมื่ อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2557 ณ หองประชุม 405 ชั้น 4
อาคารประชุมสุข อาชวอารุง

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ เรือ่ ง “ค่านิยมหลักของ จุฬาฯ : ร่วมกันสร้างอย่างไรให้ยง่ั ยืน”
งานบริหารทรัพยากรมนุษยแ คณะครุศาสตรแ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง คานิยมหลักของ จุฬาฯ : รวมกันสรางอยางไรให
ยั่งยืน เพื่อใหบุคลากรสังกัดงานกายภาพ คณะครุศาสตรแมีความรู ความเขาใจ ความหมายและสามารถประพฤติปฏิ บัติงานใหสอดคลอง
คานิยมหลักของจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ณ บานไมธารา รีสอรแท จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2558 บรรยายพิเศษ
โดย อาจารยแ ดร.วิชัย เสวกงาม (ผูชวยคณบดี)
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โครงการสัมมนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ เรือ่ ง “ยุทธศาสตร์คณะ : เราร่วมกันขับเคลือ่ นได้อย่างไร”
งานบริหารทรัพยากรมนุษยแ จัดสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ เรื่อง “ยุทธศาสตรแคณะ : เรารวมกันขับเคลื่อนไดอยางไร”
ณ บานไมชายเลน จังหวดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคแ เพือ่ ใหบุคลากรมีความเขาใจยุทธศาสตรแการบริหารงานของผูบริหารใหม สามารถ
ทางานและประสานงานภายใน หนวยงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรือ่ ง “การนิเทศและติดตามงานด้วย Coaching Technique”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศและติดตามงานดวย Coaching Technique เป็นความรวมมือระหวางคณะครุศาสตรแ
และเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู สายปฏิ บัติการวิชาชีพบริหารจัดการกลางดานบริหาร จุฬาลงกรณแมหาวิ ทยาลัย เมื่อวันที่ 13 – 14
กรกฎาคม 2558 ณ หองประชมอาไพ สุจริตกุล อาคารพู นทรัพยแ นพวงศแ ณ อยุธยา คณะครุศาสตรแ โดยมีคุณนภั ส มรรคดวงแกว
(โคชนุน) เป็นวิทยากร ผูเขารวมโครงการประกอบดวย คณบดี/รองคณบดี/หัวหนาภาควิชา/ประธานสาขาวิชา จานวน 36 คน หัวหนางาน
ของคณะครุศาสตรแ จานวน 10 คน และสมาชิกเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูสายปฏิบัติการวิชาชีพบริหารจัดการกลางดานบริหาร
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย (CUGM) จานวน 40 คน การ Coaching เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใชในการเพิม่ ศักยภาพของทีมงาน โดยนาวิธีการโคช
หรือการนิเทศสอนงานและวิ ธีคิดและวางแผนมาใช ในการพัฒนางานเพื่อใหเกิดผลลัพธแสูงสุด การจัดโครงการนี้มีวั ตถุประสงคแเพื่อให
ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจในเทคนิค Coaching และมีความสามารถในการสอนหรือนิเทศงานแกผูรวมทีมงานของตน
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การจัดการเรียนการสอน
ปีการศึ กษา 2558 คณะครุ ศาสตรแ มีหลั กสูตรที่เปิดสอน 3 ระดับ ดั งนี้ หลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต จานวน 1 หลักสูต ร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 18 หลักสูตร และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จานวน 11 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เปิดสอนโปรแกรมปกติและโปรแกรมเกียรตินิยม
ดังนี้
1) โปรแกรมปกติ จานวน 10 สาขาวิชา ไดแก (1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2) สาขาวิชาประถมศึกษา (3) สาขาวิชา
มัธยมศึกษา (4) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (5) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (6) สาขาวิชาศิลปศึกษา (7) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
(8) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (9) สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และ (10) สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ
2) โปรแกรมเกี ย รติ นิ ย ม จ านวน 6 สาขาวิ ช า ได แ ก (1) สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย (2) สาขาวิ ช าประถมศึ ก ษา
(3) สาขาวิชามัธยมศึกษา (เฉพาะวิชาเอกเดี่ยว) (4) สาขาวิชาศิลปศึกษา (5) สาขาวิชาดนตรีศึกษา และ (6) สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 18 หลักสูตร ไดแก 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาประถมศึกษา
3) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4) สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตรแ 5) สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตรแ 6) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
7) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 8) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตางประเทศ (นานาชาติ) 9) สาขาวิชาศิลปศึกษา
10) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 11) สาขาวิชาพัฒนศึกษา 12) สาขาวิชาบริหารการศึกษา 13) สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
14) สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 15) สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 16) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 17) สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ 18) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
3. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จานวน 11 หลักสูตร ไดแก 1) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2) สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 3) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 4) สาขาวิชาศิลปศึกษา 5) สาขาวิชาพัฒนศึกษา 6) สาขาวิชาบริหารการศึกษา 7) สาขาวิชา
อุดมศึกษา 8) สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 9) สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 10) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา และ 11) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
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จานวนนิสติ
ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตรแมีนิสิตรวมทั้งสิ้น จานวน 2,919 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาบัณฑิต จานวน 1,850 คน
ระดับมหาบัณฑิต จานวน 596 คน และระดับดุษฎีบัณฑิต จานวน 473 คน และมีบัณฑิตสาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 จานวน
748 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาบัณฑิต จานวน 443 คน ระดับมหาบัณฑิต จานวน 212 คน และระดับดุษฎีบัณฑิต จานวน 93 คน
ตารางที่ 7 จานวนนิสิต ปีการศึกษา 2558 และบัณฑิตสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
นิสิตใหม่ ปี 2558
นิสิตทุกชั้นปี
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ปริญญาตรี
161
212
373
675
1,175 1,850
ปริญญาโท
73
135
208
208
388
596
ปริญญาเอก
21
45
66
162
311
473
รวม
255
392
647
1,045 1,874 2,919

บัณฑิตปีการศึกษา 2557
ชาย
หญิง
รวม
125
318
443
59
153
212
29
64
93
213
535
748

ขอมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2558 สานักงานการทะเบียน
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การพัฒนานิสติ
1. กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต มีผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 8 กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต
วันที่จัด
ประเภทกิจกรรม/โครงการ
หน่วยงานที่จัด
กิจกรรม
13-17 ต.ค. 57 โครงการอบรมบุตรหลานขาราชบริพาร
สานักพระราชวัง
ครั้งที่ 30
ณ สวนจิตรลดา
- จัดนิสิตเป็นผูชวยวิทยากร
17-19 ต.ค. 57 โครงการคายสุดสัปดาหแ
ฝุายพัฒนาสังคมและบาเพ็ญ
- เป็นคายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียน
ประโยชนแ คณะกรรมการนิสติ
บานลิ้นชาง ตาบลยางน้ากลัดเหนือ
ปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตรแ
อาเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
จุฬาฯ
20-21 ธ.ค. 57 กิจกรรมเขารวมแขงขันกีฬาบัณฑิตศึกษา
สานักบริหารงานกิจการนิสิต
สัมพันธแแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21
จุฬาฯ
(กันภัยมหิดลเกมสแ)
15-24 ม.ค. 58 กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ
(กาแพงแสน) เป็นเจาภาพ
9-13 ม.ค. 58 โครงการคายแนะแนวการศึกษาอยากเป็นครู ฝุายวิชาการ คณะกรรมการนิสติ
ครั้งที่ 8 “ผลึกแกวความเป็นครู สะทอนสู
ปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตรแ
เสนทางฝใน”
31 ม.ค. 58 กีฬาประเพณีครุศาสตรแ-ศึกษาศาสตรแ
เป็นกิจกรรมกีฬา
(ไมเรียวเกม) ครั้งที่ 16
เชื่อมความสัมพันธแ
- เป็นกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธแ
ระหวาง 5 สถาบัน
ระหวาง 5 สถาบันคือ จุฬาฯ
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
มศว.ประสานมิตร ม.ศิลปากร (ทับแกว)
(ทับแกว) เป็นเจาภาพ
ม.บูรพา และ ม.เกษตรศาสตรแ
7 ก.พ. 58
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตรแ
สมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ และ
ครั้งที่ 70
สโมสรนิสิตจุฬาฯ
7-9 มี.ค. 58 โครงการปใจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิต
งานกิจการนิสิตและนิสิตเกา
ประจาปีการศึกษา 2557 ณ คณะครุศาสตรแ สัมพันธแ
และสวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
21 มี.ค. 58 กิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
ศูนยแพัฒนานิสิตและบัณฑิต
ปีการศึกษา 2557 เรื่อง “การปลูกจิตสานึก อุดมคติ
ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21”

จานวน
(คน)
4

วัตถุประสงค์
1 2 3 4 5
√

50

√

100

√

ทุกชั้นปี

√

200

√ √

√

150

√

นิสิต
ทุกชั้นปี
530

√

266

√
√

หมายเหตุ1 1. ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2. ด้านสังคมและบาเพ็ญประโยชน์ 3. ด้านคุณธรรม 4. ด้านทักษะอาชีพ 5. ด้านสุขภาพ
2
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา รายงานผลเป็นปีการศึกษา เริ่ม มิ.ย. 58

√ √
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ตารางที่ 8 กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต (ต่อ)
วันที่จัด
ประเภทกิจกรรม/โครงการ
หน่วยงานที่จัด
กิจกรรม
23-30 มี.ค. 58 โครงการคายแนะแนวและกวดวิชาเพื่อ
สานักพระราชวังรวมกับงาน
การศึกษาตอของนักเรียนในพระราชานุเคราะหแ กิจการนิสติ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (ชั้น ม.5) ครั้งที่ 24 จัดนิสิต
เป็นพี่เลี้ยงใหกับโครงการ
26-27 มี.ค. 58 Edu Festival love day
คณะกรรมการนิสติ ปริญญา
บัณฑิต
28 มี.ค. 58 กีฬาสีคณะ ประจาปี 2558
ฝุายกีฬา คณะกรรมการนิสติ
ปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตรแ
31 มีค. 58 การเลือกตั้งกรรมการสโมสรนิสิต
กรรมการสโมสรนิสติ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย และ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการนิสติ ปริญญาบัณฑิต
และคณะกรรมการนิสติ ปริญญา
คณะครุศาสตรแ ปีการศึกษา 2558
บัณฑิตคณะครุศาสตรแ
20 และ
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทครู ศูนยแพัฒนานิสิตและบัณฑิต
21 เม.ย. 58 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง “บุคลิกภาพและ
อุดมคติ
การพัฒนาบุคลิกภาพ”
23-30 เม.ย. 58 โครงการอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะหแ สานักพระราชวัง
สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ครั้งที่ 24 จัดนิสติ เป็นพีเ่ ลี้ยง
ใหกับโครงการ (ชั้น ม.2)
6-7 มิ.ย. 58 โครงการสัมมนาถายทอดงานคณะกรรมการ คณะกรรมการนิสติ ปริญญา
นิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตรแ
บัณฑิตชุดเกา และ
ณ กรนรารีสอรแท จ.สมุทรสงคราม
คณะกรรมการนิสติ ปริญญา
บัณฑิตชุดใหม
14 มิ.ย. 58 โครงการวันแรกพบจุฬาฯ
คณะกรรมการนิสติ ปริญญา
บัณฑิต คณะครุศาสตรแ
15-17 มิ.ย. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู
คณะกรรมการนิสติ ปริญญา
ดานงานกิจการนิสิตในภูมภิ าคอาเซียน
บัณฑิตและกรรมการบริหารงาน
ณ มหาวิทยาลัย NUS ประเทศสาธารณรัฐ กิจการนิสติ
สิงคโปรแ
25 มิ.ย. 58 งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม
งานกิจการนิสิตและนิสิตเกา
สัมพันธแ
2 ก.ค. 58 ปฐมนิเทศนิสติ ใหมระดับปริญญาบัณฑิต
งานหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนรวมกับงาน
กิจการนิสติ และนิสิตเกาสัมพันธแ

จานวน
(คน)
80

วัตถุประสงค์
1 2 3 4 5
√

250

√

200
ทุกชั้นปี

√
√ √

285

√ √

40

√

60

√

450

√ √

31

√

500

√

400

√ √

หมายเหตุ1 1. ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2. ด้านสังคมและบาเพ็ญประโยชน์ 3. ด้านคุณธรรม 4. ด้านทักษะอาชีพ 5. ด้านสุขภาพ
2
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา รายงานผลเป็นปีการศึกษา เริ่ม มิ.ย. 58

√

ตารางที่ 8 กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต (ต่อ)
วันที่จัด
ประเภทกิจกรรม/โครงการ
หน่วยงานที่จัด
กิจกรรม
4 ก.ค. 58 ปฐมนิเทศนิสติ ใหม ระดับบัณฑิตศึกษา งานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนรวมกับงานกิจการนิสิต
และนิสติ เกาสัมพันธแและ
คณะกรรมการนิสติ บัณฑิตศึกษา
11 ก.ค. 58 งานสายสัมพันธแระหวางบานกับ
งานกิจการนิสิตและนิสิตเกา
มหาวิทยาลัย
สัมพันธแ
18-20 ก.ค. 58 งานรับนองกาวใหม
องคแการบริหารสโมสรนิสติ จุฬาฯ
26 ก.ค. 58 โครงการเปิดรั้วจามจุรีนองพี่สีเพลิง
คณะกรรมการนิสติ ปริญญา
และ
- คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต
บัณฑิต คณะครุศาสตรแ
1-2 ส.ค. 58 แนะนากิจกรรมตาง ๆ ที่คณะครุศาสตรแ
จัดขึ้นใหกับนิสิตใหมไดรับทราบขอมูล
เชน เปิดโลกชมรมโดยมีการจัด
นิทรรศการใหนสิ ิตทราบถึงกิจกรรม
แตละชมรมที่จัดขึ้นเชน ชมรมนาฏศิลป
และดนตรีไทย มีการจัดแสดงดนตรีเที่ยงวัน
1-2 ส.ค.. 58 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการผูปฏิบตั ิ
ฝุายนิสติ สัมพันธแ คณะกรรมการ
หนาที่กิจกรรมประชุมเชียรแ
นิสิตปริญญาบัณฑิต
13 ส.ค.-3 ก.ย. 58 กิจกรรมกีฬานองใหม
ฝุายกีฬา คณะกรรมการนิสติ
- เป็นกิจกรรมแขงขันกีฬาระหวาง
ปริญญา บัณฑิตคณะครุศาสตรแ
นิสิตใหมทุกคณะ เพื่อใหนองใหม
ทากิจกรรมรวมกัน
6 ส.ค. 58 ฟใงบรรยายเรื่อง “จิตวิญญาณความเป็น งานหลักสูตรและการจัดการเรียน
ครู” (ความรูความสามารถและการเป็น การสอน รวมกับโรงเรียนสาธิต
แบบอยางที่ดีของครูเพื่อนาไปสูครูมือ
จุฬาฯ ฝุายประถมและฝุายมัธยม
อาชีพ” วิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
(ครั้งที่ 2) ภาคตน
17 ส.ค. 58 โครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย
งานหลักสูตรและการจัดการเรียน
ใหลงในฐานขอมูล Scopus/ISI
การสอน
28 ส.ค. 58 ประชุมกลุม ยอยกับอาจารยแนิเทศกแทั่วไป ศูนยแประสบการณแวิชาชีพทางการ
เรื่อง “ตกผลึกความคิด บทเรียนสาคัญใน ศึกษา
รอบจากการฝึกประสบการณแวิชาชีพครู”
13 ส.ค. 58 โครงการปฐมนิเทศนิสติ ระดับปริญญา
งานหลักสูตรและการจัดการเรียน
บัณฑิต ชั้นปีที่ 2-4
การสอน
14 ส.ค. 58 ตัวแทนนิสิตแตละโรงเรียนสะทอน
ศูนยแประสบการณแวิชาชีพทางการ
ความคิดและปใญญาการฝึกประสบการณแ ศึกษา
วิชาชีพ
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จานวน
(คน)
400

500

วัตถุประสงค์
1 2 3 4 5
√ √
√

√

370
512

√
√

√
√

161

   

23





397





1,464

   

397



หมายเหตุ1 1. ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2. ด้านสังคมและบาเพ็ญประโยชน์ 3. ด้านคุณธรรม 4. ด้านทักษะอาชีพ 5. ด้านสุขภาพ
2
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา รายงานผลเป็นปีการศึกษา เริ่ม มิ.ย. 58
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ตารางที่ 8 กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต (ต่อ)
วัตถุประสงค์
วันที่จัด
จานวน
ประเภทกิจกรรม/โครงการ
หน่วยงานที่จัด
กิจกรรม
(คน) 1 2 3 4 5

21 ส.ค. 58 ตัวแทนนิสิตแตละโรงเรียนสะทอนความคิดและปใญญาการ ศูนยแประสบการณแ 397 
ฝึกประสบการณแวิชาชีพ
วิชาชีพทาง
การศึกษา
ศูนยแประสบการณแ
วิชาชีพทาง
การศึกษา

397



18 - 20 ก.ย. 58 โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผูร ับทุนโครงการ
งานหลักสูตรและ
สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium การจัดการเรียน
รุน 3 ประจาปีการศึกษา 2558
การสอน รวมกับ
สสวท.
25 ก.ย. 58 การสัมมนานิสติ หลังฝึกประสบการณแวิชาชีพในสถานศึกษา ศูนยแประสบการณแ
ภาคการศึกษาตน ปีการศึกษา 2558
วิชาชีพทาง
การศึกษา

160

   

397





14 ต.ค. 58

โครงการเสวนาและการแสดงนิทรรศการ
“เสนทางชีวิตครูนิสติ มืออาชีพ”
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

300





30 ต.ค. 58

บรรยายเรื่อง “จิตวิญญาณความเป็นครู” (ความรู
ความสามารถและการเป็นแบบอยางที่ดีของครูเพื่อนาไปสู
ครูมืออาชีพ) วิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
(ครั้งที่ 1) ปลาย

149

   

70



40

   

60



28 ส.ค. 58

สัมมนานิสิตหลังฝึกประสบการณแวิชาชีพ
ประชุมกลุม ยอยตามวิชาเอกและนาเสนอผลการสัมมนา

27 พ.ค. 58

โครงการฝึกอบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

3 ก.ค. 58

โครงการสัมมนาอาจารยแที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญา
บัณฑิต ปีการศึกษา 2558

21 ก.ค. 58

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทารายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ครั้งที่ 2

งานหลักสูตรและ
การจัดการเรียน
การสอน รวมกับ
ศูนยแประสบการณแ
วิชาชีพทาง
การศึกษา
งานหลักสูตรและ
การจัดการเรียน
การสอน รวมกับ
โรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ ฝุาย
ประถมและ
ฝุายมัธยม
งานหลักสูตรและ
การจัดการเรียน
การสอน
งานหลักสูตรและ
การจัดการเรียน
การสอน
งานหลักสูตรและ
การจัดการเรียน
การสอน







ตารางที่ 8 กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต (ต่อ)
วันที่จัด
ประเภทกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรม
23 ก.ค. 58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทา
Curriculum Mapping”
22 ก.ย. 58

18-20
ก.ย. 58
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วัตถุประสงค์
จานวน
(คน) 1 2 3 4 5

งานหลักสูตรและ
60 
การจัดการเรียน
การสอน


โครงการปใจฉิมนิเทศและประเมินผลฝึกประสบการณแ
ศูนยแประสบการณแ 64
วิชาชีพครู
วิชาชีพโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ
ฝุายมัธยม
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผูร ับทุนโครงการ
งานหลักสูตรและ 160  
สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium การจัดการเรียน
รุนที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2558
การสอน
หน่วยงานที่จัด

หมายเหตุ1 1. ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2. ด้านสังคมและบาเพ็ญประโยชน์ 3. ด้านคุณธรรม 4. ด้านทักษะอาชีพ 5. ด้านสุขภาพ
2
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา รายงานผลเป็นปีการศึกษา เริ่ม มิ.ย. 58
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ศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์ ประจาปี 2558
คณะครุศาสตรแมอบโลศิษยแเกาเกียรติยศคณะครุศาสตรแ ประจาปี 2558 จานวนรวมทั้งสิ้น 8 คน ไดแก
1. รองศาสตราจารยแ ดร.กมลพร บัณฑิตยานนทแ
2. รองศาสตราจารยแ จารุพรรณ ทรัพยแปรุง
3. รองศาสตราจารยแ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
4. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.คัคนางคแ มณีศรี
5. นางนัยนา จิตรรังสรรคแ
6. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อุดมพันธแ พิชญแประเสริฐ
7. อาจารยแชูวิทยแ ยุระยง
8. รองศาสตราจารยแ ดร.ปุณณรัตนแ พิชญไพบูลยแ

การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา/สวัสดิการ
1.ทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ทุนอุดหนุนการศีกษา
เป็นการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนชวยเหลือใหนิสิตที่มีความจาเป็น สามารถเรียนไดจนสาเร็จการศึกษาและได
ดาเนินการรับสมัครขอทุนในแตละปีการศึกษา ประกาศรายชื่อนิสิตรับทุนและมีพิธีมอบทุนและแสดงความขอบคุณ เมื่อวันที่ 4 กันยายน
2558 มีนิสิตสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น 325 คน และไดรับทุน 2 ประเภท คือ
ทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะครุศาสตรแ จานวน 221 ทุน
เป็นเงิน
1,996,600 บาท
ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย จานวน 240 ทุน
เป็นเงิน
3,897,000 บาท
รวมเป็นเงิน 5,893,600 บาท
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มหาวิทยาลัยไดจัดเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาลแกนิสิต เพื่อใหโอกาสนิสิตในระดับปริญญา
บัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการ แตขาดแคลนทุนทรัพยแ ไดมีโอกาสศึกษาเทาเทียมกับผูอื่น โดยนิสิตคณะครุศาสตรแจัดใหกูยืม คาเลา
เรี ย นและค า ครองชี พ ในวงเงิ น ไม เ กิ น คนละ 60,400 บาทต อ คนต อ ปี มี นิ สิ ต ยื่ น แบบขอกู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา จ านวน 169 คน ดั งมี
รายละเอียดตอไปนี้
กูตอเนื่อง
จานวน 161 คน
เป็นเงิน
8,973,400 บาท
กูใหม
จานวน 8 คน
เป็นเงิน
345,400 บาท
รวมเป็นเงิน 9,318,800 บาท
2. สวัสดิการความช่วยเหลือสาหรับนิสิตที่ไม่ใช่เรื่องทุนสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย
2.1 การจางนิสิตทางานพิเศษโครงการจางงานนิสิต
2.2 บริการใหเงินยืมชั่วคราวกรณีนิสิตมีความจาเป็นเรงดวน
2.3 การประกันอุบัติเหตุนิสิต และสวัสดิการเงินสมทบคารักษาพยาบาลที่เกินจากวงเงินประกัน
2.4 บริการประกันสุขภาพถวนหนา รพ.จุฬาลงกรณแ สภากาชาดไทย
2.5 สวัสดิการทุนอาหารกลางวันสาหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพยแ
2.6 บริการออกหนังสือขอลดคาโดยสารรถไฟ
2.7 บริการลดคาโดยสารเครื่องบิน
2.8 บริการประชาสัมพันธแดานหอพักสาหรับนิสิต

2.9 บริการหองละหมาด
2.10 บริการประสานเรื่องรถบัสโดยสารของมหาวิทยาลัยเพื่อกิจกรรมนิสิต
2.11 บริการจัดทาตราติดรถยนตแสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปและระดับบัณฑิตศึกษา
2.12 บริการผอนผันทหารและดาเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

นิสติ ได้รบั รางวัล/สร้างชือ่ เสียง
ตารางที่ 9 รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวดหรือการแข่งขันประจาปี 2558
วัน/เดือน/ปี
รายนามนิสิต
ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่จัด
2014-10-10 นายคณวัฒนแ สุขเจริญ
1 ทอง 1 ทองแดง ศูนยแคาการแฟชั่นไอสแแลนดแ
2014-10-23 นายธัญญมงคล รติธรรมกุล
รองชนะเลิศ
ชมรมซอฟทแบอล ม.ขอนแกน
2014-10-23 นายนิธินัย ทองวิไล
รองชนะเลิศ
ชมรมซอฟทแบอล ม.ขอนแกน
2014-10-23 นายประพัศฏแ อยูสาราญ
รองชนะเลิศ
ชมรมซอฟทแบอล ม.ขอนแกน
2014-10-23 นายภาณุวัฒนแ ฟใกบาง
รองชนะเลิศ
ชมรมซอฟทแบอล ม.ขอนแกน
2014-10-23 นายภูวนัตถแ ฟใกบาง
รองชนะเลิศ
ชมรมซอฟทแบอล ม.ขอนแกน
2014-10-23 นายยุทธชาติ พิทักษแสัตยแ
รองชนะเลิศ
ชมรมซอฟทแบอล ม.ขอนแกน
2014-10-23 นายสันติสุข ทั่งกลาง
รองชนะเลิศ
ชมรมซอฟทแบอล ม.ขอนแกน
2014-10-23 นายสิรากร เผยขุดทด
รองชนะเลิศ
ชมรมซอฟทแบอล ม.ขอนแกน
2014-10-23 นายทักษแสุธี มูลหงษแ
รองชนะเลิศ
ชมรมซอฟทแบอล ม.ขอนแกน
2014-10-23 นายธีรภัทร สมบูรณแ
รองชนะเลิศ
ชมรมซอฟทแบอล ม.ขอนแกน
2014-10-23 นายธนาวุฒิ ประสานเนตร
รองชนะเลิศ
ชมรมซอฟทแบอล ม.ขอนแกน
2014-10-23 นางสาวศราวัณ อัตชู
ชนะเลิศ
ชมรมซอฟทแบอล ม.ขอนแกน
2014-10-23 นางสาวนันทแนภัส ไกรวุฒิพันธุแ ชนะเลิศ
ชมรมซอฟทแบอล ม.ขอนแกน
2014-10-23 นางสาววราพร พรหมบุตร
ชนะเลิศ
ชมรมซอฟทแบอล ม.ขอนแกน
2014-10-23 นายสุระ ชัยบุตร
รองชนะเลิศ
การแขงขันซอฟทแบอลอีสานทัวรแนาเมน ครั้งที่ 33
2014-10-23 นายกาญจนภูมิ ปะจิคะ
รองชนะเลิศ
การแขงขันซอฟทแบอลอีสานทัวรแนาเมน ครั้งที่ 33
2014-10-23 นายวิสุทธิวัฒนแ ต฿ะผัด
รองชนะเลิศ
การแขงขันซอฟทแบอลอีสานทัวรแนาเมน ครั้งที่ 33
2014-10-31 นายอวิรุทธแ ผาผุย
1 ทอง
8 สถาบัน ประจาปี 2557
2014-10-31 นายปรัชญา อิสโร
1 ทอง
การแขงขันเทนนิส จุฬาฯ 2014
2014-11-04 นายปรัชญา อิสโร
1 เงิน 1 ทองแดง สิงหแ ไทยแลนดแ มาสเตอรแ 2014
2014-11-16 นายฤทธิพร หวานชื่น
1 ทอง
ฟุตบอลประวัติศาสตรแแหงประเทศไทย
2014-11-16 นายนนทวัฒนแ มีของ
1 ทอง
ฟุตบอลประวัติศาสตรแแหงประเทศไทย
2014-11-16 นายปใญญาวิทยแ แจงสวาง
1 ทอง
ฟุตบอลประวัติศาสตรแแหงประเทศไทย
2014-11-24 นายปรัชญา อิสโร
1 ทอง
ชาง ไอทีเอฟ โปร เซอคิท 2014
2014-12-01 นายปรัชญา อิสโร
1 เงิน
ชาง ไอทีเอฟ โปร เซอคิท 2014
2014-12-09 นางสาวสุรยี แ พรหมราช
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 17
2014-12-09 นายคมกฤษดา ชุมโคตร
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 17
2014-12-09 นายอวิรุทธแ ผาผุย
1 เงิน 1 ทองแดง กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมสแ"
2014-12-09 นายไทยคม ทรงอยู
1 ทองแดง
กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมสแ"
2014-12-09 นางสาวกนกพร ทิพยแนาวา
1 ทองแดง
กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมสแ"
2014-12-09 นางสาวจิราวรรณ หนองนา
1 ทองแดง
กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมสแ"

| 45

| 46

ตารางที่ 9 รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวดหรือการแข่งขันประจาปี 2558 (ตอ)
วัน/เดือน/ปี
รายนามนิสิต
ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่จัด
2014-12-09 นางสาวธีราภัทร มณีนลิ
1 ทอง
กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมสแ"
2014-12-09 นายปรัชญา อิสโร
2 ทอง 1เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเชีย่ น ครั้งที่ 17
2014-12-19 นายอวิรุทธแ ผาผุย
1 เงิน
เทนนิสเพื่อชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 78
ประจาปี 2557
2014-12-19 นายปรัชญา อิสโร
1 ทองแดง
เทนนิสเพื่อชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 78
ประจาปี 2557
2014-12-31 รชยา เศรษฐจักษแ
ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนางสาวจันทบูร ปี 2558
2015-01-15 นายคมกฤษฎา ชุมโคตร
1 ทองแดง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นางสาวชัชวรรณ จูงกลาง
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายฐาณรงคแ ทุเรียน
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายปิยะ จงรอบคอบ
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายศักดิ์นรินทรแ ปินใจกุล
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 น.ส.กรกนก คาโกน
1 ทองแดง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นางสาวจามจุรี ขวัญสง
1 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายฉัตรฐานันทแ รักโคตร
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายธนวัฒนแ ชวยบารุง
1 ทองแดง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายธนวิทยแ ชวยบารุง
1 ทองแดง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายธัญญมงคล รติธรรมกุล
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นางสาวนันทแนภัส ไกรวุฒพันธุแ
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายนิธินัย ทองวิไล
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายประพัศฎแ อยูสาราญ
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นางสาวพิชญา สวนชวย
3 ทอง 10 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
5 ทองแดง
2015-01-15 นายภานุวัฒนแ ฟใกบาง
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายภูวนัตถแ ฟใกบาง
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายยุทธชาติ พิทักษแสัตยแ
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายอวิรุทธแ ผาผุย
8 ทอง 5 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
4 ทองแดง
2015-01-15 นายพีรดนยแ ฉ่ารัศมี
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 น.ส.จารุนันทแ อัครชัยมงคล
1 ทองแดง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายชาลีชาญ ธนสุกาญจนแ
8 ทอง 5 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
4 ทองแดง
2015-01-15 นายณภัทร ชัยประภา
2 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายทักษแสุธี มูลหงสแ
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายธนพจนแพงศแ จิรศิลป
2 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายธนาวิชธแ เจริญพักตรแ
3 ทอง 10 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
5 ทองแดง
2015-01-15 นายธีรภัทร สมบูรณแ
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42

ตารางที่ 9 รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวดหรือการแข่งขันประจาปี 2558 (ตอ)
วัน/เดือน/ปี
รายนามนิสิต
ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่จัด
2015-01-15 นายราเชนทรแ รักจันทรแ
1 ทองแดง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นางสาววราพร พรหมบุตร
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 น.ส.วันวิสา ปูอมประสิทธิ
3 ทองแดง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นางสาวอารีพร วณิชยาพณิชยแ
8 ทอง 5 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
4 ทองแดง
2015-01-15 นางสาวธัญวรัตรแ สมทรัพยแ
8 ทอง 5 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
4 ทองแดง
2015-01-15 น.ส.กนกพร ทิพยแนาวา
1 ทอง 12 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
4 ทองแดง
2015-01-15 นายจักพัน ไพรสุวรรณ
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 น.ส.จิราวรรณ หนองนา
3 ทองแดง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นางสาวชญานันทนแ ไทรศักดิส์ ิทธิ์ 1 ทองแดง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายธนาวุฒิ ประสานเนตร
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายประสบชัย แกวรุงเรือง
21 ทอง 21 เงิน การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
10 ทองแดง
2015-01-15 น.ส.ภาวินี พจนเสนี
1 ทองแดง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นางสาวมนัสวี แขดวง
1 ทองแดง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นางสาวศราวัณ อัตชู
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายสหรัฐ เพียรดี
1 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายสุรวกิต เนียมแตง
1 ทอง 12 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
4 ทองแดง
2015-01-15 นายสุระ ชัยบุตร
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นางสาวอลิษา หมอเรือง
2 ทอง 2 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2 ทองแดง
2015-01-15 นางสาวสุภาวดี บายศรี
12 ทอง 7 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
14 ทองแดง
2015-01-15 นายธรรมชาติ นาคะพันธแ
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายพีรวัฒนแ ชลเจริญ
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นางสาวโศภิตา เถนวอง
1 ทองแดง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายอชิร กลิ่นอาภา
1 ทองแดง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายอชิร กลิ่นอาภา
4 ทอง 4 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
7 ทองแดง
2015-01-15 นางสาวจินตแจุฑา สุขสุวรรณ
12 ทอง 7 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
14 ทองแดง
2015-01-15 นายกฤตเมธ คาลือ
21 ทอง 21 เงิน การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
10 ทองแดง
2015-01-15 นายกาญจนภูมิ ปะจิคะ
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายธนภณ สุขสงวน
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
1 ทอง
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ตารางที่ 9 รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวดหรือการแข่งขันประจาปี 2558 (ตอ)
วัน/เดือน/ปี
รายนามนิสิต
ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่จัด
2015-01-15 นายปรัชญา อิสโร
8 ทอง 5 เงิน การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
4 ทองแดง
2015-01-15 นายพีรณัฐ บุญทัน
3 ทอง 4 เงิน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2 ทองแดง
2015-01-15 นายนนทวัฒนแ มีของ
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายปใญญาวิทยแ แจงสวาง
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นางสาวพิมพแสะอาด ศรีนะภาพรรณ 1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-15 นายวิสุทธิวัฒนแ ต฿ะผัด
1 ทอง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2015-01-30 นายคริสตแมาส ศรีแกวใส
1 ทอง
ฟุตบอล ทรู ยู-แชมปเปี้ยนคัพ 2014
2015-01-30 นายปิยะ จงรอบคอบ
1 ทอง
ฟุตบอล ทรู ยู-แชมปเปี้ยนคัพ 2014
2015-01-30 นายฉัตรฐานันทแ รักโคตร
1 ทอง
ฟุตบอล ทรู ยู-แชมปเปี้ยนคัพ 2014
2015-01-30 นายศราวุฒิ อินพวง
1 ทอง
ฟุตบอล ทรู ยู-แชมปเปี้ยนคัพ 2014
2015-01-30 นายจักพัน ไพรสุวรรณ
1 ทอง
ฟุตบอล ทรู ยู-แชมปเปี้ยนคัพ 2014
2015-01-30 นายฤทธิพร หวานชื่น
1 ทอง
ฟุตบอล ทรู ยู-แชมปเปี้ยนคัพ 2014
2015-01-30 นายนนทวัฒนแ มีของ
1 ทอง
ฟุตบอล ทรู ยู-แชมปเปี้ยนคัพ 2014
2015-01-30 นายปใญญาวิทยแ แจงสวาง
1 ทอง
ฟุตบอล ทรู ยู-แชมปเปี้ยนคัพ 2014
2015-02-17 นางสาวจิราวรรณ หนองนา
1 ทองแดง
ตะกรอชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ
นิสิตปใจจุบัน/ศิษยแเกาสรางชื่อเสียง และไดรับรางวัลทั้งในระดับชาติ ไดแก นายจีธณัฐ อูศิลา นิสิตชั้นปีที่ 2
สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยแศาสตรแ-สังคมศาสตรแ) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ไดรับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย
การประกวดร องเพลง 1st PBIC Chinese Song Contest จากวิทยาลัย นานาชาติ ปรีดี พนมยงคแ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธแ 2558

คณะกรรมการนิ สิ ต ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต (กนค.) ที่ ไ ด รั บ รางวั ล
ชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ในงานลอยกระทง
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 “คืนวันเพ็ญ เลนราวง
ลอยกระทง ลอยกั บ เธอ” เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2557
ซึ่งกระทงดังกลาวมีแนวคิด ดังนี้
“หกทศวรรษครุศาสตร์ก้อง เกรียงไกร ”
สะทอนบทบาทของคณะครุศาสตรแในทศวรรษที่ 6 ผาน พญานาคและนกยูง

ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.วิธัญ ญา วัณโณ นิสิ ต ระดับ ดุ ษฎี บัณ ฑิ ต
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา รางวัลผลงานวิจัยดีเดนสาหรับ
นิ สิ ต ขั้ น ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จากผลงานวิ ท ยานิ พ นธแ เ รื่ อ ง “ทุ น จิ ต วิ ท ยา
เชิงบวกในการทางานกลุมของนิสิตนักศึกษา : การวิจัยและพัฒนา
โมเดลการวัดและโปรแกรมเสริมสราง” University Student’s
Positive Psychological Capital in Group Work: Research and
Development of Measurement Model and Enhancement
Programs โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ เป็ น
อาจารยแที่ปรึกษาหลัก
อาจารยแ ดร.เกี ย รติ ศั ก ดิ์ แสงอรุ ณ นิ สิ ต คณะครุ ศ าสตรแ ไ ด รั บ
พระราชทานรางวั ล นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาแห ง ชาติ ท างครุ ศ าสตรแ /
ศึกษาศาสตรแ รางวัลชมเชย โดยไดรับใบประกาศเกียรติคุณ โดยเขารับ
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
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งานวิจยั
ปีงบประมาณ 2558 คณะครุศาสตรแไดดาเนินการโครงการวิจัย รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ วงเงินสนับสนุนรวม 112,390,002 บาท
โดยแยกเป็นเงินทุนเพื่อการวิจัยคณะครุศาสตรแ 8 โครงการ รวมเป็นเงิน 514,000 บาท กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จานวน 8 โครงการ
เป็นเงิน 2,014,000 บาท เงินอุดหนุนวิจัยในชั้นเรียนจากศูนยแนวัตกรรมการเรียนรู จุฬาฯ จานวน 3 โครงการ 120,000 บาท เงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 890,000 บาท จากแหลงทุนภายนอก จานวน 25 โครงการ เป็นเงิน 108,652,002 บาท
และทุนอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพสวนงานในดานการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท
และ ในปีงบประมาณ 2558 สานักงานคณะกรรมการวิจัย แหงชาติ (วช.) ไดจัด สรรทุนอุ ดหนุ นการวิจั ยให กับนิ สิตคณะครุศาสตรแ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เป็นทุนประเภทบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ จานวน 813,000 บาท (จานวนโครงการและจานวนเงิน
ไมรวมอยูในโครงการวิจัยของคณาจารยแ) โดยมีรายละเอียดแยกตามแหลงทุน ดังนี้
1. โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558
ตารางที่ 10 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนเพื่อการวิจัยคณะครุศาสตร์
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
1 การจัดการเรียนรูเพศศึกษาโดยใชรูปแบบ แรงจูงใจ และ อ.จินตนา บรรลือศักดิ์
ทักษะเชิงพฤติกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตดานการ
ตัดสินใจและการแกไขปใญหาเรื่องเพศของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม
2 สภาพปใญหาและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการ อ.ศรียา เนตรนอย
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและการนาแผนการ
จัดการความรูไ ปใชของนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
วิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
ฝุายประถม
3 ผลของการใชเทคนิคการตั้งคาถาม 5W 1H ในสื่อ
ผศ.ประณาท เทียนศรี
ภาพยนตรแเพื่อการเรียนรูทมี่ ีตอความสามารถในการคิด
วิเคราะหแและความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม
4 การจัดการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
อ.นภสร เรือนโรจนแรุง
ผลสัมฤทธิทางการเรียน เจตคติ และทักษะการแกปใญหา
คณิตศาสตรแในชีวิตประจาวัน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 2
5 ผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนว ผศ.รุงอรุณ ลียะวณิชยแ
ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ฝุายประถม
ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแและ
ภาษาไทยของโรงเรียนเครือขาย : ประยุกตแใชทฤษฎี
ยอมรับคุณสมบัติ

ระยะเวลา
15 พ.ค.58 30 ก.ย.58

งบประมาณ
30,000

14 พ.ค.58 29 ม.ค.59

30,000

27 ก.ค.58 31 มี.ค.59

30,000

28 ก.ค.58 31 ม.ค.59

30,000

14 ส.ค.58 14 ส.ค.59

30,000

ตารางที่ 10 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนเพื่อการวิจัยคณะครุศาสตร์ (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
6 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีตอ
อ.สมใจ จงรักวิทยแ
การพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา
7 การผสมผสานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม ผศ.ดร.วีรฉัตรแ สุปญ
ใ โญ
อัธยาศัยในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของนิสติ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
ฝึกสอน
ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
ผศ.ดร.มนัสวาสนแ โกวิทยา
ผศ.ดร.วรรัตนแ ปทุมเจริญวัฒนา
ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
8 การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนแ
ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนทแ
ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใชแฟูมสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนประถมศึกษา
ตารางที่ 11 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
1 ผลการเรียนรูแนวคิดเคมีสีเขียวโดยใชแนวทางการ
อ.ดร.สายรุง ซาวสุภา
จัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานดวย
"โครงการ Green Chem Green Life" ที่มีตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแและความตระหนัก
ตอสิ่งแวดลอมของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
2 การสังเคราะหแการจัดการความรูของชุมชนในการสราง ผศ.ดร.วีรฉัตรแ สุปญ
ใ โญ
เครือขายการเรียนรูเพื่อขับเคลื่อนตนเองสูสังคมแหงการ
เรียนรูต ลอดชีวิต
3 การศึกษาความเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ
อ.ดร.ปริณดา ลิมปานนทแ
และการจัดการเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ
พรหมรัตนแ
ของนิสิตฝึกประสบการณแวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษา
4 Perceived competencies and concerns of
อ.ดร.วาทินี โอภาสเกียรติกุล
elementary Thai teachers towards students
with behavior problems in classrooms
5 การพัฒนาเครื่องมือประเมินและระบบคุณภาพ
ผศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตนแ
การตัดสินผลการประกวดบรรเลงรวมมโหรี
อ.ดร.วิชฏาลัมพแ เหลาวานิช
อ.ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
6 การสั งเคราะหแ สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การเรีย น อ.ดร.กีรติ คุวสานนทแ
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
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ระยะเวลา
17 ส.ค.58 16 ส.ค.59
14 ก.ย.58 13 ก.ย.59

งบประมาณ
30,000

1 ก.ค.58 30 มิ.ย.61

250,000
(เงินสมทบ)

ระยะเวลา
ต.ค.57 - ต.ค.
58

งบประมาณ
120,000

ต.ค.57 - ต.ค.
58

120,000

พ.ย.57 - พ.ย.
58

120,000

พ.ค.58 - พ.ค.
59

120,000

ม.ค.58-มิ.ย.59

700,000

1 เม.ย.58 31 มี.ค.59

284,000

84,000

| 52

ตารางที่ 11 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
7 ยุทธศาสตรแการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
สูการเป็นสถาบันการเรียนรูตลอดชีวิต
8 การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนแที่
ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนทแ
คลาดเคลื่อนของครูในการใชแฟูมสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนประถมศึกษา

ระยะเวลา
1 ก.ค.5831 ธ.ค.59
1 ก.ค.5830 มิ.ย.61

ตารางที่ 12 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนวิจัยในชั้นเรียนจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จุฬาฯ
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
ระยะเวลา
1 การใช Peer Scaffolding ในการเพิ่มการเรียนรูของ
อ.ดร.จรินทร วินทะไชยแ
ม.ค.-พ.ค.58
นิสิตในวิชาการประเมินจิตศึกษาขัน้ นา
2 การเปรียบเทียบความตองการจาเป็นของครูนิเทศกแ
ผศ.ดร.วิรุจ กิจนันทวิวัฒนแ
ม.ค.-พ.ค.58
โรงเรียนและนิสิตฝึกปฏิบตั ิการวิชาชีพหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย ที่มีตอการพัฒนาสมรรถนะครูของนิสิต
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3 ผลของการใชรูปแบบการพัฒนามโนทัศนแที่มีตอความคิด อ.สุพัตรา อุตมัง
ส.ค.58-มี.ค.59
เชิงมโนทัศนแและความคงทนในการเรียนรูของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางที่ 13 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
1 การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตรแการสรางพันธะสัญญา ผศ.ดร.อรุณี หงษแศิริวัฒนแ
สาธารณะระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสังคม
2 อิทธิพลของศาสตรแการสอนและการใชเทคโนโลยี
รศ.ดร.เนาวนิตยแ สงคราม
สารสนเทศที่มีตอการสรางนวัตกรรมตามแนวคิด SECI
Model ของผูเรียนระดับปริญญาบัณฑิต

ระยะเวลา
ต.ค.57 31 ธ.ค.58
ต.ค.57 31 ธ.ค.58

งบประมาณ
300,000
(เงินสมทบ)
250,000
(เงินสมทบ)

งบประมาณ
40,000
40,000

40,000

งบประมาณ
240,000
650,000

ตารางที่ 14 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
1 โครงการพัฒนานวัตกรรมของชุมชนเมืองเพื่อการจัดการ ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
ตนเองดานสุขภาวะ
รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
ผศ.ดร.วีรฉัตร สุปใญโญ
ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตนแ
นายสราวุธ อยูฤทธิ์
น.ส.ศิรอร สดสรอย
น.ส.จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 โครงการเพื่อติดตามและประเมินผลสาเร็จของโครงการ รศ.ดร.สมพงษแ จิตระดับ
หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
น.ส.นวพร สุนันทแลิกานนทแ
น.ส.จุฑาภรณแ มาสันเทียะ
นายสุรศักดิ์ เกาเอือ้ น
น.ส.จิราภรณแ สอนออง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3 โครงการวิจัยและพัฒนา "การพัฒนาระบบและ
รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
หลักเกณฑแการใหการรับรองมาตรฐานของระบบวิธีการ รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
เครื่องมือวัดขององคแกรทดสอบและประเมินผลทางการ ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนทแ
ศึกษา"
ดร.ทิพยแวัลยแ ปใญจมะวัต
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4 ระบบพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
รศ.ดร.อรจรียแ ณ ตะกั่วทุง
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.พรอมภัค บึงบัว
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5 ยุทธศาสตรแการกระจายอานาจการจัดการศึกษา
ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
ผศ.ดร.ชญาพิมพแ อุสาโห
ผศ.กิตติ อมตะชีวิน
อ.ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
อ.ดร.สุพจนแ เกิดสุวรรณ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
6 โครงการติดตามความกาวหนาและประเมินผลสาเร็จ
รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมยแ
การดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ นายศราวุธ มาเฉลิม
องคแการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว น.ส.กานตแปพิมพแ อรรถเจตนแ
อยางยั่งยืน (องคแการมหาชน)
นายพิเชษฐ พิณทอง
วาที่ รต.อนันตแ สิทธิวัฒนานนทแ
นายศรัณยแ เจริญศิริ
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ระยะเวลา

งบประมาณ

15 ก.ย.57ก.ย.60

2,927,400

2 6 ก . ย . -2 2
ก.ค.58

3,497,000

15 ก.ย.12 มิ.ย.58

3,000,000

1 ก.ค.5730 มิ.ย.58

1,357,950

ธ.ค.57-ก.ค.58

1,800,000

19 ธ.ค.5724 ก.ย.58

2,300,000

| 54

ตารางที่ 14 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
น.ส.ฐาสินี สังฆจันทรแ
นายนพฤทธิ์ บุญนรานันทแ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
7 โครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการใชคะแนนกลาง
อ.ดร.ชยุตมแ ภิรมยแสมบัติ
(Universal Score) สาหรับทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net)
สานักงานเทศบาลท่าตูม
8 โครงการการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
ตลอดชีวิตขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ดร.เพียงเพ็ญ จิระชัย
ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี
ดร.ภารดี คามา
นายฐาปณัฐ อุดมศรี
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
9 โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสาหรับระบบ
รศ.ดร.จินตวีรแ คลายสังขแ
จัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธแการเรียนรูในสภาพแวดลอม ผศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ
อีเลิรแนนิงแบบผสมผสานศาสตรแการสอนสาหรับผูเรียน
ระดับอุดมศึกษา
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
10 โครงการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตรแและแผนปฏิบัติ รศ.ดร.เนาวนิตยแ สงคราม
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รศ.ดร.จินตวีรแ คลายสังขแ
ดร.บุญญรัตนแ สัมพันธแวัฒนชัย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
11 โครงการพัฒนาขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
รศ.ดร.อรจรียแ ณ ตะกั่วทุง
และขาราชการพลเรือนสามัญดวยระบบ e-Training
ผศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผศ.ดร.พรอมภัค บึงบัว
อ.ดร.ธีรวดี ถังคบุตร
อ.ดร.พรสุข ตันตระรุงโรจนแ
นายโสภาค เจริญสุข
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
12 โครงการพัฒนาองคแความรูและพัฒนาเครื่องมือวัดและ รศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนทแ
ประเมินมาตรฐานผูเ รียนอยางรอบดานในระดับ
รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ.ดร.โสมฉาย บุญญานันตแ
พ.ต.อ.หญิง ทิพยแฆัมพร เกษโกมล
อ.มิ่งขวัญ ศิริโชติ
น.ส.มุทิตา เจิ่งกลิ่นจันทรแ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ก.พ.-ต.ค.58

2,000,000

14 ม.ค.5830 ก.ย.59

4,000,000

26 ก.พ.5820 ก.พ.59

960,000

4 มี.ค.19 พ.ย.58

600,000

มี.ค.58 - ก.พ.
59

10,000,000

21 พ.ย.5717 ก.ย.58

3,000,000

ตารางที่ 14 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
น.ส.สุทธินี เพชรทองคา
นางวิยฉัตร เจริญมาก
มูลนิธิสยามกัมมาจล
13 โครงการวิจัย : เพื่อถอดบทเรียนศูนยแการเรียนรูต ามหลัก ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
นายอภัยชนมแ สัจจะพัฒนะกุล
นายศิรเมศรแ ศิริศักดิ์ธนากุล
น.ส.พจนา อาภานุรักษแ
น.ส.กมลชนก วกลธนวัฒนแ
สานักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
14 แนวทางการสงเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global
รศ.ดร.ชนิตา รักษแพลเมือง
Citizenship) : ประสบการณแนานาชาติ
รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดลิ ก
Assoc.Prof.Dr.Alexander
W.Wiseman
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
15 Transforming Education and Training System to รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
Create Lifelong Learning Societies in the Asia- ผศ.ดร.วีรฉัตรแ สุปญ
ใ โญ
Pacific
ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
16 การติดตามผูประเมินภายนอก ประจาปี 2558
รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศแ
รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
อ.ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
อ.พัชรนันทแ กลั่นแกว
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
17 แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับผูเ รียนที่มีความตองการ อ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม
พิเศษทางการเรียนรูในสายอาชีพเพื่อการมีงานทา
ผศ.ดร.สิริฉันทแ สถิรกุล
เตชพาหพงษแ
ผศ.ดร.วิรุจ กิจนันทวิวัฒนแ
อ.ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์
อ.ดร.วาทินี โอภาสเกียรติกุล
อ.ดุสิดา ทินมาลา
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ระยะเวลา

งบประมาณ

1 ม.ค.31 พ.ค.58

999,000

31 มี.ค.30 ก.ย.58

600,000

เม.ย. - ก.ค.58

178,035

พ.ค. - ก.ค.58

165,000

เม.ย. - ก.ย.58

1,477,717
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ตารางที่ 14 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
18 การสังเคราะหแและเสนอแนวทางการพัฒนาการคิด
อ.ดร.ภาวิณี โสธายะเพ็ชร
เชิงศาสตรแการสอนของครูโรงเรียนสาธิตในระดับ
ประถมศึกษา
สานักงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
19 การประเมินกระบวนการคัดเลือกครูผสู มควรไดรับ
รศ.ดร.สิริพันธุแ สุวรรณมรรคา
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟูามหาจักรี ประจาปี
รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
2558 (ประเทศไทย)
ผศ.ดร.สุรภี รุโจปการ
ผศ.ดร.ชญาพิมพแ อุสาโห
ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
ผศ.ดร.สรอยสน สกลรักษแ
อ.ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
ดร.อนันดา สัณฐิติวณิชยแ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนจังหวัดนนทบุรี
20 การศึกษาวิจัยและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษแ
มาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคแการบริหารสวน รศ.เพียงใจ ศุขโรจนแ
จังหวัดนนทบุรี ประจาปีการศึกษา 2558
รศ.วีระชาติ สวนไพรินทรแ
ผศ.กอบกุล พฤกษะวัน
ผศ.ทิพพดี อองแสงคุณ
สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
21 การวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วชิ าภาษาอังกฤษของ
ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษแ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา รศ.วีระชาติ สวนไพรินทรแ
2558
ผศ.กอบกุล พฤกษะวัน
ผศ.ทิพพดี อองแสงคุณ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ).
22 โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครูและบุคลากร
รศ.ดร.อรจรียแ ณ ตะกั่วทุง
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่เป็นฐานดวย
ผศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ
ระบบ TEPE Online
ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท
อ.ดร.ธีรวดี ถังคบุตร
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
23 การพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวคิดการศึกษายุค 3.0 ใน ผูอานวยการแผน
หองเรียนอัจฉริยะเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
รศ.ดร.เนาวนิตยแ สงคราม
ศตวรรษที่ 21 สาหรับผูเรียนระดับอุดมศึกษา
ประกอบดวยโครงการยอย 3 โครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

มิ.ย.58 - พ.ย.
59

505,500

มิ.ย.58-ม.ค.59

1,700,000

29 ก.ค.5831 มี.ค.59

17,000,000

30 ก.ค.5831 มี.ค.59

30,859,400

ก.ย.58-ส.ค.59

16,000,000

15 ก.ค.5814 ก.ค.59

300,600

ตารางที่ 14 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
โครงการยอยที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ รศ.ดร.จินตวีรแ คลายสังขแ
ในหองเรียนกลับดานเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ดานทักษะอาชีพและทักษะชีวิตสาหรับ
ผูเรียนระดับอุดมศึกษา”
โครงการยอยที่ 2 เรื่อง “การพัฒนาระบบหองเรียน
รศ.ดร.เนาวนิตยแ สงคราม
อัจฉริยะเสมือนเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมสาหรับผูเ รียน
ระดับอุดมศึกษา”
โครงการยอยที่ 3 เรื่อง “การพัฒนาแอพพลิเคชันสาหรับ ผศ.ดร.เขมรัฏฐแ มิ่งศิริธรรม
หองเรียนอัจฉริยะแบบเปิดเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสาหรับผูเรียนระดับอุดมศึกษา”
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
24 ยุทธศาสตรแการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
สูการเป็นสถาบันการเรียนรูตลอดชีวิต
25 การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนแที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใชแฟูมสะสมงานเพื่อ
ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนทแ
ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนประถมศึกษา
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ระยะเวลา
15 ก.ค.5814 ก.ค.59

งบประมาณ
899,800

15 ก.ค.5814 ก.ค.59

899,800

15 ก.ค.58 14 ก.ค.59

899,800

1 ก.ค.58 31 ธ.ค.59
1 ก.ค.58 30 มิ.ย.61

225,000
500,000

ตารางที่ 15 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการเพิ่มศักยภาพส่วนงานในด้านการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
ที่ ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
ระยะเวลา
งบประมาณ
1 โครงการวิจัยและพัฒนาฐานขอมูลเครื่องมือวัดการ
รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
3 ส.ค.58200,000
เรียนรูและคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูเรียน
รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
2 ส.ค.59
ผศ.ดร.ณัฏฐภรณแ หลาวทอง
ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนทแ
นายณภัทร ชัยมงคล
ในปีงบประมาณ 2558 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยใหกับนิสิตคณะครุศาสตรแ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เป็นทุนประเภทบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ เป็นเงินจานวน 813,000 บาท ดังนี้
1. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวแบบยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย” เป็นเงินจานวน 102,000 บาท
โดยมีผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สิริฉันทแ สถิรกุล เตชพาหพงษแ เป็นอาจารยแที่ปรึกษา และมีนายโมทนา สิทธิพิทักษแ นิสิตระดับปริญญาเอก
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผูนาทางการศึกษา เป็นผูรับทุน
2. โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเรียนออนไลนแโดยการสะทอนคิดรวมกันดวยกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมความตระหนักรูการกลั่นแกลง
ทางอินเทอรแเน็ตของนิสิตนักศึกษาครู” เป็นเงินจานวน 20,000 บาท โดยมีผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ เป็นอาจารยแ
ที่ปรึกษา และมีนายปิยพจนแ ตัณฑะผลิน นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นผูรับทุน
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3. โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหแเงื่อนไขที่เหมาะสมและแนวทางเพื่อสงเสริมความตอเนื่องของการวิจัยของครูดวยโมเดล
พื้นผิวการตอบสนองและการวิเคราะหแคอนจอยทแ ” เป็นเงินจานวน 122,000 บาท โดยมีรองศาสตราจารยแ ดร.วรรณี แกมเกตุ เป็น
อาจารยแที่ปรึกษา และมีนายสุรศักดิ์ เกาเอี้ยน นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา เป็นผูรับทุน
4. โครงการวิจัยเรื่อง “กลยุทธแการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา”
เป็นเงินจานวน 128,000 บาท โดยมีอาจารยแ ดร.ปิยพงษแ สุเมตติกลุ เป็นอาจารยแที่ปรึกษา และมีนางสาวประภาพร จันทรัศมี นิสิตระดับ
ปริญญาเอก ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผูนาทางการศึกษา เป็นผูร ับทุน
5. โครงการวิจัยเรื่ อง “การพัฒนาหลักสูตรตนแบบสาขาวิชาครุศาสตรแ ศึกษาศาสตรแตามกรอบสมรรถนะของครูในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษที่ 21” เป็นเงินจานวน 97,000 บาท โดยมีอาจารยแ ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภแ เป็นอาจารยแที่ปรึกษา และมี
นางสาวลิ ขิต กุล กุ ลรั ตนรัก ษแ นิ สิต ระดั บปริญ ญาเอก ภาควิ ชานโยบาย การจัด การและความเป็ นผู น าทางการศึก ษา เป็ นผู รับ ทุ น
6. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมสุขภาพสาหรับสังคมไทย” เป็นเงินจานวน
109,000 บาท โดยมีผูชวยศาสตราจารยแ ดร.มนัสวาสนแ โกวิทยา เป็นอาจารยแที่ปรึกษา และมีนายยอดชาย สุวรรณวงษแ นิสิตระดับปริญญา
เอก ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต เป็นผูรับทุน
7. โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะการแกปใญหาดวยระบบการสอนรายบุคคลสาหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” เป็นเงินจานวน 125,000 บาท โดยมีอาจารยแ ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภแ เป็นอาจารยแที่ปรึกษา และมีนางศิริพร
ครุฑกาศ นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผูนาทางการศึกษา เป็นผูรับทุน
8. โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต” เป็นเงิน
จานวน 110,000 บาท โดยมีรองศาสตราจารยแ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท เป็นที่ปรึกษา และมีนางสาวพัชราภา ตันติชูเวช นิสิตปริญญาเอก
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผูนาทางการศึกษา เป็นผูรับทุน
2. โครงการวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558
ตารางที่ 16 โครงการวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จเงินทุนเพื่อการวิจัยคณะครุศาสตร์
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
ระยะเวลา
งบประมาณ
1 ผลของการใชสารคดีบทนาคณิตศาสตรแทมี่ ีตอเจตคติและ อ.ดร.จิณดิษฐแ ละออปใกษิณ 12 ก.ย.57 50,000
การเห็นคุณคาของวิชาคณิตศาสตรแ
30 เม.ย.58
2 ผลของการใชอาชาบาบัดที่มีตอพัฒนาการของนักเรียนที่มี อ.นวรัตนแ หัสดี
17 มี.ค.57 50,000
ความตองการพิเศษซึ่งมีคุณลักษณะที่ตางกัน
18 มี.ค.58
3 ผลของการใชคาถามระดับสูงที่มีตอ ความสามารถในการ
อ.พรศิริ สันทัดรบ
6 ก.ย.54 30,000
อานอยางมีวิจารณญาณและความคงทนในการเรียนของ
30 มิ.ย.57
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4 การจัดการเรียนรูเพศศึกษาโดยใชขอมูลแรงจูงใจ
อ.จินตนา บรรลือศักดิ์
15 พ.ค.58 30,000
และทักษะเชิงพฤติกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตดานการ
30 ก.ย.58
ตัดสินใจและการแกไขปใญหาเรื่องเพศของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
ฝุายประถม
5 การวิเคราะหแและสังเคราะหแปรัชญา แนวคิด และหลักการ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
12 ก.ย.57 50,000
ของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็นชุมชนแหงการเรียนรู
11 ก.ย.58
6 การนาเสนอแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อน อ.ดร.สุวิธดิ า จรุงเกียรติกลุ
12 ก.ย.57 50,000
ชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
11 ก.ย.58

ตารางที่ 17 โครงการวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช
ที่ ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
1 การพัฒนาการบริหารจัดการสหกิจศึกษาสาหรับ
ผศ.ดร.สิริฉันทแ สถิรกุล
มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
เตชพาหพงษแ
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
2 การพัฒนาการจัดและการใชแหลงเรียนรูบนฐานของ
อ.ดร.อัญญมณี บุญซื่อ
ภูมิปใญญาทองถิ่นตามแนวพหุปใญญาสาหรับเด็กอนุบาล
3 การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนโดยการประยุกตแใช อ.ดร.วิชัย เสวกงาม
กระบวนการ DMAIC
4 การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมแหงการเรียนรู
อ.ดร.สุวิธดิ า จรุงเกียรติกลุ
ตลอดชีวิตสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน
ตารางที่ 18 โครงการวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
1 ระบบการเรียนดวยอีเลิรแนนิงบนสภาพแวดลอมการเรียนรู ผศ.ดร.เนาวนิตยแ สงคราม
เสมือนจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปใญหาและ
การเรียนรูเป็นทีมสาหรับนิสติ นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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ระยะเวลา
มิ.ย.53-มิ.ย.54

งบประมาณ
120,000

16 ธ.ค.5115 ธ.ค.52
ม.ค.54-ม.ค.55

120,000

27 มิ.ย.5626 มิ.ย.57

120,000

ระยะเวลา
ต.ค.56-ก.ย.57

ตารางที่ 19 โครงการวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
ระยะเวลา
1 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหแ (Analytical Thinking อ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ม.ค.-มิ.ย.55
Skill) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการเรียนรู
โดยใชวิจัยเป็นฐาน
2 การเสริมสรางการรับรูค วามสามารถของตนเองและความรู ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ ม.ค.-มิ.ย.55
แบบบูรณาการดานการออกแบบสื่อดิจิทัลของนิสติ ครูดวย อ.ดร.พรสุข ตันตระรุงโรจนแ
การสนับสนุนการเรียนรูดวยการกากับตนเองในการเรียนรู
แบบโครงการออนไลนแ
3 ผลการพัฒนาอิทธิพลของการสอนวิชาวิธีวิทยาการสอน
ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ
ม.ค.-มิ.ย.55
เคมีตอทักษะการประเมินในชั้นเรียนของนิสิตวิชาเอกเคมี
4 การสรางและผลการใชชุดแบบฝึกทักษะขิมเพื่อการพัฒนา ผศ.ดร.ศศิรตั นแ บรยายกิจ
ม.ค.-มิ.ย.55
ทักษะการเดีย่ วขิมเพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้น
5 ผลของการเรียนรูที่ใชวิธีสืบสอนเป็นฐานรวมกับเทคนิค
ผศ.ดร.รัชนีกร หงสแพนัส
ม.ค.-มิ.ย.55
การสืบคนและการใชผังกราฟิกที่มตี อความสามารถในการ
สรุปผลของนิสติ บัณฑิตศึกษาครุศาสตรแ
6 การพัฒนากระบวนการเรียนรูและทักษะการคิดวิเคราะหแ อ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ก.ค.55-ต.ค.55
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยใชแผนที่จิตทัศนแ

120,000

งบประมาณ
650,000

งบประมาณ
30,000

30,000

30,000
30,000
30,000

30,000
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ตารางที่ 19 โครงการวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
ระยะเวลา
(Mind Mapping) และแนวคิดแผนที่มโนทัศนแ (Concept
Mapping)
7 การใชเครือขายทางสังคมออนไลนแเพื่อสนับสนุนการสอน อ.ดร.โสมฉาย บุญญานันทแ
ก.ค.55-ต.ค.55
และสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ นรายวิชาศิลปะการชาง
สาหรับครู
8 การใชเทคนิคสุนทรียสนทนารวมกับการเขียนสะทอน
อ.ดร.ฉัตรวรรณแ ลัญฉวรรธนะกร มิ.ย.-ต.ค.56
ความคิดเพื่อสรางความตระหนักในคุณลักษณะและ
สมรรถภาพที่จาเป็นสาหรับนักวิชาการประถมศึกษาของ
นิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา
9 การใชกลยุทธแการอานเพื่อพัฒนาทักษะการอาน
อ.ดร.พรพิมล ศุขะวาที
มิ.ย.-ต.ค.56
ภาษาอังกฤษเชิงวิจารณแโดยผานการเรียนแบบผสมผสาน
ของนิสิตครุศาสตรแเอกภาษาอังกฤษ
10 การใชมันดาลาเพื่อเสริมสรางการตระหนักรูในตนเองของ ผศ.ดร.ศศิลักษณแ ขยันกิจ
ส.ค.-ธ.ค.57
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตารางที่ 20 โครงการวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทุนภายนอก
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
1 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพขององคแกรปกครองทองถิ่น ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
ในการวางแผน การก ากั บ ติ ด ตาม และการประเมิ น ผล ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
การทางานดานเด็กและเยาวชนของชุมชน โดยเนนสิทธิ นายศิรเมศรแ ศิริศักดิ์ธนากุล
และประโยชนแตอเด็กเป็นพื้นฐาน ประจาปี 2554 - 2555 นายสุรไกร นันทบุรมยแ
นายบัณฑิษฐแ พันศิริ
น.ส.อรสุมน ศานติวงศแสกุล
น.ส.มารยาท แซอึ้ง
2 ระบบสภาพแวดลอมการเรียนรูเสมือนจริงเพื่อเสริมสราง รศ.ดร.จินตวีรแ คลายสังขแ
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 สาหรับ รศ.ดร.เนาวนิตยแ สงคราม
ผูเรียนระดับอุดมศึกษาของชุมชนวัฒนธรรมอาเซียน
ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
อ.ดร.เขมณัฏฐแ มิ่งศิริธรรม
นายบัณฑิต พฤฒเศรณี
น.ส.ปวีณา สุจริตธนารักษแ
น.ส.กรวิกา กัปตพล
น.ส.วันวิสาขแ อิ่มคุม
น.ส.สุนัชชา ศุภธรรมวิทยแ

งบประมาณ

30,000

30,000

30,000

40,000

ระยะเวลา
1 มิ.ย.54 30 พ.ย.55

งบประมาณ
10,250,000

6 ส.ค.565 ธ.ค.57

1,277,000

ตารางที่ 20 โครงการวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
3 โครงการประเมินแผนสรางเสริมสุขภาวะในองคแกร
ศ.ดร.สุวิมล วองวาณิช
ดร.ปิยพงษแ คลายคลึง
ดร.หฤทัย อาจปรุ
ดร.บงกช วงศแหลอสายชล
ดร.นันทรัตนแ คงคาเพชร
ดร.พนิดา มารุงเรือง
ผศ.สุดประนอม สมันตเวคิน
นายกนิษฐแ ศรีเคลือบ
นายณัฐพล แจงอักษร
4 การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (โอ อี อารแ)
รศ.ดร.ใจทิพยแ ณ สงขลา
ดานการเรียนรูวัฒนธรรมและเครือขายมหาวิทยาลัย
ดร.โอภาส เกาไศยาภรณแ
เพื่อยกระดับการเรียนอยางใฝุรูสูประชาคมอาเซียน
ดร.ปราโมทยแ พรหมขันธแ
5 การพัฒนาระบบจัดการแฟูมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสแ
ผศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผศ.ดร.จินตวีรแ คลายสังขแ
น.ส.รัตตมา รัตนวงศา
น.ส.ศศิธร ลิจันทรแพร
6 รูปแบบการบูรณาการ การใชสมุดบันทึกภาพเขียนสะทอน อ.ดร.ขนบพร วัฒนสุขชัย
ความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการแกปใญหาสาหรับนิสิต
นักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี
7 โครงการจัดทาระบบประเมินมาตรฐานของบุคลากรที่
ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
ประกอบวิชาชีพทองเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
Recognition Arrangement on Tourism
รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
Professionals-MRA
รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินทแ
ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
อ.ดร.ฤดีรัตนแ ชุษณะโชติ
อ.ดร.มณีรัตนแ เอกโยคยะ
อ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม
อ.ดร.สุพจนแ เกิดสุวรรณ
อ.ดร.กมลทิพยแ ศรีหาเศษ
อ.ดร.ศิวพร ภูพันธแ
อ.ดร.จิรานุช โสภา
อ.พิสิทธิ์ ธงพุดธา
อ.สุวรรณฤทธิ์ วงศแชอุม
อ.จิตรลดา ปิ่นทอง
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ระยะเวลา
15 ก.ย.5614 ก.ย.57

งบประมาณ
1,950,000

23 ก.ย.5622 ม.ค.58

1,166,000

17 ก.ย.56-16
ก.ย.57

880,000

3 มิ . ย . 5 6 -2
มิ.ย.58

320,000

ก.ย.56-ก.ย.57

14,000,000
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ตารางที่ 20 โครงการวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
ระยะเวลา
อ.ดร.คมกริบ ธีรานุรักษแ
อ.จอมทัพ ขวัญราช
อ.สุกัญญา บุญศรี
นางพรทิพยแ เฟื่องฟู
น.ส.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล
น.ส.ปราณี คาหมื่นกุล
น.ส.วรนุช มงคลบุตรแ
น.ส.อนงคแ ทิพยแเกตุ
8 โครงการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะแรงงานใน 32
ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
ก.ย.56-ก.ย.57
ตาแหนงงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ
รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
รศ.ดร.สุวิมล ติรกานันทแ
รศ.ศักดา บุญยไวโรจนแ
รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช
รศ.สมโภชนแ ทองแดง
ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินทแ
ผศ.กิตติ อมตชีวิน
อ.ดร.ฤดีรัตนแ ชุษณะโชติ
อ.ดร.มณีรัตนแ เอกโยคยะ
พ.ต.อ.ดร.กิจพิณิฐ อุสาโห
อ.ดร.กมลทิพยแ ศรีหาเศษ
อ.ดร.ศิวพร ภูพันธแ
อ.ดร.จิรานุช โสภา
อ.ดร.คมกริบ ธีรานุรักษแ
อ.พิสิทธิ์ ธงพุดธา
อ.สุวรรณฤทธิ์ วงศแชอุม
อ.จิตรลดา ปิ่นทอง
อ.จอมทัพ ขวัญราช
อ.สุกัญญา บุญศรี
นางพรทิพยแ เฟื่องฟู
น.ส.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล
น.ส.วรนุช มงคลบุตรแ
น.ส.อนงคแ ทิพยแเกตุ
9 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลหลักสูตร
รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
27 ธ.ค.56นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
14 ส.ค.57

งบประมาณ

14,000,000

500,000

ตารางที่ 20 โครงการวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
10 สภาพ ปใญหา และขอเสนอแนวทางการสารวจคาใชจาย อ.ดร.ชยุตมแ ภิรมยแสมบัติ
และบุคลากรทางการวิจยั และพัฒนาของประเทศไทย :
การวิจัยแบบผสมวิธี
11 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเว็บไซตแที่ใหบริการ
รศ.ดร.จินตวีรแ คลายสังขแ
ทางการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัย ไซเบอรแไทย
นายเอกวัฒนแ สุวันทโรจนแ
12 การวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วชิ าภาษาอังกฤษของ
ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษแ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผศ.กอบกุล พฤกษะวัน
ผศ.ทิพพดี อองแสงคุณ
13 การศึกษาสภาพและปใญหาการผลิต การใชและการพัฒนา รศ.ดร.ชนิตา รักษแพลเมือง
ครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับความตองการใน
ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยา
อนาคต
นุวัฒนแ
ดร.รังสรรคแ มณีเล็ก
อ.ดร..เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
อ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
14 การสังเคราะหแผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศแ
ระยะครึ่งวงจร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
อ.ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
อ.พัชรนันทแ กลั่นแกว
อ.สยาม ปิยะนราธร
15 โครงการวิจัย : การประเมินผลตามแผนยุทธศาสตรแและ
รศ.ดร.เนาวนิตยแ สงคราม
แผนปฏิบัติการสานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รศ.ดร.จินตวีรแ คลายสังขแ
ประจาปีงบประมาณ 2557
อ.ดร.บุญญรัตนแ สัมพันธแวัฒนชัย
น.ส.อัญชนา กลิ่นเทียน
น.ส.วันวิสาขแ อิ่มคุม
16 โครงการทบทวนองคแความรูเ กี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก
รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
ในถิ่นทุรกันดารของไทย และระบบการประกันคุณภาพ
รศ.ดร.ใจทิพยแ ณ สงขลา
โรงเรียนขนาดเล็กในตางประเทศ
17 โครงการการศึกษาความเป็นไปไดและแนวทางการผลิต
ผศ.ดร.พันธแศักดิ์ พลสารัมยแ
บัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา สาขา
นอ.หญิง รศ.ดร.ทิพยรัตนแ
พยาบาลศาสตรแของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
พัชรวรรัช
ผศ.ดร.สิริฉันทแ สถิรกุล
เตชพาหพงษแ
ผศ.ดร.อรุณี หงษแศิริวัฒนแ
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ระยะเวลา
1 มี.ค.5728 ก.พ.58

งบประมาณ
550,000

31 มี.ค.5730 มี.ค.58
มิ.ย.57-ก.ย.57

850,000
27,061,400

23 เม.ย.18 ธ.ค.57

1,000,000

มิ.ย.-ก.ย.57

500,000

27 พ.ค.30 ต.ค.57

680,000

26 ก.ค.31 พ.ย.57

400,000

ส.ค.57เม.ย.58

200,000
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ตารางที่ 20 โครงการวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย
18 การศึกษาวิจัยและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษแ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด รศ.เพียงใจ ศุขโรจนแ
นนทบุรีจานวน 34 โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2557
รศ.ดร.สิริพันธุแ สุวรรณมรรคา
รศ.ลัดดา ภูเกียรติ
รศ.วีระชาติ สวนไพรินทรแ
ผศ.กอบกุล พฤกษะวัน
ผศ.ทิพพดี อองแสงคุณ
19 โครงการเพื่อติดตามและประเมินผลสาเร็จของโครงการ รศ.ดร.สมพงษแ จิตระดับ
หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
น.ส.นวพร สุนันทแลิกานนทแ
น.ส.จุฑาภรณแ มาสันเทียะ
นายสุรศักดิ์ เกาเอื้ยน
น.ส.จิราภรณแ สอนออง
20 โครงการวิจัยและพัฒนา "การพัฒนาระบบและหลักเกณฑแ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
การใหการรับรองมาตรฐานของระบบวิธีการ เครื่องมือวัด รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
ขององคแกรทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา"
ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนทแ
ดร.ทิพยแวัลยแ ปใญจะมะวัต
21 ยุทธศาสตรแการกระจายอานาจการจัดการศึกษา
ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
ผศ.ดร.ชญาพิมพแ อุสาโห
ผศ.กิตติ อมตะชีวิน
อ.ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
อ.ดร.สุพจนแ เกิดสุวรรณ
22 โครงการติดตามความกาวหนาและประเมินผลสาเร็จการ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมยแ
ด าเนิ น โครงการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 ของ นายศราวุธ มาเฉลิม
องคแก ารบริ หารการพั ฒนาพื้ นที่ พิเ ศษเพื่อ การท องเที่ ย ว น.ส.กานตแปพิมพแ อรรถเจตนแ
อยางยั่งยืน (องคแการมหาชน)
นายพิเชษฐ พิณทอง
วาที่รอยตรีอนันตแ สิทธิวัฒนานนทแ
นายศรัณยแ เจริญศิริ
น.ส.ฐาสินี สังฆจันทรแ
นายนพฤทธิ์ บุญนรานันทแ
23 Transforming Education and Training System to รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
Create Lifelong Learning Societies in the Asia- ผศ.ดร.วีรฉัตรแ สุปใญโญ
Pacific
ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
24 การติดตามผูประเมินภายนอก ประจาปี 2558
รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศแ
รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
อ.ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร

ระยะเวลา
27 มิ.ย.5730 เม.ย.58

งบประมาณ
17,000,000

26 ก.ย.5722 ก.ค.58

3,497,000

15 ก.ย.5712 มิ.ย.58

3,000,000

ธ.ค.57-ก.ค.58

1,800,000

19 ธ.ค.5724 ก.ย.58

2,300,000

เม.ย.-ก.ค.58

178,035

พ.ค.-ก.ค.58

165,000

3. การนาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
ตารางที่ 21 การนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติของคณาจารยแและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตรแปีงบประมาณ 2558
ที่
ชื่อผลงานวิจัย
ผู้วิจัย
ชื่อการประชุม
วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ …Asia-Pacific Education and Research Association (APERA)
1 Inclusive Education in the
Chanisa Tantixalerm
The 2nd Asia-Pacific Social
7-9 พ.ย.57
United States and Thailand :
Keith Zvoch
Science Conference (APSSC)
An International Demonstration
of Intervention Strategies to
Support Diverse Learners
หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ …Universiti Sains Malaysia, Pulau Penang, Malaysia
2 The importance of local
Archanya Ratana-Ubol
ELLTA Conference on
17- 19 พ.ย.57
wisdom in both non-formal
"Leadership and learn in
and formal Thailand education
the Asian Century"
contexts
หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ …Tsykuba International Congress Center (Epochal Tsukuba) Tsucuba,Ibaraki,
Japan
3 Intergrating New Literacies : Apasara Chinwonno
JALT2014: Conversations
21-24 พ.ย.57
th
Reading Across Borders
Across Borders 40 Annual
International Conference
on Language Teaching and
Learning & Educational
Materials Exhibition
หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ …Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
4 Sustainability Policy and
Chanita Rukspollmuang
Post-Secondary Education
4-7 ก.พ.58
Practices in Higher Education:
for Sustainability in Asia :
Chulalongkorn University as a
Curricula, Case Studies and
case study
Community-Building
5 ESD in the Faculty of
Fuangarun Preededilok
Post-Secondary Education
4-7 ก.พ.58
Education, Chulalongkorn
for Sustainability in Asia :
University
Curricula, Case Studies and
Community-Building
หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ …The Korean Society for Culture and Arts Education Studies
6 Promoting Active aging
Archanya Ratana-Ubol
The 4th International
19-21 มี.ค.58
Community in Thailand
Conference of Culture,
Biography & Lifelong
Learning
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ตารางที่ 21 การนาเสนอผลงานวิจยั ในระดับชาติ/นานาชาติของคณาจารยแและนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตรแปีงบประมาณ 2558 (ตอ)
ที่
ชื่อผลงานวิจัย
ผู้วิจัย
ชื่อการประชุม
วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ …AECT (Association for Educational Communications and Technology)
7 From Users to Producers of
Pornsook Tantrarungroj
Association for Educational 17-19 มิ.ย.58
Open Educational Resource : Praweenya
Communications and
Perception and Reflection of
Suwannatthachote
Technology-Learning and
Pre-service Teachers
Knowledge analytics in
Open Education 2015
(AECT-LKAOE) ณ เมืองเซี่ยงไฮ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ …Aventis School of Management Pte ltd
8 Transnational Education Policy Chanita Rukspollmuang
2015 Global Conference of
9-11 มิ.ย.58
and Trends in the Globalized Fuangarun Preededilok
Teaching and Learning with
age: Thailand as a case study Suwithida Charungkaittikul Technology (CTLT 2015) ณ
Sornnate Aresophonpichet ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรแ
หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ …The International Academy of Technology, Education and Development (IATED)
9 Virtual learning environment
Noawanit Songkram
EDULEARN 15, the 7th
6-8 ก.ค.58
st
system toenhance 21
annual international
centuryskills increative and
Conference on Conference
innovation for higher education
on Education and New
learners in ASEAN cultural
Learning Technologies
community
หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ …United Kingdom Literacy Association ณ เมือง Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร
10 Online research and
Apasara Chinwonno
UKLA 51st International
7-12 ก.ค.58
Comprehension: Multimodal
Conference Re-assessing
st
Practices for 21 Century
Literacy: talking,reading and
Literacy Teaching
writing in the 21st Century
หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ …The European Confernce on Literacy ณ เมือง Klagenfurt ประเทศออสเตรีย
11 New Literacies in the Changing Apasara Chinwonno
19th European Conference
13-17 ก.ค.58
Landscape of Literacy and
on Literacy 2015
Communication
หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ …The Open University of Hong Kong
12 Guidelines for Utilizing
Intira Phrompan
ICOFE International
16-17 ก.ค.58
technology to enhance art
Ampai Tiranasar
Confernce on Open and
learning in art museums and
Patumma Bumpentan
Flexible Education
galleries in Thailand

ตารางที่ 21 การนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติของคณาจารยแและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตรแปีงบประมาณ 2558 (ตอ)
ที่
ชื่อผลงานวิจัย
ผู้วิจัย
ชื่อการประชุม
วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ …Gakushuin University
13 From Tradition Classroom to
Chayapim Usaho
The Third International
5-10 ส.ค.58
instructional Leadership
Conference for school as
Learning Community
learning Community
Development Site to All:
CU-CMS
หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ …Department of Lifelong Education, Faculty of Education, Chulalongkorn
University
14 A Development of Integrated Prasak Santiparp
The 3rd International
10-11 ก.ย.58
Non-Formal and Informal
Suwithida Charungkiattikul Conference on Lifelong
Education Model in
Learning for All (LLL2015)
Transformative Learning for
Chronic Disease Management:
A Qualitative Study
15 A Self-development Learning Lawaporn Sugiyama
The 3rd International
10-11 ก.ย.58
process to enhance lifelong
Wirathep
Conference on Lifelong
learning management
Pathumcharoenwattana
Learning for All (LLL2015)
potentials of non-formal
education facilitators
16 Problems and the Guidelines Choosak Ueangchokchai
The 3rd International
10-11 ก.ย.58
to Promote Thai Youth to have Archanya Ratana-ubol
Conference on Lifelong
the Characteristics
Suwithida charungkaittikul
Learning for All (LLL2015)
17 Transformative learning model Chanchai Thavinpipatkul
The 3rd International
10-11 ก.ย.58
to enhance integral healthy
Archanya Ratana-ubol
Conference on Lifelong
organizations in Thailand
Suwithida charungkaittikul
Learning for All (LLL2015)
18 The training needs assessment Siriporn Jinanarong
The 3rd International
10-11 ก.ย.58
of teachers in foundations for Suwithida charungkaittikul
Conference on Lifelong
disadvantaged children
Learning for All (LLL2015)
19 The Study of Service Learning Supawadee Meepien
The 3rd International
10-11 ก.ย.58
concepts to enhance public
Archanya Ratana-ubol
Conference on Lifelong
consciousness of the in-service Chularat Petcharawises
Learning for All (LLL2015)
military officer
20 Elements of Learning to
Panpat Plungsricharoensuk
The 3rd International
10-11 ก.ย.58
Enhance Food Security in
Wirathep
Conference on Lifelong
Agricultural Communities
Pathumcharoenwattana
Learning for All (LLL2015)
Chidchong Nantananate
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ตารางที่ 22 ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ปีงบประมาณ 2558
ที่ วัน/เดือน/ปี
ชื่อผลงาน
หน่วยงานที่ให้รางวัล...สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
1 16 ม.ค.58
รางวัลผูทาคุณประโยชนแแกครุ ุสภา

2

16 ม.ค.58

รางวัลผูทาคุณประโยชนแแกครุ ุสภา

ผู้รับรางวัล
ศ.ดร.สุวิมล วองวาณิช

ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษแ

ชื่อรางวัล
รางวัลผูทาประโยชนแแก
คุรุสภาไดรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติคุรุกิตติคุณ
รางวัลผูทาประโยชนแแก
คุรุสภาไดรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติคุรุกิตติคุณ

5. ผลงานวิจัยที่นามาใช้ประโยชน์
ตารางที่ 23 ผลงานวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 24 เรื่อง นาไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา
ที่
ชื่อเรื่อง
การนาไปใช้ประโยชน์
องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย
1 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพขององคแกร
1. บุคลากรในองคแกรปกครองทองถิ่น ผูรับผิดชอบงานดานแผน และงานดาน
ปกครองทองถิ่นในการวางแผน การกากับ เด็กและเยาวชนใน 10 จังหวัดไดรบั การพัฒนาเพิ่มเติมในดานการวางแผน การ
ติดตาม และการประเมินผล การทางานดาน กากับติดตาม และการประเมินผลการทางานดานเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนของชุมชน โดยเนนสิทธิและ 2. คณะทางานดานเด็กและเยาวชนระดับทองถิ่น จังหวัด และภูมภิ าค ไดระบบ
ประโยชนแตอเด็กเป็นพื้นฐาน ประจาปี 2554 ในการกากับติดตามและสนับสนุนการทางานดานแผนงานเด็กและเยาวชนของ
- 2555
บุคลากรในองคแกรปกครองทองถิ่น ผูรับผิดชอบงานดานแผนและงานดานเด็ก
และเยาวชน ในพื้นที่นารอง 10 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค
3. คณะทางานดานเด็กและเยาวชนระดับทองถิ่น จังหวัด ภูมภิ าค มีเครือขาย
คณะทางานดานเด็กและเยาวชนในพื้นที่ดูแลขององคแการปกครองทองถิ่น ใน
พื้นที่นารอง 10 จังหวัด ใน 4 ภูมภิ าค
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2 ระบบสภาพแวดลอมการเรียนรูเสมือนจริง 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนรูเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางทักษะ
เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูและ
การเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 สาหรับผูเ รียนระดับอุดมศึกษาของ
นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 สาหรับผูเรียน
ชุมชนวัฒนธรรมอาเซียน (Generic Model) และแตละกลุม ความรูท ักษะ
ระดับอุดมศึกษาของชุมชนวัฒนธรรม
(Specific Model) เพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการออกแบบสภาพไปใชใน
อาเซียน
แตละกลุมทักษะฯ เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษที่
21 ผูเรียนตอไป
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับการเขาสูประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ในดาน
ของการสงเสริมอัตลักษณแอาเซียน (ASEAN Identity)
3. ผูสอนระดับอุดมศึกษามีระบบการเรียนรูเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนระดับอุดมศึกษาทีไ่ ดจาก
งานวิจัย เพื่อไปประยุกตแใช ทั้งในดานการพัฒนางานวิจัย งานวิชาการ

ตารางที่ 23 ผลงานวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 24 เรื่อง นาไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา (ต่อ)
ที่
ชื่อเรื่อง
การนาไปใช้ประโยชน์
และการพัฒนาการเรียนการสอน
4. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
ที่เสริมสรางทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 สาหรับผูเรียน
ระดับอุดมศึกษาของชุมชนวัฒนธรรมอาเซียน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
3 โครงการประเมินแผนสรางเสริมสุขภาวะ
1. ทาใหไดขอมูลเกีย่ วกับการดาเนินงานของโครงการแผนสรางเสริมสุขภาวะใน
ในองคแกร
องคแกรวามีความสาเร็จ มีอุปสรรค/ปใญหาตางๆ ในดานใดบาง ในการผลักดัน
องคแกรใหสามารถนานโยบายสรางเสริมสุขภาพไปปฏิบัตไิ ด การพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารจัดการในองคแกร การขยายเครือขายองคแกรภาคสาธารณะ
และเอกชน การแลกเปลีย่ นเรียนรู การจัดการความรู และการสื่อสารแนวคิด
องคแกรเสริมสรางสุขภาพ
2. ทาใหไดขอมูลเกีย่ วกับผลลัพธแที่ไดจากการดาเนินงานโครงการแผนเสริมสราง
สุขภาวะในองคแกรมีผลผลิต ผลลัพธแ หรือผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบาง
3. ทาใหไดขอมูลเกีย่ วกับขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานโครงการแผนสรางเสริมสุขภาวะในองคแกรเพื่อใชในการดาเนิน
โครงการในระยะตอไป
4. ทาใหไดโมโดลการพัฒนาความสามารถทางการประเมิน (evaluation
capacity building) ที่เกิดจากการเรียนรูระหวางคณะผูประเมินกับคณะทางาน
แผนสรางเสริมสุขภาวะในองคแกร
สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
1. รูปแบบ และเทมเพลท โอ อี อารแ ดานการเรียนรูวัฒนธรรม
(โอ อี อารแ) ดานการเรียนรูวัฒนธรรมและ
2. เครือขาย ประกอบดวย แกนนา และโหมดเครือขายมหาวิทยาลัย เพื่อการ
เครือขายมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับการเรียน พัฒนาโอ อี อารแ ดานการเรียนรูวฒ
ั นธรรมใน 3 ภูมิภาค
อยางใฝุรูสูประชาคมอาเซียน
3. ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (โอ อี อารแ) ดานการเรียนรูวัฒนธรรมที่สงผล
ตอความใฝุรแู ละสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม จานวน 3 โดเมนความรู ดานอาหาร
ดานเครื่องแตงกาย และที่อยูอาศัย โดยมีเนื้อหายอยจานวน ทั้งสิ้น 15 เรื่อง
4. รูปแบบกระบวนการสรางเครือขายเพื่อการขยายผลสูประเทศในกลุมอาเซียน
5. ผลลัพธแคณ
ุ ภาพ โอ อี อารแ จากกลุมผูใชพหุวัฒนธรรมระดับทองถิ่น และ
ระดับอาเซียน จานวน 300 คน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
5 การพัฒนาระบบจัดการแฟูมสะสมงาน
1. ไดระบบจัดการแฟูมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสแตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อิเล็กทรอนิกสแตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดนวัตกรรมที่สามารถนาไปพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบอีเลิรแนนิ่ง
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ตารางที่ 23 ผลงานวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 24 เรื่อง นาไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา (ต่อ)
ที่
ชื่อเรื่อง
การนาไปใช้ประโยชน์
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
6 รูปแบบการบูรณาการ การใชสมุดบันทึกภาพ ไดรูปแบบการบูรณาการวิธีเขียนสะทอนความคิดโดยใชสมุดบันทึกภาพ
เขียนสะทอนความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการ เพื่อเพิ่มทักษะการคิดแกปใญหาสาหรับนิสติ ศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี
แกปใญหาสาหรับนิสิตนักศึกษา สาขาวิชา
ศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7 โครงการจัดทาระบบประเมินมาตรฐานของ ผลผลิต
บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพทองเที่ยวตาม
แบบประเมินทีม่ ีมาตรฐาน ครอบคลุมคุณสมบัตสิ มรรถนะดานวิชาชีพ
มาตรฐาน ASEAN Mutual
ทองเที่ยวตามที่ ASEAN Common Competency Standards for Tourism
Recognition Arrangement on Tourism Professional กาหนดเพื่อใชประเมินคุณสมบัตสิ มรรถนะมาตรฐานของ
Professionals-MRA
บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพทองเที่ยว แผนกแมบาน (Housekeeping) จานวน
23 ตาแหนง
ผลลัพธแ
ระบบการจัดสอบประเมินความรูความสามารถดานสมรรถนะตาม
หลักสูตรมาตรฐาน ASEAN Mutual Arrangement on Tourism
Professional-MRA ของบุคลากรดานการทองเที่ยวที่มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
8 โครงการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ
ผลผลิต
แรงงานใน 32 ตาแหนงงาน ทั้งภาคทฤษฎี
จัดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิทั่วประเทศ
และภาคปฏิบตั ิทั่วประเทศ
ผลลัพธแ
บุคลากรวิชาชีพดานการทองเที่ยวในภาคธุรกิจการทองเที่ยวและที่กาลัง
ศึกษาอยูใ นสถาบันการศึกษาสามารถทราบถึงสมรรถนะของตนเองเพื่อเตรียม
ความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) ในปี พ.ศ.2558
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
9 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผล
1. ไดขอเสนอระบบการประเมินผลหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพฉบับ
หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
สมบูรณแ
2. ไดผลการวิเคราะหแการประเมินจากแบบประเมินสาหรับการจัดฝึกอบรม
จานวน 10 ครั้ง และจัดทารายงานการประเมินผล
3. ไดทดลองใชระบบการประเมินผล จานวน 1 ครั้ง โดยมีการเก็บขอมูลใน
รูปแบบตางๆ นาผลมาวิเคราะหแและสรุปเป็นผลการประเมินหลักสูตร
นักทรัพยากรบุคคลหมวดวิชานารองตามขอเสนอระบบการประเมินผล
4. สรุปเป็นขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร พรอมเสนอแนวทางการ
วิเคราะหแความตองการในการฝึกอบรม

ตารางที่ 23 ผลงานวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 24 เรื่อง นาไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา (ต่อ)
ที่
ชื่อเรื่อง
การนาไปใช้ประโยชน์
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
10 สภาพ ปใญหา และขอเสนอแนวทางการ
1. ผลสาเร็จเบื้องตน (preliminary result) ของโครงการนี้คือรายงานวิจัยที่มี
สารวจคาใชจายและบุคลากรทางการวิจัย
สารสนเทศเกี่ยวกับ (1) การวิเคราะหแขอมูลและการใชประโยชนแจากขอมูลที่
และพัฒนาของประเทศไทย : การวิจัยแบบ สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติตองการจากการสารวจคาใชจายและ
ผสมวิธี
บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ (2) สภาพปใญหาและสาเหตุของ
ปใญหาในการจัดเก็บขอมูลการสารวจคาใชจายและบุคลากรทางการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ ของสานักงานคณะกรรมการการวิจยั แหงชาติ (3) วิธีการ
จัดเก็บขอมูลคาใชจายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศของ
หนวยงานตางๆ ในทุกภาคสวนและการบริหารจัดการระบบการจัดสงขอมูล
คาใชจายและบุคลากรทางการวิจยั และพัฒนาใหกับสานักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแหงชาติรวมถึงปใญหาในการจัดเก็บขอมูลหนวยงานในทุกภาคสวน
ภายในประเทศ และ (4) ขอเสนอแนะแนวทางการจัดทาการสารวจคาใชจาย
และบุคลากรทางการวิจยั และพัฒนาของประเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สารวจและรายงานผลใหกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเป็นขอมูล
สาหรับการกาหนดนโยบายและการปรับปรุงพัฒนาการสารวจคาใชจายและ
บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
2. ผลสาเร็จกึ่งกลาง (intermediate result) เพื่อใชเป็นแนวทางพื้นฐานในการ
พัฒนาระบบออนไลนแเพื่อการสารวจคาใชจายและบุคลากรทางการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศไทยตอไป
3. ผลสาเร็จตามเปูาประสงคแ (gold result) เกิดการพัฒนาระบบการสารวจ
คาใชจายและบุคลากรทางการวิจยั และพัฒนาของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ
สามารถนาขอมูลและสารสนเทศที่ไดไปใชในการจัดทาดัชนีวิจัย การวางแผน
เชิงนโยบายดานการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการทาวิจัยตอยอดเชิงนโยบายที่
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
11 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเว็บไซตแที่ 1. สานักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรแไทยสามารถนารายงานผล
ใหบริการทางการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัย การวิเคราะหแขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับสภาพการใชงาน
ไซเบอรแไทย
เว็บไซตแและขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซตแทเี่ หมาะสมตามกรอบ
แนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไปใชในการปรับปรุงเว็บไซตแของโครงการ
เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
2. สานักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไซเบอรแไทยไดนวัตกรรม
เว็บไซตแที่ใหบริการทางการศึกษาที่ออกแบบตามกรอบแนวคิดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ไดดาเนินการตามกระบวนการวิจยั และพัฒนา เพื่อไปใชในการ
ปรับปรุงเว็บไซตแของโครงการเพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
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ตารางที่ 23 ผลงานวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 24 เรื่อง นาไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา (ต่อ)
ที่
ชื่อเรื่อง
การนาไปใช้ประโยชน์
3. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดนวัตกรรมเว็บไซตแที่ใหบริการ
ทางการศึกษาที่ออกแบบตามกรอบแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ได
ออกแบบตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่สามารถนาไปเพิ่มศักยภาพการ
ใหบริการแหลงทรัพยากรทางการศึกษาออนไลนแ การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลแบบอีเลิรแนนิง และเพื่อเตรียมพรอมเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ในปี
พ.ศ.2558 ของบุคลากรทางการศึกษาไทยที่เนนบริบทของการอุดมศึกษาและ
การศึกษาทางไกล
4. คณาจารยแผสู อนในหลักสูตรอีเลิรแนนิง ตลอดจนผูทสี่ นใจทั่วไป สามารถนา
นวัตกรรมเว็บไซตแที่ใหบริการทางการศึกษาที่ออกแบบตามกรอบแนวคิดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ไดออกแบบตามกระบวนการวิจยั และพัฒนา ที่ไดจาก
งานวิจัยไปใชประโยชนแในการพัฒนาเว็บไซตแ สาหรับการเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกสแในระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมและเป็นสากลตอไป
สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
12 การวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วชิ า
1. กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนจานวน 28 โรงเรียนที่เป็นตัวอยางแกโรงเรียนอื่น
ภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด ดานการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม IDP และมีครูผสู อน
กรุงเทพมหานคร
ภาษาอังกฤษที่มีทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอยาง
มีคุณภาพ
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net) ของโรงเรียนสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
13 การศึกษาสภาพและปใญหาการผลิต การใช 1. ไดขอมูลสารสนเทศเกีย่ วกับสภาพและปใญหาการผลิต การใช และการพัฒนา
และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคลองกับความตองการในอนาคต
2. ไดขอมูลสารสนเทศเกีย่ วกับความตองการในการผลิต การใช และการพัฒนา
ครูการศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต (ปี พ.ศ.2557-2566)
3. ไดขอเสนอเชิงนโยบายในการผลิต การใชและการพัฒนาครูการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่สอดคลองกับความตองการในอนาคต
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
14 การสังเคราะหแผลการประเมินคุณภาพ
1. ไดผลสรุปประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระยะครึ่งวงจร ระดับการศึกษา
ภายนอกรอบสาม ระยะครึ่งวงจร ระดับ
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน โอกาส ปใญหาอุปสรรคและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาการจากรอบแรกและรอบสอง
2. ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 23 ผลงานวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 24 เรื่อง นาไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา (ต่อ)
ที่
ชื่อเรื่อง
การนาไปใช้ประโยชน์
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
15 โครงการวิจัย : การประเมินผลตามแผน
รายงานการประเมินผลกรปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรแ 5 ปี (พ.ศ.2555ยุทธศาสตรแและแผนปฏิบัติการสานักงาน
2559) และแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ฉบับทบทวนประจาปี
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏิบตั ิการและแผนการใชจายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2557
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
16 โครงการทบทวนองคแความรูเ กี่ยวกับโรงเรียน 1. ไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพดาเนินงานปใญหาอุปสรรคและปใจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
ขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดารของไทย และระบบ และสงผลตอคุณภาพของผูบริหารและโรงเรียนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดารของ
การประกันคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใน
ประเทศไทย
ตางประเทศ
2. ไดบทสรุปองคแความรูเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดารของประเทศไทย
3. ไดขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดารของตางประเทศ
4. ไดองคแความรูเ กี่ยวกับระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดารของตางประเทศ
5. ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาและประกันคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กในถิ่นทุรกันดารของประเทศไทย
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
17 โครงการการศึกษาความเป็นไปไดและแนวทาง
1. ไดแนวโนมความตองการพยาบาลศาสตรบัณฑิตและความตองการศึกษาตอ
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิตและ
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรแของสภากาชาดไทย
บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตรแของ
2. ไดแนวทางเกี่ยวกับความเป็นไปไดและความพรอมของวิทยาลัยพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ศาสตรแ ในการผลิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตและการจัดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตรแของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
3. ไดแนวทางในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ ที่ตอบสนองความ
ตองการของสภากาชาดไทยและสังคมในการผลิตพยาบาล ศาสตรบัณฑิตและ
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรแ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
18 การศึกษาวิจัยและประเมินผลการพัฒนา
1. ไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนใน 2. ไดพัฒนาระบบริหาร การนิเทศ และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
3. ไดพัฒนาครูและผูบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
จานวน 34 โรงเรียน ประจาปีการศึกษา
4. ไดพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
2557
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ตารางที่ 23 ผลงานวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 24 เรื่อง นาไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา (ต่อ)
ที่
ชื่อเรื่อง
การนาไปใช้ประโยชน์
สานักความสัมพันธแตางประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 โครงการเพื่อติดตามและประเมินผลสาเร็จ 1. เพื่อใหไดผลการศึกษาวิเคราะหแ เปรียบเทียบจุดออน จุดแข็ง ขอดี ขอเสีย
ของโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งผลกระทบของการดาเนินโครงการ 1
อาเภอ 1 ทุน ตั้งแตรุนที่ 1 ถึงรุนที่ 4 พรอมทั้งใหขอ เสนอแนะเชิงนโยบายและ
การดาเนินงานของโครงการ
2. เพื่อใหไดผลการศึกษาวิเคราะหแและประเมินผลสาเร็จของการดาเนินโครงการ
1 อาเภอ 1 ทุน รุนที่ 1 และรุนที่ 2 ในเชิงนโยบายประสิทธิภาพของการบริหาร
และการใชทรัพยากรประสิทธิผลของผูรับทุนและผลกระทบที่เกิดจากการไดรับ
ทุนตอผูรับทุน ครอบครัวและทองถิ่นของผูรับทุน
3. เพื่อใหไดผลการศึกษาภาวะการมีงานทาของผูรับทุนรุนที่ 1 และ รุนที่ 2
รายไดและผลกระทบทีเ่ กิดจากการไดรับทุน
4. เพื่อใหไดผลการศึกษาวิเคราะหแสาขาวิชาที่เป็นความตองการของทองถิ่น
และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
5. เพื่อใหไดศึกษาวิเคราะหแแนวทางการพัฒนาและเสนอรูปแบบการดาเนิน
โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน ที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการและการใช
ทรัพยากรอยางเหมาะสม และเป็นรูปแบบที่สอดคลองกับแนวคิดและ
วัตถุประสงคแของโครงการ คือ ใหโอกาสแกนักเรียนทีเ่ รียนดี มีความประพฤติดี
แตฐานะยากจนไดศึกษาตอระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
โดยนาความรูกลับมาทาคุณประโยชนแใหแกทองถิ่นและประเทศภายหลังสาเร็จ
การศึกษา พรอมขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมการดาเนินโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน
ที่จะกอใหเกิดประโยชนแในระยะยาว
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคแการมหาชน) (สทศ.)
20 โครงการวิจัยและพัฒนา "การพัฒนาระบบ การศึกษานารองครั้งนี้ จะทาใหไดกรอบและวิธีการในการจัดทามาตรฐานของ
และหลักเกณฑแการใหการรับรองมาตรฐาน องคแการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาหนวยงานทดสอบและประเมินผล
ของระบบวิธีการ เครื่องมือวัดขององคแกร
ทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองคแกรทดสอบทางการศึกษา
ทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา"
ขั้นตน และแนวทางในการรับรองมาตรฐานและพัฒนาหนวยงานทดสอบทาง
การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองคแกรทดสอบทางการศึกษาขั้นตน
ใหมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนารูปแบบและกลไกในการขับเคลื่อนการทดสอบ
ทางการศึกษาของประเทศไทยใหไดมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตอไป
1. ไดกรอบและวิธีการในกาจัดทามาตรฐานขององคแกรทดสอบและประเมินผล
ทางการศึกษาจากตางประเทศเพือ่ ใหไดแนวคิดมาพัฒนาองคแกรพัฒนาครู/
บุคลากรวัดผลที่เหมาะสมกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
2. ไดมาตรฐานและตัวบงชี้ของมาตรฐานขององคแกรทดสอบและประเมินผล
ทางการศึกษาที่เชื่อถือไดและเป็นที่ยอมรับในกลุมองคแกรที่ทาหนาที่ทดสอบ
ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน

ตารางที่ 23 ผลงานวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 24 เรื่อง นาไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา (ต่อ)
ที่
ชื่อเรื่อง
การนาไปใช้ประโยชน์
3. ไดหลักเกณฑแการใหการรับรองมาตรฐานระบบ วิธีการ เครื่องมือวัด และ
เกณฑแการประเมินขององคแกรทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
21 ยุทธศาสตรแการกระจายอานาจการจัด
1. ไดขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดทายุทธศาสตรแการกระจายอานาจการจัด
การศึกษา
การศึกษา และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของภาคสวนตางๆ ใน
สังคม ที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครองวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ประชากร วิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยีและพรอมรองรับการแขงขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. ไดขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
และสภาพการดาเนินงานจริงในปใจจุบัน
3. หนวยงานและผูที่เกีย่ วของไดนายุทธศาสตรแการกระจายอานาจการจัด
การศึกษาไปปฏิบัติ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
22 โครงการติดตามความกาวหนาและ
อพท. มีกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานและการใชจายงบประมาณที่เป็น
ประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการประจา ระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถใชเป็นสารสนเทศในการปรับปรุง/พัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององคแการบริหาร ความสาเร็จโครงการในอนาคต และเป็นขอมูลสาคัญเพื่อใชประกอบการกาหนด
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
แผนการปฏิบัติงานประจาปีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางยั่งยืน (องคแการมหาชน)
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
23 Transforming Education and Training 1. ไดขอมูลเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต
System to Create Lifelong Learning โดยศูนยแการเรียนรูชุมชนไดแก Implementation/Operational process
Societies in the Asia-Pacific
กระบวนการดาเนินงาน Learning activities ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู
Learning resources ทรัพยากรการเรียนรู Facilitators or staff ครูและ
บุคลากรในการจัดการเรียนรู Networks and Partnership หนวยงานเครือขาย
และการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย Key success factors/ driving
mechanisms ปใจจัยแหงความสาเร็จ/กลไกขับเคลื่อนสาคัญ Samples of
activities ตัวอยางการดาเนินการจัดกิจกรรมในศูนยแการเรียนรู เป็นตน
2. ไดขอมูลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อสราง
สังคมแหงการเรียนรูในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของประเทศกลุมเปูาหมาย 7
ประเทศ ไดแก บังคลาเทศ จีน ญีป่ ุน เนปาล เกาหลี เวียดนาม และประเทศไทย
3. ไดนาเสนอขอมูลของประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตโดย
ศูนยแการเรียนรูชุมชนเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
4. ไดขอมูลที่ระบุสมรรถนะของผูใหญ (Adult Competencies) ที่สอดคลอง
กับนโยบาย แผนงาน และกระบวนการของแตละประเทศ
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ตารางที่ ผลงานวิจัยที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 24 เรื่อง นาไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา (ต่อ)
ที่
ชื่อเรื่อง
การนาไปใช้ประโยชน์
5.ไดขอมูลนาเสนอขอเสนอการขับเคลื่อนการดาเนินงานขององคแกรในการพัฒนา
การศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
24 การติดตามผูประเมินภายนอก ประจาปี
ไดผลการวิจัยไปพัฒนาการดาเนินงานของผูประเมินภายนอกและนาขอเสนอแนะ
2558
ไปพัฒนาระบบการประเมิน
6. กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการวิจัย/บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558
1) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย
งานวิจัยและบริการวิชาการ ไดดาเนินโครงการพัฒนา Education Research Roadmap ของคณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดดาเนินการตั้งแตเดือนกุมภาพันธแ 2558 โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพของการทาวิจัยทั้งในระดับอาจารยแ และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตรแ 5 ปี ที่ผานมาจนถึงปใจจุบัน และเพื่อศึกษาหาแนวทางสาหรับการนาไปกาหนดนโยบายการ
ดาเนินงานในดานการวิจัยของคณะที่นาไปสูการตอบโจทยแวิจัยในระดับชาติและสนับสนุนการทาวิจัยของคณาจารยแในคณะครุศาสตรแใหมี
การทางานแบบมีสวนรวมเป็นหมูคณะ โดยมีคณะกรรมการพัฒนา Research Roadmap ของคณะครุศาสตรแ ซึ่งประกอบดวย คณบดี
(รองศาสตราจารยแ ดร.บัญชา ชลาภิรมยแ) ศาสตราจารยแกิตติคุณ ดร.นงลักษณแ วิรัชชัย เป็นที่ปรึ กษา ศาสตราจารยแ ดร.สุวิมล วองวาณิช
เป็นประธาน, รองคณบดี (รองศาสตราจารยแ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นรองประธาน ศาสตราจารยแ นายแพทยแสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล รอง
ศาสตราจารยแ ดร.โชติกา ภาษีผล และรองศาสตราจารยแ ดร.สุธรรม วาณิชเสนี เป็นกรรมการ นอกจากนี้ยังมีอาจารยแ ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา อาจารยแ ดร.กนิษฐแ ศรีเคลือบ, นายสุทธิศานติ์ ชุมวิจารณแ และนายบุนเฮ ฮวด นิสิตปริญญาเอกภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา ชวยประสานงานในการจัดทาและรวบรวมขอมูล
งานที่ไดดาเนินการไปแลว คือรวบรวมขอมูลการตีพิมพแวารสารของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษายอนหลัง 10 ปี และรายชื่ออาจารยแ
ที่ปรึก ษาวิ ทยานิ พนธแ ขอมู ลการทาวิจัยของคณาจารยแแ ตละภาควิ ชา ขอมูล ตาแหนงทางวิ ชาการของคณาจารยแคณะครุศ าสตรแ ซึ่ ง
คณะทางานไดไปพบปะกับคณาจารยแจากภาควิชาตางๆ และไดจัดทาแบบสอบถามประเด็นวิจัยที่สนใจไปยังคณาจารยแทุกทาน เพื่อเป็น
ขอมูลในการจัดทาแผนนาทางการวิจัยของคณะครุศาสตรแตอไป

2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการบรรยาย
2.1 งานวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ไดจัดโครงการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง
ความถูกตองและแมนยาของการนาทรีทเมนตแไปใชในการวิจัยเชิงทดลอง สาขาสังคมศาสตรแ “Treatment Fidelity in Social Research:
Concepts, Methods, and Applications” ดังนี้
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 จัดฝึกอบรมเรื่อง การประยุกตแใชโมเดลวิเคราะหแทางสถิติในการวิเคราะหแขอมูลการแปล
ความหมายและ การนาเสนอผลการวิเคราะหแขอมูล (Applying statistical models to accommodate a range of
fidelity data, interpreting and reporting findings from these analyses) ณ หองคอมพิวเตอรแ 2 อาคารประชุม
สุข อาชวอารุง ชั้น 3 มีผูเขารวม 45 คน

-

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 จัดบรรยายและอภิปราย เรื่อง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่แทจริง : กรณีบริบทขาม
วัฒนธรรม (Authentic Inclusive Education : the Cases Across Cultures) ณ หองประชุม 405 อาคารประชุมสุข อาชว
อารุง ชั้น 4 โดยมีรองคณบดี (รองศาสตราจารยแ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานเปิดการบรรยาย และมี Associate
Professor Keith Zvoch, Ph.D. University of Oregon และ อาจารยแ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม เป็นวิทยากร มีผูเขารวม 40 คน
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2.2 งานวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ไดจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินความ
ถูกตองแมนยาของสิ่งทดลองโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน : โมเดลการวิเคราะหแและการประยุกตแใช ” “Evaluating Treatment Fidelity in
School-Based Interventions: Analytic Models and Applications” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ หองคอมพิวเตอรแ 2 อาคาร
ประชุมสุข อาชวอารุง ชั้น 3 โดยมี Associate Professor Keith Zvoch, Ph.D. University of Oregon, Department of
Educational Methodology, Policy and Leadership, University of Oregon, USA. เป็นวิทยากร มีผูเขารวมอบรม 13 คน

2.3 งานวิจัยและบริการวิชาการ ไดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มโนทัศนแใหมดานการวัดการประเมินและการวิจัย
ทางการศึกษาและจิตวิทยา : การออกแบบการประเมินที่ถูกตองและนาเชื่อถือ” (New Concepts of Measurement and Assessment
in Education and Psychology Workshop: Designing Valid Assessments) ระหวางวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ หอง 704
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 7 โดยมี นายวีรภัทรแ สุขศิริ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา Quantitative Methods and
Evaluation Graduate School of Education, University of California-Berkeley USA เป็นวิทยากร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้ง
นีใ้ หความสาคัญกับการเรียนรูหลักการผานการลงมือปฏิบัติจริงและวิเคราะหแ ขอมูลที่เกิดขึ้นระหวางอบรมจริงดวยโปรแกรม Construct
Map (Wilson, 2009) ซึ่งเป็นฟรีแวรแ ใชงานไมยุงยาก และใหผลวิเคราะหแเป็นรูปภาพ เขาใจงาย โดยผูเขารับการอบรมจะไดมี
ประสบการณแตรงเกี่ยวกับการออกแบบ การประเมินการเรียนรู สามารถนาความรูและประสบการณแดังกลาวไปประยุกตแใชในอนาคตได
โดยที่ไมจาเป็นตองมีพื้นความรูทางสถิติขั้นสูงหรือทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (IRT) มากอน มีผูเขารวม 50 คน

3) โครงการสารวจและติดตามสภาวการณ์การศึกษาไทย
งานวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับศูนยแวิจัยเพื่อพัฒนาดานนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ไดจัดทาโครงการสารวจและติดตาม
สภาวการณแการศึกษาไทย คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย (Education Watch Project) โดยคณะครุศาสตรแมีวิสัยทัศนแในการ
เป็นเสาหลักแหงแผนดินทางการศึกษา คณบดีคณะครุศาสตรแ (รองศาสตราจารยแ ดร.บัญชา ชลาภิรมยแ) มีนโยบายที่จะใหคณะครุศาสตรแมี
บทบาทในการชี้นาสังคมและการศึกษาไทยดวยการผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และการประชุมสัมมนาที่ตอบโจทยแทางการศึกษา
โดยเฉพาะการใหองคแความรู ขอคนพบ และแนวทางสาหรับการปฏิ รูปการศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตรแ จึงพัฒนา
โครงการสารวจและติดตามสภาวการณแการศึกษาไทย คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย (Education Watch Project) ขึ้นเพื่อ
จุดประเด็น สารวจ วิเคราะหแสภาวการณแการศึกษาไทย เผยแพรสูสาธาณะผานสื่อมวลชนและระบบออนไลนแ เพื่อสรางการรับรูและความ
ตระหนักในประเด็นสาคัญตาง ๆ ทางการศึกษา พรอมกับการขยายผลดวยการเสวนาทางวิชาการและการเสนอทางเลือกหรือแนวคิด
ในการพัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทยแตรงประเด็นกับความตองการทางสังคม โดยไดจัดการบรรยายพิเศษ การแถลงขาว และการเสวนา ดังนี้
1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สิ่งที่ขาดหายไปในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาไทย” โดย กรรมการผูจัดการ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น
จากัด (มหาชน) (คุณทนง โชติสรยุทธแ) เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 ณ หองประชุมพูนทรัพยแ นพวงศแ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย ชั้น 3

2. การแถลงขาวเปิดโครงการ Education Watch และผลการสารวจ “นิสัยการเรียน” ของเด็กไทย เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2558
ณ หองประชุมพูนทรัพยแ นพวงศแ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 3 โดยมีคณบดีคณะครุศาสตรแ (รองศาสตราจารยแ ดร.บัญชา
ชลาภิรมยแ) รองคณบดี (รองศาสตราจารยแ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผูอานวยการศูนยแวิจัยเพื่อพัฒนาดานนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา (รอง
ศาสตราจารยแ ดร.ใจทิพยแ ณ สงขลา) คณบดีคณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (อาจารยแ ดร.วิยดา เหลมตระกูล) ผูชวยศาสตราจารยแ
ดร.วสันตแ อติศัพทแ และอาจารยแ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณแ จากคณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ เป็นผูรวมแถลงขาว
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3. การเสวนาในหัวขอ “นิสัยการเรียนของเด็กไทยจะไปทางไหนดี ” เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 ณ หองประชุมพูนทรัพยแ
นพวงศแ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 3 โดยผูอานวยการศูนยแวิจัยและพัฒนาดานเด็กและเยาวชน(ศาสตราจารยแ ดร.
สมพงษแ จิตระดับ) กรรมการผูจัดการบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด (มหาชน) (คุณทนง โชติสรยุทธแ) และผูชวยคณบดี (อาจารยแ ดร.อุบลวรรณ
หงษแวิทยากร) เป็นผูดาเนินรายการ

4 )
โครงการเสวนานานาชาติ
งานวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับศูนยแวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
สานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแแวรแแหงชาติ (องคแการมหาชน) และศูนยแนวัตกรรมการเรียนรู จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ไดจัดเสวนา
นานาชาติ เรื่อง An International Forum on Reframing Education: Open Innovative Technology for Global Sustainability
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุม พูนทรัพยแ นพวงศแ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ
การปรับกรอบการศึกษาที่มุงหาการแบงปใน ชวยเหลือ เสริมตอนวัตกรรมทางความคิดดวยเทคโนโลยีที่เปิดใหกับสาธารณะ มีคณาจารยแ
นักวิชาการ และผูเขารวมประชุมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย หนวยงานเอกชน
และมหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย จานวน 196 คน
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5) โครงการจัดประชุมนานาชาติ
งานวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับศูนยแวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตรแจฬุ าลงกรณแมหาวิทยาลัย
ไดจัดประชุมนานาชาติ เรื่อง International ASEAN Research Network Symposium ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ หองประชุม
1-3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการเรียนการสอนในกระแสโลก
และเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเ ชี่ยวชาญจากตางประเทศและผูเชี่ยวชาญไทยในเรื่องการเรียนรูแบบเปิด มีคณาจารยแและ
ผู เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม จ า ก Chulalongkorn University (Thailand), Prince Songkha University (Thailand), KhonKaen
University (Thailand), Universiti Sains Malaysia (Malaysia),Walden University (United States) จานวน 60 คน
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โครงการบริการวิชาการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2558 ศูนยแวิจัยและพัฒนาการศึกษาไดดาเนินโครงการบริการวิชาการ ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู
1) โครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน : การพัฒนาบุคลากรแกนนาโดยการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching &
Mentoring) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรแธานี ดาเนินการฝึกอบรมตั้งแตเดือนเมษายน – สิงหาคม 2558 ณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎรแธานี เขต 1 มีบุคลากรแกนนาของพื้นที่การศึกษา 15 คน และบุคลากรแกนนาระดับโรงเรียน 45 คน
2) โครงการการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน : การพัฒนาบุคลากรแกนนาโดยการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching &
Mentoring) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดาเนินการฝึกอบรมตั้งแตเดือนกุมภาพันธแ – พฤศจิกายน 2558
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 มีบุคลากรแกนนาของพื้นที่การศึกษา 15 คน และบุคลากรแกนนาระดับโรงเรียน 45 คน
3) โครงการการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน : การพัฒนาบุคลากรแกนนาโดยการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching &
Mentoring) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ดาเนินการฝึกอบรมตั้งแตเดือนกุมภาพันธแ – พฤศจิกายน 2558
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 มีบุคลากรแกนนาของพื้นที่การศึกษา 15 คน และบุคลากรแกนนาระดับโรงเรียน 45 คน
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
วัน เวลา สถานที่
1
เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 1
17-18 กุมภาพันธแ 2558
เสวนา “การศึกษาเพื่อสราง
อาคารพระมิ่งขวัญ ชั้น 2
ความเป็นพลเมืองในระบอบ
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
ประชาธิปไตย แลกเปลี่ยน
ประสบการณแไทย-ออสเตรเลีย”
2
ตอนรับและนาทีมคณะศึกษาดูงาน 24-25 กุมภาพันธแ 2558
จาก Toyama University และ อาคารพระมิ่งขวัญ ชั้น 3
Soka University เยี่ยมชม
คณะครุศาสตรแจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
โรงเรียนสิ่งแวดลอม
- โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณแ กรุงเทพฯ
- โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
4
เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 2
20 พฤษภาคม 2558
“เรียนรูที่จะอยูรวมกัน: พลเมือง อาคารพระมิ่งขวัญ ชั้น 3
โลก พลเมืองอาเซียน”
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
5
ตอนรับและนาทีมคณะศึกษาดู
18-19 สิงหาคม 2558
งานจาก Kanazawa University อาคารพระมิ่งขวัญ ชั้น 8
ประเทศญี่ปุน เยี่ยมชมการจัด
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - โรงเรียนคชเผือกอนุสรณแ กรุงเทพฯ
ในโรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
ฝุายประถม

หน่วยงานที่ร่วมมือ
เครือขายงานการศึกษา
เพื่อสรางพลเมือง
ประชาธิปไตย (DEC)
และกลุม Thai Civic
Education
องคแการสงเสริมวิชาการ
แหงประเทศญีป่ ุน
(JSPS)

จานวนผู้เข้าร่วม
100 คน

15 คน

กลุม Thai Civic
Education

100 คน

องคแการสงเสริมวิชาการ
แหงประเทศญี่ปุน (JSPS)

15 คน

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ)
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
วัน เวลา สถานที่
6
โครงการกิจกรรมทางวิชาการและ 24-28 สิงหาคม 2558
นิทรรศการอาเซียน
ศูนยแบรรณสารสนเทศ
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
7
เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 3
18 กันยายน 2558
"ครู..ผูส รางพลเมือง
หองประชุมศาสตราจารยแกติ ติคณ
ุ อาไพ
ประชาธิปไตย"
สุจริตกุล อาคาร 1
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
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หน่วยงานที่ร่วมมือ จานวนผู้เข้าร่วม
ศูนยแบรรณสารสนเทศ
50 คน
คณะครุศาสตรแ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
กลุม Thai Civic
100 คน
Education

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 เสวนา “การศึกษาเพื่อสรางความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย แลกเปลี่ยนประสบการณแ
ไทย-ออสเตรเลีย” วันที่ 17-18 กุมภาพันธแ 2558
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ตอนรับและนาทีมคณะศึกษาดูงานจาก Toyama University และ Soka University เยี่ยมชมโรงเรียนสิ่งแวดลอม วันที่ 24-25
กุมภาพันธแ 2558

การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 ใน 12 กิจกรรม สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21
และ 28 กุมภาพันธแ 1-3 มีนาคม และ 5 มีนาคม 2558

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 “เรียนรูที่จะอยูรวมกัน : พลเมืองโลก พลเมืองอาเซียน” วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ตอนรับและนาทีมคณะศึกษาดูงานจาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุน เยี่ยมชมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในโรงเรียนประถมศึกษา วันที่ 18-19 สิงหาคม 2558
โครงการกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการอาเซียน วันที่ 24-28 สิงหาคม 2558
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เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 3 "ครู..ผูสรางพลเมืองประชาธิปไตย" วันที่ 18 กันยายน 2558

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
รายงานประจาเดือนมกราคม 2558
โครงการการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่น ในการขับเคลื่อนงานดานเด็กและเยาวชน
ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนรุนที่ 3 (empowerment #3) และติดตาม
กิจกรรมของโครงการยอยที่ดาเนินการในรอบเดือนมกราคม ซึ่งดาเนินระหวางวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ถึง 14
มกราคม 2558 มีดังนี้
20 – 21 ธันวาคม เป็นวันที่ทางโครงการฯ จัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน รุนที่ 3 ขึ้นที่โรงแรมอมารี
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ใหแกพื้นที่ภาคกลางและภาคใต ไดแก พื้นที่
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแกว องคแการบริหาร
สวนตาบลคลองขวาง อาเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี องคแการบริหารสวน
ตาบลเสม็ดใต อาเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลตาบลควนโดน
อ าเภอควนโดน จั งหวั ด สตู ล และองคแ ก ารบริ ห ารส ว นต าบลบ า นขาว
อาเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกิจกรรมหลักๆ จากวิทยากร 3 ทาน
มีเนื้อหาในการพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ ดังนี้
1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยทีมงานนันทนาการ
นาโดยนายศิรเมศรแ ศิริศิกดิ์ธนากุ ล และนางสาวกมลชนก สกนธวัฒ นแ
เด็ ก ๆ ทุ ก พื้ น ที่ ไ ด ท าความรู จั ก กั น เริ่ ม จากกิ จ กรรมทั ก ทาย และท า

กิจกรรมกลุมคละพื้นที่เพื่อสรางความสนิทสนมกันมากขึ้น ชวยคิดชวยทากิจกรรมสรางสรรคแ ตัวอยางเชน การจับกลุมสรางอนุสาวรี ยแ
มนุษยแเป็นรูปรางตางๆ พรอมใหคาอธิบาย เด็กๆ ไดแลกเปลี่ยนชื่อ ที่อยู และเบอรแติดตอเพื่อสานเครือขายเด็กและเยาวชนระหวางตางพื้นที่
2. กิจกรรมทบทวนบทบาทสภาเด็กฯ ระดับตาบล และกิจกรรมความรูเบื้องตนในการนาถอดบทเรียน โดยนายศุภชัย
ไตรไทยธีระ และทีมงาน กิจกรรมนี้เป็นการใหความรู สรางความเขาใจใหเด็กๆ รูความเป็นมาของสภาเด็กฯ ในชวงกอตั้งใหมตามธรรมชาติ
กอนที่จะมีกฎหมายจัดตั้งสภาเด็กระดับอาเภอขึ้น ใหชวยกันสรางความหมายของสภาเด็ กฯ ดวยหนึ่งคาของตนเอง เรียบเรียงเป็ น
ความหมายที่สะทอนคุณลักษณะ บทบาท และหนาที่ของสภาเด็กฯ กิจกรรมถอดบทเรียนเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ไดระลึกยอนถึงการดาเนิน
โครงการของพื้นที่ และรายเรียงออกมาเป็นชิ้นงาน คือ เสนทางการทางาน (timeline) และโมเดลเรื่องเลา เป็นภาพวาดพรอมดินน้ามัน
แสดงถึงกิจกรรมที่เด็กๆ ไดรวมแรงรวมใจสรางกิจกรรมสรางสรรคแรวมกันมา และแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางพื้นที่
3. กิจกรรมอบรมการทาบัญชีและการเขียนสรุปงาน โดยทีมงานโครงการฯ เด็กๆ
สวนหนึ่งเรียนรูการทาบัญชีและจัดการลงรายละเอียดคาใชจายที่ใชจริงตามกิจกรรมและงบประมาณ
ที่วางไว และทีมงานโครงการฯ ไดใหการบานในการเขี ยนสรุปกิจกรรมลงในแบบฟอรแมบันทึกการ
ประชุม และแบบฟอรแมบันทึกการดาเนินงานในรอบ 6 เดือน พรอมสงในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557
4. การสรุปงานงวดที่ 1 โดยสภาเด็กและเยาวชนตาบลวั งน้าเย็น สภาเด็ กและ
เยาวชนตาบลคลองขวาง สภาเด็กและเยาวชนตาบลเสม็ดใต สภาเด็กและเยาวชนตาบลควนโดน
และสภาเด็กและเยาวชนตาบลบานขาว เด็กๆ แตละพื้นที่นาโดยประธานสภาเด็กฯ ขึ้นนาเสนอภาพ
การดาเนินกิจกรรมในระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2557
5. กิจกรรม “เทคนิคการทาแผนที่ชุมชน” โดยนายสุรศักดิ์ เกาเอี้ยน เป็นกิจกรรมที่
ใหความรูเด็กๆ เกี่ยวกับการทาแผนที่ โดยแสดงสัญลักษณแสาคัญๆ ที่สามารถนาใชในแผนที่ได พรอม
ทั้งเนนย้าใหเด็กๆ ระบุพื้นที่ดี พื้นที่สรางสรรคแ พื้นที่สุมเสี่ยงลงในแผนที่ดวย
6. กิจกรรมเสริมศักยภาพภาวะผูนา โดยนายสถาพร พันธุประดิษฐ เป็นกิจกรรมที่
เด็กๆ ไดเรียนรูและเขาใจบทบาทของผูนาและการทางานเป็นทีม ผานสื่อวีดิทัศนแและกิจกรรมตอหลอด
ซึ่งนองๆ จะไดรับหนาที่แตกตางกัน เป็นผูสั่ง ผูถายทอดคาสั่ง ผูปฏิบัติ ผูตรวจสอบ เด็กๆ เรียนรูการ
ทางานรวมกันเป็นทีมใหสาเร็จไดนั้น ผูปฏิบัติงานทุกสวนจาเป็นตองมองเห็นเปูาหมายรวมกัน

4 มกราคม พ.ศ. 2558 ทางโครงการฯ ไดถอดบทเรียนการทางานโครงการภูมิ
ปใญญาที่ยั่งยืนดวยพลังคนรุนใหม ตาบลแมวิน อาเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ไดชวยกลุม
หนุมสาวทบทวนการดาเนินงานและกิจกรรมตางๆ โดยใชเสนทางการทางาน (timeline)
และโมเดลเรื่องเลา จากนั้นไดทบทวนศักยภาพที่เพิ่ม เติมจากการทากิจกรรมรวมกัน โดย
รวมกันแลกเปลี่ยนและประเมินตนเองผานแบบบันทึกพลังบูรณาการ 6 แกนพลัง ไดแก พลัง
ประชาคม พลังอปท. พลังเด็กและเยาวชน พลังตนทุน พลังเครือขายภายใน พลังเครือขาย
ภายนอก ผลการประเมินพบว ามีพลังบูรณาการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพลัง เด็กและ
เยาวชน พลังประชาคมพลัง อปท. และพลังเครือขายภายใน ทีมงานโครงการไดชวยใหกลุม
หนุมสาววิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของพื้นที่ (SWOT Analysis) เพื่อ
มองใหเห็นเปูาหมายในการเสริมศักยภาพ บูรณาการพลังหนุมสาวกับพลังชุมชนทองถิ่นตอไป
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7 มกราคม พ.ศ. 2558 ทางโครงการฯ ไดลงติดตามกิจกรรมโครงการสื่อศิลปสรางสรรคแวัฒนธรรมทองถิ่น ตาบลเสม็ดใต อาเภอบางคลา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการลงสารวจแหลงเรียนรูเพื่อทาสื่อประชาสัมพันธแแหลงเรียนรู โดยลง 2 ฐานการเรียนรู คือ ฐานการเรียนรูเพาะเห็ด
และฐานการเรียนรูเพาะปลากัด โดย ด.ช.จตุรวิชญแ ณีคง ประธานสภาเด็กและเยาวชนตาบลเสม็ดใต และกลุมเด็กและเยาวชน พรอมที่
ปรึกษาและปลัดตาบลเสม็ดใต ไดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเพาะเห็ด สวนผสมของการสารเลี้ยงเชื้อเพาะเห็ด อุปกรณแที่ใชในการ
เพาะเห็ด และเห็ดสายพันธุแตางๆ เด็กๆ ไดเยี่ยมชมเตารมควันกอนเพาะเห็ด โรงพักกอนเพาะเห็ด และโรงเพาะเห็ด จากนั้นลงพื้นที่เก็บ
ขอมูลฐานการเรียนรูเพาะพันธุแปลากัด โดยเรียนรูวงจรชีวิตของปลากัด วิธีการคัดสรรปลากัดที่กัดเกง การคัดแยกเพศปลากัด และการเลี้ยง
และการใหอาหาร เป็นตน

รายงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558
โครงการการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่นไดเขารวมงานเวทีฟื้นพลัง
ชุมชนทองถิ่นสูการอภิวัฒนแประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจาปี 2558 “พลังชุมชนทองถิ่นปฏิรูปสังคม” โดย
ทางโครงการไดจัดงานเสวนา“หองเรียนรูสูการบูรณาการ : อปท. ยุคใหมใสใจเยาวชน” ณ หองประชุม
GH201 ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ตั้งแตเวลา 13.30 - 17.00 น. โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ
1. นาเสนอรูปแบบการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่นในการขับเคลื่อ น
ยุทธศาสตรแดานเด็กและเยาวชนในพื้นที่
2. แสดงผลการปฏิบัติงานของตนแบบการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่น
3. เสนอแนวทางการปฏิบัติซึ่งเป็นผลจากงานวิจัย
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคณะวิจัย ผูปฏิบัติงาน อปท. เด็กและเยาวชน
มีแนวคิดสาคัญในการสรางความรวมมือระหวางเด็กและเยาวชนกับทองถิ่นใหเกิดขึ้นจริง
และยังใหเกิดผลการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืนสืบไป กลุมเปูาหมายหลักจึงเป็นผูนาหรือ
ตัวแทนผูรับผิดชอบงานดานเด็กและเยาวชนจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ โดย
ผลที่จะไดรับจากการเขาฟใงเสวนา คือ
1. ไดรับทราบขอมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับการหนุนเสริม และขอจากัดในเชิง
ปฏิบัติจากการเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคณะวิจัย ผูปฏิบัติงาน
อปท. เด็กและเยาวชนในประเด็นการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลัง
ชุมชนทองถิ่น
2. เด็ ก และเยาวชนที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมได รั บ โอกาสในการแสดงออกทั้ ง
ความสามารถและความคิดเห็นอันสะทอนถึงผลลัพธแจากการพัฒนารูปแบบการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชน
ทองถิ่น

3. ไดรับทราบผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแดาน
เด็กและเยาวชนในพื้นที่
กิจกรรมในหองเรียนรูสูการบูรณาการ : อปท. ยุคใหมใสใจเยาวชน
แบ งเป็ น 2 โซนกิ จ กรรมใหญ ๆ คื อ โซนการฟใ งเสวนา และโซนซุ ม
นิทรรศการ โดยโซนการเสวนาจะแบงเป็น 4 ชวงใหญๆ คือ การเปิด
โลกบูรณาการ : พลังเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่นสูการปฏิรูปสังคม
โดยไดรับเกียรติจากคุณสุวรรณี คามั่น รองประธานกรรมการบริหาร
แผน สานัก 4 เป็นผูกลาวเปิดงาน และใหมุมมองเกี่ยวกับการทางาน
ดานเด็กและเยาวชน อาทิ ความสาคัญของการทางานดานเด็กและเยาวชน เหตุผลสาคัญตอการสรา ง
การมีสวนรวมของเด็กเยาวชน และความทาทายในการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่นเพื่อสรางชุมชนนาอยู ชวงที่ 2
เป็นการสนทนาวิสาสะ (Dialogue) “เปิดใจ เปลี่ยนความคิด ไดเด็กดีกลับทองถิ่น” นาสนทนา โดย ศ.ดร.สมพงษแ จิตระดับ ผูอานวยการ
ศูนยแวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย รวมแลกเปลี่ยนแนวคิด 4 วงลอเพื่อการสราง
พลเมืองรุนใหม (ฟใงเสียงเด็กเป็น/การมีสวนรวมจากภายใน/กิจกรรมคัดสรร/ชุมชนแหงการขัดเกลา) กับผูรวมสนทนาทานอื่นๆ ดังนี้
ผู้ร่วมสนทนา
พงษแเทพ ชัยออน
นายก อบต.หาดสองแคว
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถแ

เพ็ญพรรณ จิตตะเสนียแ
ผอ.สน.4
จุฑารัตนแ สถิรปใญญา
อาจารยแประจาภาควิชาเวชศาสตรแชุมชน
คณะแพทยศาสตรแ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ












ปฐมา หงสแทอง
รองนายกเทศบาลตาบลสันทรายหลวง





ประเด็นในการสนทนา
ประสบการณแการทางานบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่น
ในมุมมองผูบริหารที่มตี นทุนชีวิตการทางานดานเด็กและเยาวชน
ความเป็นมาจากจุดเริ่มตนจนประสบความสาเร็จในการบูรณาการพลังเด็กและ
เยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่น เพื่อสรางชุมชนทองถิ่นนาอยูสาหรับเด็กและเยาวชน
“เด็กดี” ในมุมมองผูบริหารทองถิ่น กับความตองการของชุมชน
เปิดใจ เตรียมตัว เตรียมความพรอมเพื่อเป็นผูใหญใจดีที่ฟใงเสียงเด็กเป็น
แนวทางและทิศทางการทางานของ สสส. ในการทางานดานเด็กและเยาวชน
บทบาทของผูสนับสนุนกระบวนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศ
ความคาดหวังตอการพัฒนางานดานเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทองถิ่น
มุมมองของนักปฏิบัติการดานเด็กและเยาวชนในระดับทองถิ่นกับการสราง
การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาทองถิ่น
บทบาทของสถาบันการศึกษาในการหนุนเสริมองคแความรูและหลักทางวิชาการ
ในการพัฒนาทองถิ่นรวมกับเด็กและเยาวชน
แนวทางการเสริมสรางความรวมมือในการสรางเครือขายทั้งในและนอกพื้นที่
เพื่อรวมกันพัฒนาชุมชน ภายใตความรวมมือระหวางเด็กและเยาวชนกับชุมชน
ความสาคัญของพี่เลี้ยงกับการสรางการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนกับการ
พัฒนาชุมชนทองถิ่น
บทบาท/หนาที่ของพี่เลี้ยงจิตอาสา (ผูเชื่อมประสานโลกของเด็กและผูใหญ)
เสียงสะทอนแนวทางการสนับสนุนของอปท.ที่พึงปฏิบัติ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนา
ชุมชน โดยสรางการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนภายใตหลักการเด็กนาผูใหญหนุน
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ผู้ร่วมสนทนา
ภาวินี สุมลตรี
ผูแทนสานักสงเสริมและพิทักษแเด็ก

ประเด็นในการสนทนา
 แนวทางการสนับสนุนในบทบาทของ สท. ทั้งทางตรงและทางออมเพื่อการพัฒนา
ชุมชน โดยสรางการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในระดับทองถิ่น
 การสนับสนุนทางตรง เชน การสนับสนุนงบประมาณในการทากิจกรรม หรือ
โครงการพิเศษของอปท.ที่เกี่ยวของกับการสรางการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน
 การสนับสนุนทางออม เชน การเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนและพี่เลี้ยง
เพื่อเป็นฐานสาคัญของการพัฒนาชุมชนนาอยู

ชวงที่ 3 เป็นการเสวนา “กิจกรรมคัดสรรของเด็กและเยาวชน” ซึ่ง
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณแจากการรวมเป็นพื้นที่ตนแบบในการทางาน
เชิงบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทอ งถิ่น และสะทอนมุมมอง
ของเด็กและเยาวชนในการทางานรวมกับชุมชนในมิติตางๆ อาทิ บทบาทและ
ความรวมมือระหวางเด็กและเยาวชนกับชุมชนทองถิ่น บทบาทของผูใหญใน
มุมมองของเด็กในการรวมมือรวมพลังเพื่อสรางชุมชนนาอยู การเตรียมความ
พรอมเด็กและเยาวชนในชุมชนผานการทากิจกรรมคัดสรร เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนได มี โ อกาสเรี ย นรู ผ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ และกรณี ศึ ก ษาที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในการใชกิจกรรมคัดสรร เพื่อการขัดเกลาเด็กและเยาวชนใหเป็น
พลเมืองที่ดีของทองถิ่น โดยรวมเสวนากับตัวแทนเด็กและเยาวชนจากพื้นที่
ตางๆ ดังนี้
1) สุรเจต ฤทธิ์อน ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนตาบลคลองน้าไหล จ.กาแพงเพชร
2) ชลธิกาญจนแ กัลยา ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนตาบลหาดสองแคว จ.อุตรดิตถแ
3) อานวย นิยมไพรนิเวศนแ ตัวแทนกลุมหนุมสาวบานหนองเตา ต.แมวิน จ.เชียงใหม
4) วัชรพันธแ มุกสิกะ ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนตาบลบานขาว จ.สงขลา
5) นายศุภชัย ไตรไทยธีระ นักวิชาการชุมชน มรภ.อุบลราชธานี
6) นายสถาพร พันธุประดิษฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สานักงานเขตบางนา
ชวงสุดทายเป็นการแนะนาแนวทางการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่น ผานการวินิจฉัยความพรอมในการ
ทางานเชิงบูรณาการของพื้นที่ดวยแบบสอบถามที่แจกใหผูเขารวมฟใงเสวนา ในชวงนี้นับเป็นการสรุปแนวทางการทางานเชิงบูรณาการพลัง
เด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่น และไดรวมวิเคราะหแพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่นรวมกัน ในโซนนิทรรศการจะเป็นการ
นาเสนอภาพการดาเนินงาน และผลลัพธแจากการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับชุมชนทองถิ่นของโครงการยอยทุกพื้นที่ ประกอบดวย
13 ซุมดังนี้
1. อาสาพัฒนาสังคมนอย จากสภาเด็กและเยาวชนตาบลคลองน้าไหล จ.กาแพงเพชร
2. จักรยานสานฝใน เรียนรูวิถีชุมชน สานสัมพันธแทองถิ่น จากสภาเด็กและเยาวชนตาบลหาดสองแคว จ.อุตรดิตถแ
3. ภูมิปใญญาที่ยั่งยืนดวยพลังคนรุนใหม จากกลุมหนุมสาวบานหนองเตา ต.แมวิน จ.เชียงใหม
4. เลาเรื่องชุมชนคนบานขาว จากสภาเด็กและเยาวชนตาบลบานขาว จ.สงขลา
5. เยาวชนรุนใหมแกะกลองชุมชนเรียนรูวิถีดั้งเดิมคนสันทราย จากสภาเด็กและเยาวชนตาบลสันทรายหลวง จ.เชียงใหม
6. บมรัก เพาะใจ สานสายใยเยาวชน จากสภาเด็กและเยาวชนตาบลอากาศอานวย จ.สกลนคร
7. รวมพลังเยาวชนตาบลพิมาน จากสภาเด็กและเยาวชนตาบลพิมาน จ.นครพนม

8.
9.
10.
11.
12.
13.

เครือขายจิตอาสา ปูองกันปใญหาเด็กหญิงแม จากสภาเด็กและเยาวชนตาบลวังน้าเย็น จ.สระแกว
หองเรียนมีชีวิต จากสภาเด็กและเยาวชนตาบลจอมบึง จ.ราชบุรี
คลองสวยดวยใจเยาวชนปี 2 จากสภาเด็กและเยาวชนตาบลคลองขวาง จ.นนทบุรี
พลังเยาวชนรวมใจสรางชุมชนใหนาอยู จากสภาเด็กและเยาวชนตาบลควนโดน จ.สตูล
สื่อศิลปสรางสรรคแวัฒนธรรมทองถิ่น จากสภาเด็กและเยาวชนตาบลเสม็ดใต จ.นนทบุรี และ
หองเรียนแนะแนวเพื่อการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่น รวมแลกเปลี่ยนพูดคุยกั บทีมนักวิจัยโครงการฯ
ภายใต concept “คลายทุกขอสงสัย เพื่อใหมั่นใจในพลังเด็กและเยาวชน”

จากการดาเนินการเสวนา “หองเรียนรูสูการบูรณาการ : อปท.ยุคใหมใสใจเยาวชน” พบวาพื้นที่ที่เขารวมฟใงการเสวนาสวนใหญใหความ
สนใจการทางานดานเด็กและเยาวชนอยางมาก เพียงแตไมรูวาจะเริ่มสรางการบูรณาการใหเกิดขึ้นจริงในชุมชนไดอยางไร นับเป็นโอกาสที่
พื้นที่ตางๆ เหลานั้นจะไดเรียนรูและพัฒนาการทางานดานเด็กและเยาวชนใหเกิดขึ้นไดในพื้นที่ โดยศึกษาจากเอกสารคูมือที่ไดรับ กอปรกับ
ขอมูลอันเป็นประโยชนแจากการรวมรับฟใงการเสวนาจากบรรดาผูเชี่ยวชาญการทางานดานเด็กและเยาวชนกวา 10 ปี ไปปรับใชในพื้นที่ของตน
ทั้งนี้ ทางโครงการไดรับความไววางใจจากพื้นที่ตางๆในการลงชื่อใหโครงการเป็นพี่เลี้ยง ใหคาปรึกษาในการพัฒนางานดานเด็กและเยาวชน
ตอไปรายงานประจาเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2558

โครงการการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแดานเด็กและเยาวชน ไดดาเนินการ
ประสานงานพื้นที่ที่สนใจขับเคลื่อนงานดานเด็กและเยาวชน ผานโครงสรางการทางานของสภาเด็กและเยาวชนในระดับตาบลจานวน 200
พื้นที่ผานตัวแทนผูเขารวมรับฟใงการเสวนา 247 ทาน และไดสงคูมือและเครื่องมือการทางานดานเด็กและเยาวชนทางออนไลนแ 3 ชุด ไดแก
คูมือทางานดานเด็กและเยาวชนสาหรับทองถิ่น แบบประเมินองคแประกอบความพรอมสาหรับการบูรณาการฯ และแผนภาพจาแนก
ประเภท อปท. ตามองคแประกอบความพรอมในการบูรณาการฯ เพื่อเป็นขอมูลเริ่มตนในการประสานสานงานดานเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตอไป ขณะนี้อยูในขั้นตอนการติดตอประสานงานเพื่อติดตามและใหคาแนะนาในการขับเคลื่อนงานดานเด็กและเยาวชนผานสภาเด็กและ
เยาวชนตอไป
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7 พฤษภาคม 2558 โครงการฯ ไดจัดการประชุมผูประสานงานเครือขายภูมิภาค (NODE) ครั้งที่ 3 เพื่อถอดบทเรียนการปฏิบัติงานติดตาม
และประเมินผลโครงการยอย ไดสรุปรูปแบบผูประสานงานเครือขายภูมิภาคตั้งตนของโครงการไว 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 สถาบันการศึกษา (Academic Style)
ผูประสานงานเครือขายภูมิภาคที่เป็นผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีความโดดเดนดานวิชาการ มีองคแความรู ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่อง สามารถใหคาแนะนา คาปรึกษาในประเด็นที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ไดดี เป็นจุดเชื่อมกลางระหวางพื้นที่ตางๆ ที่พัฒนางาน
ดานเดียวกัน ผูประสานงานมักอยูในรูปแบบ อาจารยแประจาสาขาวิชา ศูนยแวิจัย ศูนยแประสานงานเครือขาย สานักบริการวิชาการชุมชน
จุดเด่น

ข้อจากัด

- มีพื้นฐานทางวิชาการที่มั่นคง

- ขอจากัดดานเวลา และโอกาสในการปฏิบัติงาน

- เป็นศูนยแกลางของเครือขายดานวิชาการ

- การดาเนินการตางๆ อาจไดรบั ผลกระทบจากระบบราชการ หรือ
การบริหารงานของสถาบัน

- มีทรัพยากรที่สามารถเอื้ออานวยการจัดฝึกอบรมเสริมพลัง และ
การประชุมได

- ไมสามารถขอสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการในฐานะ
Node ไดโดยตรง

- บุคลากรเป็นผูเชี่ยวชาญ และมีชอื่ เสียงทางวิชาการ ทาใหมีความ
นาเชื่อถือตอคนในพื้นที่ นาไปสูการผลักดันเพื่อการเปลีย่ นแปลงได

- ขอจากัดดานความเชี่ยวชาญในดานการลงมือปฏิบัติ และความ
สนิทสนมกับแกนนาทองถิ่น

รูปแบบที่ 2 อปท. (Local Administrative Style)
ผูประสานงานเครือขายภูมิภาคที่เป็นผูปฏิบัติงานในทองถิ่นอยูแลว มักมีความโดดเดนดานเครือขายการทางานในและตางพื้นที่
รับทราบโครงสรางการทางาน บทบาทหนาที่ในอปท.เป็นอยางดี มีความคุนเคยกับผูปฏิบัติงานใน อปท. และชุมชน ความสัมพันธแแบบ
เครือญาติ ผูประสานงานเครือขายมักมีตาแหนงใน อปท. เป็นหนวยงานรัฐ หรือ NGO ในทองถิ่น
จุดเด่น

ข้อจากัด

- มีความใกลชิดสนิทสนม และคุนเคยกับหนวยปฏิบัติเป็นอยางดี

- ขอจากัดทางกฎหมาย กฎเกณฑแ กฎระเบียบ ในการปฏิบตั ิงาน
ตางๆ

- มีความเขาใจกับระบบการปกครองสวนทองถิ่น ทั้งดานหลักการ
และการปฏิบัตจิ ริง

- นโยบายและแนวคิดของผูนาองคแกรมีอิทธิพลตอการทางานของ
Node ได

- สามารถเป็นสื่อกลางเชื่อมประสานงานทั้ง 3 ฝุาย คือ เด็กและ
เยาวชน ชุมชน และผูนาอปท. ไดเป็นอยางดี

- Node มีภาระหนาที่อยางนอย 2 บทบาท คือบทบาทหลัก (จนท.
อปท.) และบทบาทรอง (Node) ซึ่ง Node จาเป็นตองปฏิบตั ิ
หนาที่ของบทบาทหลักใหสมบูรณแกอน

- มีเครือขายการทางานของตนเองในการหนุนเสริมความเขมแข็ง
ของการบูรณาการฯ

- อาจมีขอจากัดดานองคแความรู และทักษะเชิงวิชาการซึ่งเป็นฐาน
สาคัญในการปฏิบัติงาน

- มีทรัพยากรสนับสนุนการหนุนเสริมพลังได

รูปแบบที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ (Young Expert Style)
ผูประสานงานเครือขายภูมิภาคที่เป็นผูมีประสบการณแทางานดานเด็กและเยาวชน มักเขาใจการทางานรวมกับ อปท. เขาใจเด็ก
และเยาวชน มีความเป็นกันเองกับกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่เนื่องจากวัยใกลเคียงกัน มีประสบการณแและสามารถใหคาปรึกษาเรื่อง
รูปแบบกิจกรรมไดดี มักมีภูมิหลังเป็นผูปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับทองถิ่น อาเภอ จังหวัด หรือประเทศ
จุดเด่น

ข้อจากัด

- มีภูมิหลังในการทางานดานเด็กและเยาวชน กับ ชุมชน

- ขอจากัดดานเวลา เนื่องจากมีภารกิจประจาในชีวิตประจาวัน

- มีความเชี่ยวชาญในการแกปญ
ใ หาและการใหคาปรึกษาในการ
ทางานดานเด็กและเยาวชน

- ขอจากัดดานคุณวุฒิ และวัยวุฒิ สงผลตอความนาเชื่อถือ และ
การยอมรับจากผูใหญในชุมชน

- มีองคแความรู และทักษะการทางานที่ตอยอด
จากการลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณแสูง

- ขอจากัดเรื่องทรัพยากรในการเสริมพลัง เนื่องจากอาจไมได
ทางานในองคแกรที่มีนโยบายการทางานดานเด็กและเยาวชน

- มีเครือขาย และฐานขอมูลการทางานชัดเจน

- ขอจากัดดานวิชาการ เนื่องจากยังขาดประสบการณแในการทางาน
ภาควิชาการ

- พูดภาษาเดียวกับเด็กและเยาวชน และสามารถสื่อสารกับคนใน
ชุมชนไดอีกดวย

จากการประชุ ม ผูป ระสานงานร ว มกั น เสนอแนะทางการพั ฒนาผูป ระสานงาน
เครือขายภูมิภาคใหมีลักษณะเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนงานดานเด็กและเยาวชนในพื้นที่
โดยประกอบไปดวยคณะผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ ผูมีอานาจในการตัดสินใจในระดับทองถิ่น
และผูที่ประสบการณการทางานดานเด็ กและเยาวชนมากอนเป็นตัวเชื่อมประสาน และมี
โครงสรางการทางานชัดเจน มีแผนยุทธศาสตรแในการขับเคลื่อนงานดานเด็กฯ อยางเป็น
รูปธรรม สามารถกาหนดแผนปฏิบัติงานประจาปีได จึงจะทาใหเป็นเครือขายองคแกรที่มีพลัง
มีอ านาจการต อรองเพื่ อน าเสนอแผนขับ เคลื่อ นงานเด็ กฯ ต อผู บริ หารองคแ การปกครอง
ทองถิ่นได
จากการดาเนินงานของโครงการฯ ตลอด 1 ปี สามารถวิเคราะหแดัชนีบงชี้ความสาเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแดานเด็กและเยาวชนให
เกิดพลวัตการทางานตอเนื่องและยั่งยืนได มีดัชนีดังตอไปนี้
1. พี่เลี้ยงในทองถิ่นที่มีภูมิหลังเป็นนักกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน
2. การเตรี ย มการแกนน ารุ น ต อ รุ น 3 ช ว งวั ย เด็ ก และ
เยาวชน
3. การมีผูประสานงานเครือขายภูมิภาค (NODE)
4. วิสัยทัศนแ นโยบายผูบริหารทองถิ่น
5. ตนทุนทางสังคมภูมิปใญญา ทรัพยากร
6. กิจกรรมบูรณาการคัดสรร
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รายงานประจาเดือนมิถุนายน 2558
โครงการการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแดานเด็กและเยาวชน ไดดาเนินการ
ประสานงานพื้นที่ที่สนใจขับเคลื่อนงานดานเด็กและเยาวชนไดดาเนินการติดตอประสานงานไปยังพื้นที่ ที่ใหความสนใจเขารวมเป็นพื้นที่นา
รองในการใชเครื่องมือและคูมือการทางานเชิงบูรณาการระหวางกลุมเด็กเยาวชนกับชุมชนทองถิ่น ซึ่งไดแก 1) องคแการบริหารสวนตาบล
เตางอย อาเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 2) องคแการบริหารสวนตาบลทุงทาชาง ตาบลโพสังโฆ อาเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหแบุรี และ 3)
องคแการบริหารสวนตาบลคลองทราย อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยทางโครงการจะติดตามลงพื้นที่เพื่อประเมินพื้นฐานการทางานดาน
เด็กและเยาวชนอีกครั้งหนึ่ง
16 มิถุนายน 2558 ทางโครงการฯ เขาประชุมเพื่อนาเสนอแนวทางการ
จั ด ท าหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ให กั บ คณะผู บ ริ ห ารองคแ ก ารบริ ห ารส ว นต าบลเสม็ ด ใต
อาเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไดรับความรวมมือจากสมาชิกสภาองคแการ
บริ ห ารส วนต าบลเสม็ ด ใต ผู อานวยการโรงเรี ยนบ า นหนองโสน ผู อานวยการ
โรงเรียนวัดทุงสวม ผูอานวยการโรงเรียนวัดสนามชาง กรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียน และตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนเขารวมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดทา
หลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนดวย
ศ.ดร.สมพงษแ จิ ต ระดั บ หั ว หนา โครงการฯ ได น าเสนอร า งหลั ก สู ต ร
ทองถิ่น “ทองถิ่นไทย อุนไอเสม็ดใต” ซึ่งเป็นรางหลักสูตรอันเกิดขึ้นจากการศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชาการสอนประถมศึกษาในวันที่ 28
กุมภาพันธแ พ.ศ. 2558 โดยรางหลักสูตรจะแบงออกเป็นหนวยการเรียนรู 4 หนวยการเรียนรู คือ
หนวยที่ 1 : สวรรคแชั้นเห็ด เก็บขอมูลจากปราชญแชุมชน ลุงสถิต สัณฐิติ
หนวยที่ 2 : ปลากัดไทย ใจนักสู เก็บขอมูลจากปราชญแชุมชน ลุงวัล รัตนาธิปใตยแ
หนวยที่ 3 : ฟารแมภูมิใจ ชาวเสม็ดใต เก็บขอมูลจากปราชญแชุมชน นายสุรพันธแ ขาสาอาง (เสี่ยหลาน)
หนวยที่ 4 : วัดสมาน ผสานใจ
ศ.ดร.สมพงษแ หัวหนาโครงการฯ ไดชี้ใหเห็นถึงที่มา ความสาคัญของการสราง
หลักสูตรทองถิ่นตอแนวโนมการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับการ
ถายโอนให เป็น โรงเรี ยนในความดูแ ลของท องถิ่น โดยกล าวถึงวิ สัย ทัศนแ ของ
ผูบริหารและครูในการสรางคนรุนใหมใหเป็นคนของชุมชน สืบสานและถายทอด
ภูมิ ปใ ญ ญา ธ ารงความเป็น เอกลั ก ษณแ ข องชุ ม ชนท องถิ่ น ต อ ไปได อ ย า งยั่ งยื น
ดังนั้นโรงเรียนในทองถิ่นจึงเปรียบเป็นผูผลิต สรางคานิยม สรางคนใหเป็นผูที่มี
คุณลักษณะเฉพาะ มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ตั้งใจทางานอยางเสียสละ มี
จิตสาธารณะ ดูแลรักษาทรัพยากรอันเป็นของชุมชนไวได กุญแจสาคัญจึงอยูที่
ความรวมมือของครู ชุมชน ผูบริหารทองถิ่น ตองมีมีทักษะ ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติจริง นาองคแความรู สากลที่ปรากฏตามหลักสูตร
แกนกลางมาประยุกตแและสรางเป็นหลักสูตรทองถิ่นที่กลมกลืนได เสนอแนะวาโครงสรางของหลักสูตรควรมีสัดสวน 60:40 คือ หลักสูตร
แกนกลาง : หลักสูตรทองถิ่น และออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใหเป็นเรียนในชั้นเรียนครึ่งวันและทากิจกรรมครึ่งวัน โดย
ออกแบบลักษณะกิจกรรมการเรียนรูในแตละวันดังนี้

8:00 – 12:00
(การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน)
 คณิตศาสตรแ
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ฯลฯ

13:00 - 15:30
(การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ใน - นอกหองเรียน)
 โครงการ.......
 เดินปุาเรียนรูสูธรรมชาติ
 กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา
 พัฒนาโจทยแ หัวขอปใญหา
 ภูมิปใญญาทองถิ่น

หลังจากการประชุมทางผูบริหารองคแการบริหารสวนตาบล สมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตาบล และผูอานวยการโรงเรียนตางๆ
รวมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดทาหลักสูตรทองถิ่น โดยจะมีการประชุมระดมความคิดเห็นคุณครูที่โรงเรียนอีกครั้ง และดึงความรวมมือของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรทองถิ่นใหเป็นรูปธรรมตอไป
รายงานประจาเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2558
โครงการการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแดานเด็กและเยาวชน ไดลงพื้นที่ที่
สนใจใชเครื่องมือและวางแนวทางพัฒนากิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 2 พื้นที่ ไดแก 1) องคแการบริหารสวนตาบลเตางอย อาเภอเตางอย
จังหวัดสกลนคร และ 2) องคแการบริหารสวนตาบลคลองทราย อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งทางโครงการไดนาคูมือและเครื่องมือที่มีอยู
นาเสนอตอที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนพรอมแนะนาการใชคูมือและเครื่องมือตามสถานภาพของสภาเด็กและเยาวชนในแตละพื้นที่
22 กรกฎาคม 2558 ทางโครงการฯ เขาประชุมกับคุณพรพิมล หาญกลา ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนตาบลเตางอย เพื่อ
นาเสนอคูมือและเครื่องมือที่สามารถนาไปใชในพื้นที่ได ไดแก แบบประเมินสภาวการณแความพรอมสาหรับการบูรณาการพลังเด็กและ
เยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่น แบบวัดสมรรถนะการเป็นพี่เลี้ยงสภาเด็กฯ แบบประเมิน
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถิ่น แบบประเมินความสาเร็จของการดาเนินงาน
ดานเด็กและเยาวชน แบบประเมินความพรอมและศักยภาพการทางานดานเด็กและเยาวชน
แบบประเมินการมีสวนร วมกับผู ใหญในชุ มชน นอกจากเครื่องมื อแลว ทางโครงการยั ง
แนะนาใหที่ปรึกษาอานหาขอมูลเพิ่มเติมจากคูมือที่นาไปดวยไดแก คูมือ อปท. ฟใงเสียงเด็ก
เป็น คูมือการสรางความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับชุมชน คูมือสรางเสริมที่
ปรึกษาที่เด็กไววางใจ และคูมือทองถิ่น
สาหรับผูบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการ
พัฒนาทองถิ่น จากการพูดคุยกับคุณพรพิมล พบวา สถานการณแการทางานดานเด็กและ
เยาวชนอยูระหวางการเริ่มตน มีการเขียนโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตาบลเตางอย
และดาเนินการจัดตั้งในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ผานกิจกรรมคาย คัดเลือกกลุ ม
เด็กและเยาวชนซึ่งมาจากแตละหมูบาน และเป็นกลุมเด็กโดดเดนที่ทากิจกรรมของ
โรงเรียนอยูดวย ทีมวิจัยแนะนาใหที่ปรึกษาประเมินพลังความพรอมในการทางานดาน
เด็กและเยาวชน และวัดสมรรถนะการเป็นพี่เลี้ยงสภาเด็กฯ ประกอบการวางแนวทางขับเคลื่อนงานดานเด็กและเยาวชนตอ ไป อนาคตการ
ทางานดานเด็กและเยาวชนของ อบต. เตางอยที่ทางทีมวิจัยชวยวางโครงรางการดาเนินงานมีแนวทาง 3 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมและระยะเวลาที่
เหมาะสมที่ใหสภาเด็กและเยาวชนที่กาลังเริ่มตนดาเนินการ มีรายละเอียดดังนี้
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รางแผน 3 ปี การขับเคลื่อนงานดานเด็กและเยาวชนของ อบต. เตางอย อ.เตางอย จ.สกลนคร
ปี 1
กิจกรรม
2558
1. จัดตั้งสภาเด็กตาบลเตางอย
มีสภาเด็กที่โครงสรางครบถวน
2. ปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริม
เนื้อหา/ประเด็น
ศักยภาพ (Empowerment)
- สิทธิหนาที่ของสภาเด็กฯ
- โครงสรางสภาเด็กฯ
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม
- ใหความรูเกี่ยวกับการประชุม/วางแผนโครงการ/เขียนโครงการ/ประเมินโครงการ/ถอดบทเรียน
*เน้นให้เด็กเห็นกระบวนการ ยังทาไม่เป็นไม่เป็นไร
3. การประชุมประจาเดือน
เนื้อหา/ประเด็น
- กิจกรรมที่สภาเด็กฯ สนใจทา
- กิจกรรมสารวจชุมชน/ตนทุนทางสังคม
4. กิจกรรมพบปะระหวางกลุมเด็ก เนื้อหา/ประเด็น
และเยาวชน
- จัดคายดึงการมีสวนรวมของกลุมเด็กและเยาวชนกลุมตางๆ ในตาบล
- คายแลกเปลี่ยนสภาเด็กฯ ตาบลใกลเคียง
5. กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยน
เนื้อหา/ประเด็น
นอกสถานที่
- ศึกษาดูงานสภาเด็กฯ ตาบลใกลเคียง
6. กิจกรรมเสริมศักยภาพ
เนื้อหา/ประเด็น
(Empowerment)
- แลวแตประเด็นที่ตองการเสริมศักยภาพ ณ ขณะนั้น
* อาจจะระหวางกิจกรรมที่เรียงลาดับมาได เพื่อใหมีศักยภาพเพียงพอกอนดาเนินกิจกรรม
7. กิจกรรมถอดบทเรียน
เนื้อหา/ประเด็น
- รวบรวมเอกสาร
- จัดทาฐานขอมูลที่สารวจชุมชน
- ถอดบทเรียนการทางานปีแรก
กิจกรรม
1. กิจกรรมรายปี

2. กิจกรรมเสริมศักยภาพ
(Empowerment)

ปี 2
2559
เนื้อหา/ประเด็น
- วางแผนกิจกรรม routine (งานวันเด็ก/วันพอ/วันแม/งานประเพณีตางๆ)
- วางแผนกิจกรรม event (กิจกรรมที่เป็นประเด็นของพื้นที่เตางอยอยากพัฒนา/ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง)
เนื้อหา/ประเด็น
- เป็นประเด็นที่สอดคลองกับกิจกรรมที่จะดาเนินการในชวงปีนั้น
- เสริมศักยภาพการเขียนโครงการ/การเสนอโครงการ/การวางแผนดาเนินการ/การสรุปผล
โครงการ/การประเมินโครงการ

กิจกรรม
3. กิจกรรม event อยางนอย 2
ครั้ง/ประเด็น
4. ถอดบทเรียน

5. คายปใจฉิมนิเทศ (ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนรุน/หมดวาระ)

ปี 2
2559

เนื้อหา/ประเด็น
- รวบรวมเอกสาร
- จัดทาฐานขอมูลที่สารวจชุมชน
- ถอดบทเรียนการทางานปีที่ 2
เนื้อหา/ประเด็น
- สรางความสัมพันธแระหวางรุนสูร นุ
- หาแววเด็กใหม
- อาจจะรวมกันถอดบทเรียนกันในกิจกรรมนีไ้ ด

ปี 3
2560
1. ปฐมนิเทศ
เนื้อหา/ประเด็น
- คายรับนองรุนที่ 2
- การประเมินศักยภาพสภาเด็กฯ รุนใหม
2. กิจกรรมเสริมศักยภาพ
เนื้อหา/ประเด็น
(Empowerment)
* ในกรณีที่สภาเด็กฯ มีศักยภาพระดับกลางแลว ใหชวยกาหนดโจทยแงาน event ที่ยากขึ้น
เป็นโจทยแชุมชน
- ประเด็นสุขภาวะ
- ประเด็นสิ่งแวดลอม
- ประเด็นเชิงสังคม
3. โครงการของสภาเด็กฯ
เนื้อหา/ประเด็น
- จัดกิจกรรมตามประเด็นชุมชน
- ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- สรุปผล+ประเมินผลโครงการ
4. ถอดบทเรียน
เนื้อหา/ประเด็น
- รวบรวมเอกสาร
- จัดทาฐานขอมูลที่สารวจชุมชน
- ถอดบทเรียนการทางานปีที่ 3 + ถอดบทเรียนการสงไมตอ
 ลักษณะการเขียนโครงการที่เป็นกิจกรรม event ควรนาขอมูลที่รวบรวมไวเป็น
ฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจทาโครงการ (data- based activities)
 สานสัมพันธแเครือขายภายในและภายนอก ใชประโยชนแจากเครือขายที่มี
 การประชาสัมพันธแและทาความเขาใจกับชุมชน (พอแม ผูปกครอง ผูนาชุมชน)
กิจกรรม
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24 สิงหาคม 2558 ทางโครงการฯ ติดต อคุณอรอนงคแ ลวนรักษแ ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน อบต.คลองทราย เพื่อนาเสนอคูมือและ
เครื่องมือการทางานดานเด็กและเยาวชน จากนั้นประเมินความพรอมในการทางานดานเด็กและเยาวชน พบวาการทางานดานเด็กและ
เยาวชนของอบต.คลองทรายยังไดรับการสนับสนุนนอย มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตาบลเรียบรอยแลวแตเรื่องของกิจกรรมมี
ความเคลื่อนไหวนอย สภาเด็กฯ จาเป็นตองรอผูใหญผลักดัน ยังไมสามารถเริ่มปฏิบัติงานไดเอง ทางทีม วิจัยคุยแนวทางในผลักดัน เนนปรับ
แนวคิดผูบริหารโดยการใหเห็นตนแบบความสาเร็จของการผลักดันงานดานเด็กและเยาวชนของตาบลอื่นๆ
25 สิงหาคม 2558 ทางโครงการฯ ไดประชุมวางแนวทางการสรางหลักสูตร
ทองถิ่นใหกับโรงเรียนชุมชนวัดบานขาวและโรงเรียนวัดคูวา โดยผูอานวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดบานขาว และตัวแทนครูโรงเรียนวัดคูวา พรอมดวยคณะกรรมการสถานศึกษา
ของทั้งสองโรงเรียน รวมถึงรองนายก อบต.บานขาว ปลัด อบต. ที่ปรึกษาสภาเด็กและ
เยาวชน และตัวแทนเด็กและเยาวชน เขารวมประชุมเพื่อรับฟใงแนวทางการผลักดัน 10
ฐานการเรียนรูที่สภาเด็กฯ อบต.บานขาวไดเก็บรวบรวมและทาคายปฏิบัติการเรียนรู
“ลองเรือ ลงเล แลพื้นเพบานขาว” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สภาเด็กฯ มีเปูาหมายเพื่อใหเด็กและ
เยาวชนในชุมชนเรียนรูรากฐานชีวิตของตนเองผานการเลาเรื่องภูมิปใญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น อนุรักษแและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจาถิ่น
นาความรูที่ไดไปประยุกตแใชในชีวิตประจาวัน นองอิฐ ประธานสภาเด็กฯ เสริมวายังมีองคแความรูอีกมากมายที่เก็บสะสมไว เพียงแตตองหา
วิธีจัดการใหดี ทาเป็นสื่อที่เผยแพรใหนองๆ ในโรงเรียนไดเรียนรูตอไปได อาจตองขอพื้นที่วางภายในโรงเรียนเพื่อจัดเป็นศูนยแ นิทรรศการ
การเรียนรูชุมชนหรือหองเรียนมีชีวิต ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบานขาวไดเสนอใหใชหองของโรงเรียนเพื่อจัดเป็นหองเรียนมีชีวิตได แนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนจาเป็นตองใชเวลาและไดรับความรวมมือที่ดีจากครูในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูปกครอง ทั้งนี้ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบานขาวมองวาตองการเวลาสวนหนึ่งเพื่อปรับทัศนคติ ทาความเขาใจกับครูเพื่อใหสามารถริเริ่มการ
จัดทาหลักสูตรตอไปได ทางฝุายอบต.บานขาวจะมีบทบาทเป็นแรงหนุนเสริม ชวยอานวยความสะดวกและสนับสนุนอุปกรณแ สถานที่
กาลังคนตามสมควร
4. ศูน ย์ วิจั ย และพั ฒนาการเรีย นรู้ ตลอดชีวิตเพื่ อ พั ฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ (R & D Center for Lifelong Learning for
Active Aging) ได้ดาเนินการ ดังนี้
- โครงการการประชุมนานาชาติ 2015 EAFAE (East Asia
Federation For Adult Education) ระหวางวันที่ 22-23 มกราคม
2558 ซึ่งเป็นโครงการรวมระหวางหนวยงานเครือขายสาคัญๆ ไดแก
ศูนยแวิจัยและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต Office of Non-formal and Informal
Education, Ministry of Education, Thailand, the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
Bangkok Office (UNESCO Bangkok), Centre of learning
innovation, Chulalongkorn University ณ คณะครุ ศ าสตรแ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย

การประชุม 2015 EAFAE มีผูเขารวมทั้งที่เป็นสมาชิกสมาคมและผูสนใจทั่วไปจาก 10 ประเทศ ไดแก ประเทศญี่ปุน เกาหลี
ไตหวัน มาเลเซีย แอฟริกา สิงคโปรแ ฮองกง เบลเยียม เวียดนาม และประเทศไทย คณะกรรมการบริหารสมาคม ไดแก Prof. Kim Shinil,
former Deputy Prime Minister and Minister of Education, Korea; Prof. Koichi Sasagawa, Hosei University, Japan; Prof.
Choi Don-Min, Sang-ji University, Korea; Prof. Yoko Arai, Hosei University, Japan รวมจานวนผูเขารวมประชุม ทั้งสิ้น 120 คน
โดยผลจากการประชุมกอเกิดความรวมมือทางวิชาการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับมหาวิทยาลัยที่จะรวมมือกันพัฒนางานวิจัยและการ
บริการวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการระหวางคณาจารยแและนิสิตของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย ไดแก ประเทศ
เกาหลี ใ ต ญี่ ปุ น สิ ง คโปรแ และมาเลเซี ย อี ก ทั้ ง ผลจากการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารสมาคม East Asia Federation For Adult
Education ที่ ประชุ มไดเ สนอคณาจารยแ ของ ศูน ยแวิ จัย และพั ฒนาการ
เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ และภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 2 ทานใหดารงตาแนงบริหารในสมาคม ไดแก
1. รองศาสตราจารยแ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล ไดรับการเสนอชื่อ
และแต งตั้งใหด ารงต าแหน งรองประธานสมาคม หรื อ Vice
President of East Asia Federation for Adult Education
2. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. วีรฉัตรแ สุปใญโญ ไดรับการเสนอชื่อและ
แตงตั้งใหดารงตาแหนงเหรัญญิกของสมาคม หรือ Treasurer
of East Asia Federation for Adult Education
โดยจะดารงตาแหนงเป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้จะรวมทางานกับคณะงานจาก
ประเทศเกาหลีใต ญี่ปุน สิงคโปรแ และมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นประโยชนแกับ
การพัฒนาวิชาการตอสังคมตอไป
- การบรรยายใหความรู เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ โดยผูแทนมหาวิทยาลัยวัยที่สาม U3A จากประเทศแอฟริกาใต Prof.
Katherine ในวันที่ 26 มกราคม 2558 ใหแก นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย

- การบรรยายใหความรู เรื่อง มหาวิทยาลัยวัยที่สาม (The University of the Third Ages) โดย Mr. Miall James, the
Committee of the University of the Third Ages, England วันศุกรแที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุม
825 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
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- โครงการจัดทาเว็บไซตแ (Website) เพื่อเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร คาแนะนาที่ จาเป็น และเป็นแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู
สาหรับผูสูงอายุ Link ขอมูล www.edu.chula.ac.th/u3athailand
ยุทธศาสตรแการเผยแพรองคแความรูสูสาธารณะในประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
- การจัดตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่สาม ประเทศไทย (U3A-Thailand) อยางเป็นทางการ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
- การเขียนบทความเพื่อตีพิมพแเผยแพรเกี่ยวกับองคแความรูดานการศึกษาและการเรียนรูสาหรับผูสูงอายุ สภาพการณแและบริบท
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูสูงอายุไทยใหมีศักยภาพ ไดแก บทความเรื่อง “Third Age Education: Adapting the idea to a Thailand
Context in Lifelong Learning” โดย รองศาสตราจารยแ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล เผยแพรที่การประชุมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย
Pusan National University เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ในระหวางวันที่ 19-26 มีนาคม 2558
- การบรรยายใหความรูเรื่อง Community education in Thailand โดย รองศาสตราจารยแ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล
ณ มหาวิทยาลัย Daegu University ประเทศเกาหลีใต วันที่ 23 มีนาคม 2558
- การนาเสนอผลงาน โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
สาหรับผูสูงอายุไทย" ซึ่งไดรับทุนวิจัยโครงการยุทธศาสตรแการวิจัยเชิงลึก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ในงานการ
ประชุมวิชาการแหงชาติดานผูสูงวัยและผูสูงอายุ ครั้งที่ 3 : อาเซียนสูงวัยอยางทรงพลัง ปี 2558 (The 3rd National Conference on
Ageing and Elderly: ASEAN Active Ageing 2015) ระหวางวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณแ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณแ สภากาชาดไทย

ยุทธศาสตรแการสรางเครือขายสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุใหมีภาวะพฤฒพลัง (Active Aging)

- ประสานงานเครือขายระดับตางๆ เชน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน และระดับบุคคลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
ศูนยแผานโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่ดาเนินงาน
- การศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุที่เป็นตนแบบการดาเนินงานดานการพัฒนาผูสูงอายุในพื้นที่ตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ไดแก
(1) โรงเรียนผูสูงอายุ ณ วัดพระงามบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 22 มกราคม 2558
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(2) โรงเรียนผูสูงอายุ วัดพระบาทน้าพุ จังหวัดลพบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธแ 2558

(3) โรงเรียนผูสูงอายุ ณ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับชาง วันที่ 1 มีนาคม 2558

(4) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการศึกษาและการเรียนรูสาหรับผูสูงอายุในตางประเทศ ณ มหาวิทยาลัย
National Chung Cheng University, Department of Adult and Continuing Education และศึกษาเรียนรูทดลองทากิจกรรม
รวมกับผูสูงอายุ ในศูนยแการเรียนรูสาหรับผูสูงอายุ เมือง Nantou ประเทศไตหวัน ระหวางวันที่ 10-14 ธันวาคม 2558
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(5) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง “มหาวิทยาลัยวัยที่ 3” เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 โดยมีวิทยากร Mr.Miall James
สมาชิก The University of the Third ages (USA) ในสหราชอาณาจักร ณ หองประชุม 825 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 8
จานวนคนเขารวม 36 คน
5. ศูนย์วิจัยและประเมินระบบ
ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรตางๆ ดังนี้
1) การประเมินและวิจัยเชิงระบบ
2) พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษแ
3) CIPP Model ในศตวรรษที่ 21
4) กัลยาณมิตรจิตตปใญญาประเมิน
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2558 ศูนยแวิจัยและประเมินระบบ คณะครุศาสตรแ จุฬาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติก ารรวมกับมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ (สวพ.) ณ หองประชุม DPAK C.JAIN HALL มีผูเขารวมทั้งสิ้น 20 คน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ศูนยแวิจัยและประเมินระบบ คณะครุศาสตรแ จุฬาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับ
กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ จันทรารีสอรแท นครนายก มีผูเขารวมทั้งสิ้น 25 คน

การบริการวิชาการแก่สงั คม
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คณะครุศาสตรแ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสรางองคแความรูใหมดา นการใหบริการวิชาการแกสังคม และสามารถถายทอด
องคแความรูและศักยภาพที่เชี่ยวชาญของแตละสาขาสูชุมชนในรูปแบบตางๆ ไดแก การเป็นแหลงอางอิงทางวิชาการ การเป็นที่ปรึกษา
บรรยายพิเศษ และการเป็นผูทรงคุณวุฒิใหกับหนวยงานภายนอก ตลอดจนการเป็นวิทยากร รวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ ทางาน
วิ จั ย เพื่ อ ตอบค าถามต า งๆ หรื อ เพื่ อ ชี้ แ นะสั ง คม นอกจากจะเป็ น การท าประโยชนแ ใ ห สั งคมแล ว ยั ง เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู และ
ประสบการณแอันจะนามาสูการบูรณาการเพื่อใชประโยชนแทางดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาตาแหนงทางวิชาการ
ของคณาจารยแ ตลอดจนเป็นการสรางเครือขายและสรางความสัมพันธแกับหนวยงานตางๆ
ในปีงบประมาณ 2558 คณะครุศาสตรแไดรับคาขอการใหบริการเป็นวิทยากรในการประชุม เป็นที่ปรึกษา บรรยายพิเศษ และ
เป็นผูทรงคุณวุฒิใหกับหนวยงานภายนอก จานวน 79 เรื่อง สาหรับการบริการวิชาการดานการประชุม อบรม สัมมนา ในปีงบประมาณ
2558 มีดังนี้
1. จัดการประชุม อบรม และสัมมนา
ตารางที่ 24 จัดการประชุม อบรม และสัมมนา
วัน/เดือน/ปี
โครงการ/กิจกรรม
26 ส.ค.-11พ.ย.57 อาเซียนผานโลกภาพยนตรแ 1
ก.ย. 57 - พ.ย. 57 โครงการเสวนา "มุมมองจากอดีตสูกาวตอไปของธุรกิจ"

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานกิจการนิสิต
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

จานวน (คน)
นิสิตครุศาสตรแ 31 คน
คณาจารยแ ศิษยแเกา และ
นิสิตระดับปริญญาตรีศึกษา
คณาจารยแ นิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา

15 ก.ย.-8 ต.ค. 57 อบรมปฏิบตั ิการตีพิมพแผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง
งานวิจัย
การยกระดับ การตีพิมพแผลงานทางวิชาการ (Writing and
Publishing in High Impact Journal)
4-26 ต.ค. 57
โครงการกิจกรรมศิลปะเพื่อสังคม คายศิลปะพี่สอนนอง
สาขาวิชาศิลปศึกษา นักเรียนระดับประถมศึกษา
Green Creative Camp
ชั้นประถมปีที่ 4-7
15-17 ต.ค. 57
จัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7:
สานักงานคณะกรรมการ
ครูทั่วประเทศ
EDUCA 2014 “Assessment for Learning การประเมิน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการเรียนรู” EDUCA เวทีพัฒนาวิชาชีพ “ครู” อยาง กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
ตอเนื่อง เพื่อสรางสังคมของ “ครู” มืออาชีพ (รวมพลัง
คณะครุศาสตรแ จุฬาฯ และ
สรางสรรคแ EDUCA เพื่อครูไทยทั้งประเทศ)
สมาคมวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยีศึกษาไทย รวมกับ
บริษัท ปิโก (ไทยแลนดแ)
17-19 ต.ค. 57
คายสุดสัปดาหแอาสาพัฒนาชนบท 2557 ณ โรงเรียนบาน
งานกิจการนิสิต
นักเรียน 146 คน
ลิ้นชาง ต.ยางน้ากลัดเหนือ อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี
17-19 ต.ค. 57
โครงการน้าใจครูสเู ยาวชน ร.ร.วัดบานดง อ.แกงคอย
งานกิจการนิสิต
นักเรียน 40 คน
จ.สระบุรี
18-19 ต.ค. 57
ครุศิลปอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดทองคุงไพโรจนแ
งานกิจการนิสิต
นักเรียน 80 คน
ประชาสรรคแ ต.นาปุา อ.เมือง จ.ชลบุรี

ตารางที่ 24 จัดการประชุม อบรม และสัมมนา (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
โครงการ/กิจกรรม
25 ต.ค. 57
โครงการจัดสอบวิชาทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา วิชาทักษะ
พื้นฐานการวิจัย ครั้งที่ 84(3/2557)
27 ต.ค.-13 พ.ค. 57 ทดสอบทางจิตวิทยาสาหรับนักเรียน ชั้น ป.4 โรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม

30 ต.ค. 57
13 พ.ย. 57

13 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
15 พ.ย. 57

15 พ.ย. 57
21 พ.ย. 57
24 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
21 ธ.ค. 574 ม.ค. 58
9-10 ม.ค. 58
15 ม.ค. 58
15 ม.ค. 58

พัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Improving English
Pronunciation Activities)
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "ความถูกตองและแมนยาของการ
นาทรีตเมนตแไปใชในการวิจัยเชิงทดลองในสาขา
สังคมศาสตรแ"
คายแนะแนวการศึกษา "อยากเป็นครู" โครงการ 8
โครงการบรรยายและอภิปรายเรื่อง "การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมที่แทจริง : กรณีบริบทขามวัฒนธรรม
โครงการรวมพลังระดมความคิด เรื่อง "ปฏิบัติการเชิงรุก
ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย"
โครงการเสวนาวิชาการและเผยแพรความรูเ รื่อง
"การศึกษาพิเศษขอบเขตอยูที่ไหน"
ฟใงบรรยายเชิงวิชาการเรื่องขยะอวกาศกับเจกซา
สัมมนาวิชาการ เรื่อง Health Literacy in the
Classroom: ความฉลาดทางสุขภาพสูหองเรียน
สัมมนาวิชาการเรื่อง "การรูค วามเป็นพลเมือง:
สอนอยางไร ใครควรสอน"
คายกลางปี 2557
ตนกลาครูการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1
สัมมนาวิชาการ “ทางออกการบริหารคุณภาพการศึกษา:
การบริหารผูประเมินภายนอกแนวใหม”
สัมมนาเรื่อง “สงเสริมสรางสรรคแ
การสอนภาษาไทยในตางแดน ในทศวรรษหนา”
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยแทดสอบฯ

จานวน (คน)
อาจารยแ นิสติ นักศึกษา
และบุคคลที่จะศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแ
นักเรียนชั้น ป.4 เพื่อ
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม
ประกอบการพิจารณา
รวมกับ บริษัทนานมีบุ฿คสแ
คัดเลือกเขาโครงการ
สงเสริมเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
งานกิจการนิสิต
นิสิตคณะครุศาสตรแ
75 คน
สาขาจิตวิทยา/งานวิจัย คณาจารยแคณะครุศาสตรแ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
งานกิจการนิสิต
งานวิจัย

นักเรียนมัธยมปลาย
จากทั่วประเทศ 176 คน
50

สมาคมครุศาสตรแสมั พันธแ
รวมกับสมาคมนิสิตเกา
สาขาวิชาบริหารฯ
สาขาวิชาจิตวิทยา

424

งานกิจการนิสิต
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
งานกิจการนิสิต

86
40

นักเรียน 100 คน

งานกิจการนิสิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา

169
40

ศูนยแสงเสริมการสอน
ภาษาไทย

ไมลงทะเบียน

150

52
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ตารางที่ 24 จัดการประชุม อบรม และสัมมนา (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
โครงการ/กิจกรรม
15-18 ม.ค. 58
คายซอนตาเพื่อนองบนดอยโครงการ 5
17 ม.ค. 58
ปาฐกถาศาสตราจารยแ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ครั้งที่ 6
ประจาปีพุทธศักราช 2558 เรื่อง
Creative School Management Toward Achieving
Excellence in Education: The Story of Hwa Chong
Institution, Singapore
22-23 ม.ค. 58
โครงการประชุมนานาชาติ Annual Assembly of East
Asia Federation for Adult Education (EAFAE) 2014
"ADULT EDUCATION IN EAST ASIA - THE NEXT
MILLENIUM"
30 ม.ค. 58
ประชุมทางวิชาการ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา:
รอยเชื่อมตอสูค ุณภาพเด็กในอนาคต
30 ม.ค. 58,
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง "การทาวิจัยอยางมี
13 ก.พ. 58,
ประสิทธิภาพ"
6 มี.ค.58, 3 เม.ย.58
31 ม.ค.-2 ก.พ.58 โครงการคายคณิตศาสตรแสัญจร ครั้งที่ 12
5 – 6 ก.พ. 58
โครงการสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 5 (โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา,
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร) ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
11 ก.พ. 58
โครงการ ถาจะพูดไมตองกลัว (ผิด) ไมอยางนั้นเมื่อไหรจะ
ไดพูด (Speak English With Confidence) ปีการศึกษา
2557
12, 16-19, 27
โครงการอบรมปฏิบตั ิการตีพิมพแผลงานทางวิชาการ เรื่อง
ก.พ. 58 และ 7, "Brining Your Research to International Academic
8-10, 20-24, 27- Networks
29 เม.ย. 58
18 ก.พ. 58
เสวนาสาธารณะ (Public Forum) เรื่อง "การศึกษาเพื่อ
สรางความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย:
แลกเปลีย่ นประสบการณแจากไทยและออสเตรเลีย"
21 มี.ค. –
โครงการคายแนะแนวและเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษา
5 เม.ย. 58
ตอของนักเรียนในพระราชานุเคราะหแสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปีการศึกษา 2557

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานกิจการนิสิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาอุดมศึกษา และ
สาขาวิชานิเทศการศึกษา

จานวน (คน)
149
200

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

105

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

250

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

91

งานกิจการนิสิต
150
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารยแ และเจาหนาที่
จานวน 14 คน
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝ่ายมัธยม
งานกิจการนิสิต

75

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

50

ศูนยแวิจัยและพัฒนาดาน
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝุายมัธยม

ไมไดลงทะเบียน

นักเรียน
ในพระราชานุเคราะหแ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จานวน 147 คน
จานวนครู 90 คน

ตารางที่ 24 จัดการประชุม อบรม และสัมมนา (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
โครงการ/กิจกรรม
27 ก.พ. 58
โครงการพัฒนาชุดกิจกรรมและฝึกปฏิบัติการเสริมสรางทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแดวยการสืบสอบ
11 มี.ค. 58
โครงการภาษาอังกฤษสาหรับชาวอาเซียน
11 มี.ค-9 เม.ย.58 กิจกรรมโครงการ Information Center ประจาปีการศึกษา
2557
28 มี.ค. 58
โครงการทดสอบทฤษฎีดนตรีสากล
31 มีค. 58 –
โครงการการอบรมปฏิบัติการเรื่อง ""การสอนดนตรีแจ฿ส
2 เมย. 58
สาหรับทุกวัยในแบบออรแฟ"
20 เม.ย. 58
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธแ

29-30 เม.ย. 58
30 เม.ย. 58
1 พ.ค. 58
9 พ.ค. 58
23 พ.ค. 58
1-3 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58

24 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58

13-14 ส.ค. 58
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตรแ
งานกิจการนิสิต
ศิลปศึกษา-งานกิจการนิสิต

จานวน (คน)
125

สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา

62
55

ศูนยแสงเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม ตาราและเอกสาร
ทางวิชาการ
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
งานหลักสูตรและการสอน
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ภาควิชาวิจัยฯ
รวมกับสมาคมฯ
งานวิจัยและบริการวิชาการ

91

การวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูในสถานศึกษา
สถิติเพื่อการวางแผนกลยุทธแสาหรับผูบริหารสถานศึกษา
เขียนผลงานวิชาการอยางไรใหสาเร็จ
วิธีการพัฒนาและสงเสริมเด็ก Gen Z
โครงการศิลปะดีเดน ครั้งที่ 5 คายพัฒนาศักยภาพการทางาน
โครงการอบรมวิชาการหลักสูตรสถิติวิเคราะหแขั้นสูงสาหรับการ
วิจัยสอง
ประชุมเสวนานานาชาติ An International Forum on
Reframing Education: Open Innovative Technology
for Global Sustainability
โครงการ International ASEAN Research Network
งานวิจัยและบริการวิชาการ
Symposium
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ""มหาวิทยาลัยวัยที่ 3"
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และศูนยแวิจยั และพัฒนาการ
เรียนรูต ลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูส ูงอายุ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง มโนทัศนแใหมดานการวัด
สาขาวิชาการวัดผลและ
การประเมินและการวิจัยทางการศึกษาและจิตวิทยา : การ
ประเมินผลการศึกษา
ออกแบบการประเมินที่ถูกตองและนาเชื่อถือ (New
รวมกับฝุายวิจัย
Concepts of Measurement and Assessment in
Education and Psychology Workshop: Designing Valid
Assessments)

50
19

52
55
41
50
60
60
31
196

59
42

40
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ตารางที่ 24 จัดการประชุม อบรม และสัมมนา (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จานวน (คน)
14 ส.ค. 58
โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA 2015) ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ
นักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
จานวน 40 คน และ
ฝุายมัธยม
คณาจารยแคุมสอบ 3 ทาน
29 ส.ค. 58
โครงการทดสอบทฤษฎีดนตรีสากล
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
62
2-4 ก.ย.58
โครงการ RETHINKING EDUCATION THROUGH
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
45
IMAGINING FUTURE SCENARIOS Preliminary
และ unesco
Meeting
2-11 ก.ย. 58
โครงการสัปดาหแการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
250
10-11 ก.ย. 58
โครงการประชุมนานาชาติ The 3rd International
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
102
Conference Lifelong Learning for All 2015 (LLL
2015) "Empowernig Lifelong Education and
Learning for Humun Security"
1 ม.ค.- 30 ก.ย.58 โครงการพัฒนาศักยภาพ “ดานดนตรี: โยธวาทิต”
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ
40
ในโรงเรียนระดับมัธยมเพื่อโอกาสทางการศึกษาตอและ
นาฏศิลปศึกษา
สรางภูมิคุมกันแกเยาวชนแบบยั่งยืน จ.สระบุรี
1 ม.ค.- 30 ก.ย.58 โครงการจัดตั้งชมรมตนแบบ “รักสถาบัน รักสระบุรี รัก
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ
300
พื้นที่ รักประชาคม” ในสถานศึกษา อ.แกงคอย จ.สระบุรี
นาฏศิลปศึกษา

หน่วยงานภายนอกเยีย่ มชม ศึกษาดูงาน และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ปีงบประมาณ 2558 มีหน่วยงานภายนอกเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ คณะครุศาสตร์ ดังนี้
ตารางที่ 25 หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม/
จานวน
วัน/เดือน/ปี
ศึกษาดูงาน/ฝึกประสบการณ์
วัตถุประสงค์
ประเทศ
(คน)
วิชาชีพ
30 มิ.ย. 58 คณะเยาวชน ผูปกครอง ชาวไทยและ เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูว ัฒนธรรม
ไทย
คณะเยาวชน
ชาวตางชาติ โรงเรียนภาษาไทยวัด ไทยและกิจกรรมสรางสรรคแศลิ ปะรวมกับ
15 คน
พุทธรังสี (Buddharangsee Thai นักเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม
ผูปกครอง 2 คน
Community Language School
Inc) จากนครซิดนียแ ออสเตรเลีย
15 ก.ค. 58 บรรณารักษแ นักวิชาการคอมพิวเตอรแ เขาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู “แนวคิด ไทย
จานวน 25 คน
และคณะขาราชการ สังกัดสานัก การพัฒนาการบริหารจัดการหองสมุด แนวใหม
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว ใหเป็นหองสมุดอิเล็กทรอนิกสแ (E-Library)
จ.กรุงเทพฯ
แนวคิดการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อ
กระตุนใหเกิดการเรียนรูนอกหองเรียน (สมุด
บันทึกการอานแนวใหม) และบทบาท ของ
บรรณารักษแวิชาชีพ”
17 ก.ค. 58 คณะผูบริหารและครูผสู อนระดับ เขาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนดาน
ไทย
ผูบริหารและครู
อนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย การจัดประสบการณแสาหรับ เด็กปฐมวัยในชั้น
จานวน 10 คน
ราชภัฎบุรีรัมยแ
เรียนระดับอนุบาล และรับฟใงการบรรยายเรื่อง
“การจัดประสบการณแเรียนรูที่สอดคลองกับ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21”
24 ก.ค. 58 คณะกลุมผูบริหารงานวิชาการและ - เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียน
ไทย
คณาจารยแ
โครงการหองเรียนพิเศษ MEP
การสอนสูม าตรฐานสากล
และบุคลากร
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.
- เขารับฟใงการบรรยายเกีย่ วกับหลักสูตรการ
33 คน
พิษณุโลก
จัดการเรียนการสอน FUN FIND FOCUS
วิทยากรโดย รองศาสตราจารยแพัชรี วรจรัสรังสี
- เขาเยี่ยมชมหองสหกรณแรานคาโรงเรียนชมรถ
แหเทียนพรรษาและขบวนนางราของโรงเรียน
29 ก.ค. 58 คณะครูและนักเรียน Fukuoka jo เยี่ยมชมและแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
ไทย นักเรียนสายการ
Gakuin
เรียนอังกฤษ ญี่ปุนและ
อาจารยแจานวน
41 คน
13 ส.ค. 58 คณะผูบริหารจากกาปงเฌอเตียรมา เยี่ยมชมและศึกษาระบบงานของโรงเรียน
ศึกษาดูงาน

ไทย

คณะผูบริหาร
และครูจานวน
32 คน
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ตารางที่ 25 หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ)
หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม/
จานวน
วัน/เดือน/ปี
ศึกษาดูงาน/ฝึกประสบการณ์
วัตถุประสงค์
ประเทศ
(คน)
วิชาชีพ
14 ส.ค. 58 คณะกลุมผูบริหารและคณาจารยแ - เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดานการบริหาร
ไทย
คณาจารยแ และ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
บุคลากร 13 คน
จ.พะเยา
- เขารับฟใงการบรรยายเกีย่ วกับหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน FUN FIND FOCUS
18 ส.ค. 58 คณะศึกษาดูงานดานการศึกษาที่ - เขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และเสวนา
ไทย
9 คน
ยั่งยืน จาก Kanazawa University ปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศญี่ปุน
นักการศึกษาญี่ปุนและไทย
- สังเกตการณแชั้นเรียน การเรียนการสอนทั่วไป
- สังเกตการณแกิจกรรมการเรียนรูบ ูรณาการ
สิ่งแวดลอมในกลุมสาระการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรแ ณ คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย
20 ส.ค. 58 คณะกลุมผูบริหารและคณาจารยแ - เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดานการบริหาร
ไทย
คณาจารยแ
จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
และบุคลากร
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
และระดับอนุบาล
11 คน
สนามจันทรแ จ.นครปฐม
- เขารับฟใงการบรรยายเกีย่ วกับหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน FUN FIND FOCUS
วิทยากรโดย รองศาสตราจารยแ พัชรี วรจรัสรังสี
เขาฟใงการบรรยายการนาเทคโนโลยีและ
งานนวัตกรรม เพื่อใชประกอบการเรียนการ
สอน เรื่อง Smart Learning นวัตกรรมกลอง
จุลทรรศนแสมารแทโฟน เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรูวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรแ และคณิตศาสตรแของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
28 ส.ค. 58 คณะผูบริหารและคณาจารยแ
- เขารับฟใงการบรรยายเกีย่ วกับหลักสูตรการ
ไทย
คณาจารยแ
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดการเรียนการสอน FUN FIND FOCUS
และบุคลากร
จ. ฉะเชิงเทรา
วิทยากรโดย รองศาสตราจารยแ พัชรี วรจรัสรังสี
22 คน
- เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดานการบริหาร
จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
และระดับอนุบาล
- สังเกตการณแชั้นเรียน การเรียนการสอนทั่วไป
- เขาเยี่ยมชมการบริหารจัดการหองสมุด
โดยมี นายพิชญกิตติ์ ถิ่นเมืองปใกษแเป็นวิทยากร
ใหความรูดานการบริหารหองสมุด

กิจกรรมเด่นด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
โครงการประชุมนานาชาติ The 3rd International Conference Lifelong Learning for All 2015
(LLL 2015) "Empowernig Lifelong Education and Learning for Humun Security"

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย รวมกับศูนยแวิจัยและพัฒนาการเรียนรู ตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ศูนยแนวัตกรรมการเรียนรู จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เครือขายจุฬาฯ
นานาชาติ (Chula Global Network) สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
Universities of the Third Age, Thailand UNESCO Bangkok East Asia Federation for Adult Education (EAFAE)
Lindenwood University, USA. จัดการประชุมนานาชาติ The 3rd International Conference on Lifelong Learning for All
2015 (LLL2015) “Empowering Lifelong Education and Learning for Human Security” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ หอง
ประชุมชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิ ทางการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ อาทิ
Professor Emeritus Gary J. Confessore, Ph.D., George Washington University, U.S.A. Professor Cameron Richards, Ph.D.,
University Technology Malaysia, Malaysia Assoc. Prof. Naraporn Chan-ocha, Vice Chair, Distance Learning Foundation,
Thailand Dr. Amornvich Nakornthap, Secretary to Deputy Minister of Education, Ministry of Thailand, and Advisor
of Quality Learning Foundation, Thailand Dr. Silaporn Buasai, Deputy Director for Area Strategy, the Thailand
Rescarch Fund, Thailand Dr. Paron Israsena Na Ayudhya, Director of Darunsikkhalai School for Innovative Learning
and Chairman of the Corporate Governance and Nomination Committee
Prof. Emeritus Kim Shinil, Former Deputy
Prime Minister, and Former Minister of Education, the Republic of Korea Ms. Mary Anne Therese Manuson, Project
Officer, Asia-Pacific Programme of Education for All, UNESCO Bangkok Mr. Pichai Chuensuksawadi, Editor in Chief,
Bangkok Post, Thailand

โครงการพัฒนาศักยภาพ “ด้านดนตรี: โยธวาทิต” ในโรงเรียนระดับมัธยมเพื่อโอกาสทางการศึกษาต่ อและ
สร้างภูมิคมุ ้ กันแก่เยาวชนแบบยัง่ ยืน จ.สระบุรี
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลั ย ไดจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพ “ดาน
ดนตรี : โยธวาธิต” ในโรงเรียนระดับมัธยมเพื่อโอกาสทางการศึกษาตอและสรางภูมิคุมกันแกเยาวชนแบบยั่งยืน จ.สระบุรี เพื่อเป็น
จุดเริ่มตนในการพัฒนาเยาวชนไปสูโอกาสทางการศึกษาตอในระดับตางๆ และสามารถสรางภูมิคุมกันในชีวิตใหเยาวชนอยางมีเสถียรภาพ

| 111

| 112

และยั่งยืนตอไปในอนาคต ซึ่งมีวัตถุประสงคแสาคัญ ไดแก เพื่อพัฒนาศักยภาพ “ดานดนตรี : โยธวาธิต” ในโรงเรียนระดับมัธยมสาหรับ
โอกาสทางการศึกษาตอและสรางภูมิคุมกันแกเยาวชนแบบยั่งยืน จ.สระบุรี และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู ตลอดจนสราง
เครือขายการมีสวนรวมที่ดีระหวางพื้นที่ใน อ.แกงคอย จ.สระบุรี กับคณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมการอบรม
วงโยธวาทิตในวันปกติและคายวันศุกรแ เสารแ อาทิตยแและคายในชวงปิดภาคการศึกษา หลังจากนั้นจึงไดมีการประเมินโครงการและกิจกรรม
เมื่อจบกิจกรรม

โครงการจัด ตัง้ ชมรมต้น แบบ “รัก สถาบัน รัก สระบุรี รักพื้น ที่ รักประชาคม” ในสถานศึก ษา อ.แก่ งคอย
จ.สระบุรี
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลั ย ไดจัดทาโครงการจัดตั้งชมรมตนแบบ
“รักสถาบัน รักสระบุรี รักพื้นที่ รักประชาคม” ในสถานศึกษา อ.แกงคอย จ.สระบุรี ขึ้น เพื่อจัดตั้งชมรมตนแบบในสถานศึกษาสาหรับเป็น
ฐานในการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู ความสานึกและความตระหนักแกนักเรียนและคณาจารยแในอาเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ในเกิด
ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแ รักจังหวัดสระบุรี รักพื้นที่อันเป็นแผนดินเกิด รวมทั้งรูจักสิทธิและหนาที่ของตน
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมประชาธิปไตยในระดับตางๆ ตั้งแตระดั บครอบครัว โรงเรียน จังหวัด จนถึงระดับชาติ อาเซียน
และระดับโลก กอใหเกิดความยั่งยืน โดยดาเนินโครงการผานกิจกรรม 3 รูปแบบ ไดแก การอบรมครูเรื่องการถอดรหัสนาฏศิลปอาเซียน
การประกวดสุนทรพจนแ และการประกวดกวีนิพนธแ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู ตลอดจนสรางเครือขาย
การมีสวนรวมที่ดีระหวางสมาชิกชุมชนในพื้นที่อาเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี กับคณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัยอีกดวย
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การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะครุศาสตรแสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร นิสิต และนักเรียนเขารวมกิจกรรม เผยแพรผลงาน/กิจกรรมดานการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสูสังคม ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมประสบการณแการเรียนรูสูโลกกวาง
โดยจัดใหมีการแสดงและนิทรรศการเพื่ออนุรั กษแศิลปะและวัฒนธรรมไทยในรูปแบบตางๆ ไดแก พิธีไหวครูดนตรีไทย งานลอยกระทง
งานแหเทียนพรรษา งานทาบุ ญทอดผาปุา งานแสดงดนตรีเที่ยงวัน งานวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตรแ โครงการตักบาตรวันพุธ
งานสงกรานตแ เสวนาศิ ล ปะเที่ ย งวั น และ งานแสดงมุ ทิ ต าจิ ต แด ค ณาจารยแ แ ละเจ า หน า ที่ ที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ เป็ น ต น
การดาเนินงานดานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในรอบปี 2558 มีดังนี้
ตารางที่ 26 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ระยะเวลาที่จัด
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
จานวน (คน)
2 ก.ย. 57 โครงการอบรมนาฏศิลปและดนตรีไทย
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
40
7 เม.ย. 58
8 ก.ย. 57 โครงการอบรมละครสาหรับเยาวชน ปีการศึกษา ชมรมศิลปะการแสดง
452
20 มี.ค. 58
2557
7 ต.ค. 57
โครงการมุทติ าสักการะศาสตราจารยแกิติคณ
ุ อาไพ สาขาวิชาศิลปะศึกษา
500
สุจริตกุล ในเจ็ดรอบ
10 ต.ค. 57
การแสดงดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 2 “ลูกทุง ปฺอบ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
150
มาก” ดวยบทเพลง “มอง” “มองไดแตอยาชอบ”
“ยังโสด” “เป็นโสดทาไม” “กรุณาฟใงใหจบ” และ
เพลง “สาวนาสั่งแฟน”
14 ต.ค. 57
การรวมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ งานบริหารทั่วไป
14
เจาอยูหัว
16 ต.ค. 57
คณะครุศาสตรแ รวมกับศูนยแหนังสือจุฬาฯ จัด
ศูนยแบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
120
กิจกรรม “ใสบาตรหนังสือดี คณะครุศาสตรแ
รวมกับศูนยแหนังสือ จุฬาฯ: เติมปใญญาสูนอง
โรงเรียนวัดบานดง อาเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
19 ต.ค. 57
โครงการไหวครูดนตรีและมุทิตาจิต ปีการศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
300
2557
19 ต.ค. 57
พิธีไหวครูดนตรีและมุทติ าจิตแด
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
300
ผูชวยศาสตราจารยแชูเกียรติ วงฆอง
และอาจารยแสืบศักดิ์ ดุริยประณีต
22 ต.ค. 57
โครงการทาบุญทอดกฐินสามัคคี พ.ศ. 2557
งานบริหารทั่วไป
120
ณ วัดบานดง อ.แกงคอย จ.สระบุรี และรวมพิธีสง
มอบหนังสือดี : เติมปใญญาสูนองโรงเรียนวัดบานดง
27 ต.ค. 57
ดนตรีเที่ยงวันครั้งที่ 3 สายกวานี้ไมมีอีกแลว
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
100
6 พ.ย. 57

การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม มีแนวคิด
“หกทศวรรษครุศาสตรแกอง เกรียงไกร”
คณะครุศาสตรแไดรับรางวัลชนะเลิศ

ศูนยแพัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ

180
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ตารางที่ 26 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)
ระยะเวลาที่จัด
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
7 พ.ย. 57
การแสดงดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 4 “ปลายฝน ตน
หนาว” ดวยบทเพลงพระราชนิพนธแ สายฝน
เพลงปากวาง เพลง Kiss the Rain เพลงพระราช
นิพนธแ ลมหนาว เพลง Blue Bossa เพลงเรื่อง
มหัศจรรยแ และเพลงฤดูที่แตกตาง
20 พ.ย. 57
ดนตรีเที่ยงวันครั้งที่ 5 The sound of heaven

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา

จานวน (คน)
100

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

100

27 พ.ย. 57

ดนตรีเที่ยงวันครั้งที่ 6 เพลินเพลงรวมสมัย

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

300

8-28 พ.ย. 57

โครงการละครสูส ังคม

ชมรมศิลปะการแสดง

110

โครงการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพอ
แหงชาติ”
งาน “ปใทมกตเวทิตาจิต สิริโภคา ครูอาสาจามจุร”ี
มุทิตาสักการะพระมหาเถระจากสหรัฐอเมริกา
ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิใ์ นพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ
จัดเลีย้ งสังสรรคแครูอาสาจุฬาฯ กาวสูปีที่ 32
โครงการ “ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญ
ปใญญา”
งานปีใหม 2558

งานบริหารทั่วไป

120

ศูนยแสงเสริมการสอนภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทย

300

ศูนยแพัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ

134

งานบริหารทั่วไป

209

พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆแ 108 รูป
ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หนาอาคารจามจุรี 4
โครงการวันครู ประจาปี 2558

ศูนยแสงเสริมการสอนภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทย
งานบริหารทั่วไป

200

งานบริหารทั่วไป

450

สาขาวิชาศิลปะศึกษา

620

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

1000

2 ธ.ค. 57
6 ธ.ค. 57

17-19 และ
20-22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
6 ม.ค. 58
16 ม.ค. 58

28 ม.ค. 58
โครงการตักบาตรวันพุธ
4, 11, 18, 25
ก.พ. 58
4, 11, 18, 25
มี.ค. 58
26 ส.ค. 58
2, 9, 16, 23, 30
ก.ย. 58
30 ม.ค. 58
โครงการ Arted Gift fair ครั้งที่ 26
10 ก.พ. 58

สิรสิ ัฏฐิพรรษบรมราชกุมารี ครุศาสตรแคอนเสิรแต
ครั้งที่ 34

500

ตารางที่ 26 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)
ระยะเวลาที่จัด
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
23 ก.พ. 58
แสดงดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 7 “Movies in
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
concert “ ดวยบทเพลง Do you here the
people sing for “les Miserables” ลาวคาหอม
เพลงประกอบละคร “สี่แผนดิน” คาหวาน
2 มี.ค. 58
พิธีเจริญพระพุทธมนตแ เนื่องในวโรกาสมหามงคล งานบริหารทั่วไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
3 มี.ค. 58
นาฏศิลปและดนตรีไทยเที่ยงวัน
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
12-16 มี.ค. 58
15 มี.ค. 58
19 และ 26-27
มี.ค. 58
20 มี.ค. 58
9 เม.ย. 58
9 เม.ย. 58

10 เม.ย. 58
11-12 เม.ย. 58
17-19 เม.ย. 58
10-15 มิ.ย. 58

โครงการออกแบบตัวอักษรภาคใต

สาขาวิชาศิลปศึกษา

กิจกรรมศิลปะเด็ก สาหรับหมูบานอารียา

สาขาวิชาศิลปศึกษา
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จานวน (คน)
100

50

80
31

โครงการ EDU Festival ประจาปีการศึกษา 2557 ศูนยแพัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ

80

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูทางศิลปะและ
วัฒนธรรม จ.เพชรบุรี
โครงการรดน้าขอพร วันสงกรานตแ

สาขาวิชาศิลปศึกษา

343

งานบริหารทั่วไป

120

พิธีถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรียแ
พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาอานันทมหิดล
พระบรมอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคลาย
วันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียแ
รัชกาลที่ 8 อาคาร “อปร.”
กิจกรรมการปใ้นประติมากรรมหุนลอยตัวจากปูน
ปใ้นโบราณสูตรเพชรบุรี
โครงการนาฏศิลปและดนตรีไทยอาสาพี่รองนอง
รา ครั้งที่ 1
โครงการปฏิบัติการดานศิลปะ จ.เพชรบุรี

งานบริหารทั่วไป

9

สาขาวิชาศิลปศึกษา

30

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

82

สาขาวิชาศิลปศึกษา

35
1000

6 ก.ค. 58

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 15
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
“ศิลปวัฒนธรรมไทย – ศิลปวัฒนธรรมเวียดนาม”
โครงการปฐมนิเทศนิสติ ใหมระดับบัณฑิตศึกษา
ศูนยแพัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ
2558
โครงการบูรณะศาลพระพรหม
งานบริหารทั่วไป

10 ก.ค. 58

โครงการสถาปนาคณะครุศาสตรแ

1005

4 ก.ค. 58

งานบริหารทั่วไป

250
109
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ตารางที่ 26 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)
ระยะเวลาที่จัด
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
21 ก.ค.โครงการอบรมเยาวชนรุนที่ 1 (ศิลปะการแสดง)
18 ก.ย. 58
12 ส.ค. 58
โครงการ “วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา วันแม
แหงชาติ”
14 ส.ค. 58 – ละครสูส ังคม
26 ม.ค. 59
27 ส.ค. 58
โครงการการแสดงนาฏศิลปและดนตรีไทยในพิธี
ไหวครู
27 ส.ค. 58
โครงการไหวครู
16 ก.ย. 58

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ชมรมศิลปะการแสดง

จานวน (คน)
7

งานบริหารทั่วไป

80

ชมรมศิลปะการแสดง

18

ชมรมนาฏศิลป

6

ฝุายศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการนิสติ ปริญญาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา

486

23 ก.ย. 58

โครงการดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 1/2558
ปฐมทัศนาคีตาทิวากาล
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ ศาลา สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 2/2558 นั่งเลนหนาฝน

24 ก.ย. 58

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

งานบริหารทั่วไป

29 ก.ย. 58

โครงการแลกเปลี่ยนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ไทย-จีน
โครงการมุทติ าจิต

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

300

งานบริหารทั่วไป

337

13 ต.ค. 58 –
26 ม.ค. 59
9 พ.ย. 58

โครงการอบรมนาฏศิลป

ชมรมนาฏศิลป

30

โครงการ New Generation

26

20 พ.ย. 58

โครงการประกวดชุดไทยประยุกตแ

ชมรมครุศาสตรแนาฎศิลปและศิลปะ
เพื่อการศึกษารวมสมัย
ชมรมภาษาไทย

22 ก.ย. 58

29-30 ก.ย. 58

150

สาขาวิชาศิลปศึกษา

8

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

150
6

248

กิจกรรมเด่นด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2558
กฐินสามัคคีคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตรแรวมกับสมาคมครุศาสตรแสัมพันธแ สมาคมพฤฒาจารยแ ครุศาสตรแ สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และ
สมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬาฯ ถวายเงินกฐินสามัคคี แดเจาอาวาส (พระครูสิริธรรมวิศิฏ (ปใ่น ศิริธมโม) วัดบานดง อาเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี เป็นเงิน 297,669 บาท และรวมมอบเงินอุดหนุนการศึกษาแก ผูอานวยการ (นายสุชาติ พลธรรม) โรงเรียนวัดบานดง เป็นเงิน
221,075 บาท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประเพณีรดนา้ ขอพรปูชนียาจารย์และคณาจารย์ เพือ่ สืบสานสงกรานต์ครุศาสตร์
คณะครุศาสตรแจัดงาน ประเพณีรดน้าขอพรปูชนียาจารยแและคณาจารยแ เพื่อสืบสานสงกรานตแ ครุศาสตรแ โดยมีคณาจารยแ และ
เจาหนาที่ รวมรดน้าขอพรปูชนียาจารยแ คณาจารยแ อาวุโส อดีตคณบดี และคณบดี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กิจกรรมประกอบดวย
พิธีเจริญพระพุทธมนตแ พิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลใหคณาจารยแและเจาหนาที่ที่ลวงลับ สรงน้าพระพุทธรูป
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โครงการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ”
คณะครุ ศ าสตรแ ร ว มกั บ ชมรมบุ ค ลากร จั ด พิ ธี ส วดมนตแ ถ วายพระพรชั ย มงคล พร อ มทั้ ง ขั บ ร อ งเพลงสดุ ดี ม หาราชา
แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 มีคณาจารยแ เจาหนาที่
นิสิต รวมงาน ณ โถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

พิธีบวงสรวงตัง้ ศาลพระพรหม
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 คณะครุศาสตรแจัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหมใหม หลังจากที่บูรณะซอมแซมศาลพระพรหมใหมี
ความสงางาม สวยงามตามเอกลักษณแทางสถาปใตยกรรมและศิลปกรรม และเพื่อความเป็นสิริมงคลแกบุคลากรคณะครุศาสตรแและบุคคล
ทั่วไป

วันสถาปนาคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตรแ จุฬาฯ จัดงานวันสถาปนาคณะครุศาสตรแ จุฬาฯ ครบรอบ 58 ปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารพระมิ่งขวัญ
การศึกษาคณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
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การดาเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
1. การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ ปีงบประมาณ 2558
ตารางที่ 27 การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ ปีงบประมาณ 2558

วัน/เดือน/ปี

หัวข้อการประชุม

15-17 ต.ค. 57 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 :
EDUCA 2014 “Assessment
for Learning การประเมินเพื่อ
การเรียนรู”
26 – 27 พ.ย. 57 งานสัมมนาผูนาทางการศึกษา
แหงประเทศไทย ประจาปี
2557 กาวสูความสาเร็จของ
การบริหารจัดการสถานศึกษา
แหงศตวรรษที่ 21
(Thailand’s Educational
Leader Symposium 2014)
(TELS Thailand’s 2014)
27 พ.ย. 57 โครงการ Fun-to-learn Fair
เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน
ซึ่งเป็นชวงเวลาเดียวกับการ
เฉลิมฉลองวัน Thanksgiving
และสัปดาหแแหงการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา
31 ม.ค. 58 การประชุมทางวิชาการ
นานาชาติของ Nagoya
University ภายใตชื่องาน
“Nagoya University Day in
Bangkok 2015”

จานวนผู้เข้าประชุม (คน)
(วิทยากร+ผู้เสนอ
ผลงาน+
ผู้เข้าร่วมการประชุม)
ต่างชาติ
ไทย
700
50,766

สถานทีจ่ ัดการประชุม

ผู้ร่วมจัด (ถ้ามี)
(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)
(ภาษาอังกฤษ)

อาคารอิมแพคฟอรั่ม
(ฮอลลแ 9) เมืองทองธานี

บริษัท ปิโก (ไทยแลนดแ)
จากัด (มหาชน)

หองแกรนดแ ไดมอนดแ
บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี

บริษัท อักษร เอ็ด
ดูเคชั่นรวมกับ
คณะครุศาสตรแ

100

1,150

โถงอาคารพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย
คณะครุศาสตรแ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย

ความรวมมือระหวาง
คณะครุศาสตรแ กับ
มูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกัน (ฟุลไบรทแ)”

100

40

ชั้น 2 และโถง
อาคารพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย

Nagoya University
รวมกับคณะครุศาสตรแ

100

200
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ตารางที่ 27 การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ ปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)

วัน/เดือน/ปี

8-10 มี.ค. 58

หัวข้อการประชุม

ประชุมนานาชาติ The Asia
Leadership Roundtable
2015 “Building and
Connecting and Asian
Knowledge Base in
Education”

22-23 ม.ค. 58 การประชุมนานาชาติ “Annual
Assembly of East Asia
Federation for Adult
Education (EAFAE) 2014

สถานทีจ่ ัดการประชุม

หองประชุมชั้น 2
อาคารพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย
คณะครุศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย
คณะครุศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมจัด (ถ้ามี)
(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)
(ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบาย การ
จัดการ และความเป็นผูนา
ทางการศึกษา
คณะครุศาสตรแ รวมกับ
The Hong Kong
Institute of Education
ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต
คณะครุศาสตรแ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
รวมกับศูนยแนวัตกรรมการ
เรียนรู จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย East Asia
Federation for Adult
Education (EAFAE)
ศูนยแวิจัยและพัฒนาการ
เรียนรูต ลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูส ูงอายุ
คณะครุศาสตรแ สานักงาน
สงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ
UNESCO Bangkok และ
Universities of the
Third Age, Thailand

จานวนผู้เข้าประชุม (คน)
(วิทยากร+ผู้เสนอ
ผลงาน+
ผู้เข้าร่วมการประชุม)
ต่างชาติ
ไทย
10
120

25

134

ตารางที่ 27 การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ ปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)

วัน/เดือน/ปี

หัวข้อการประชุม

27- 30 มิ.ย. 58 การประชุมปฏิบัติการในหัวขอ
เรื่อง Children and Youth
Development Conference:
‘Expanding Opportunities
and Equity beyond
Frontiers’ และประชุมกลุม
ยอยแตละประเทศเพื่อ
เตรียมการจัดทานิทรรศการ
และนาเสนอผลงานในที่ประชุม
26-29 ก.ค. 58 ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
(workshop) เรื่อง “การ
เปลี่ยนแปลงการครุศึกษา
สาหรับครูในอนาคต”
“Transforming Teacher
Education for Future
Teachers”
10-11 ก.ย. 58 การประชุมนานาชาติ
The 3rd International
Conference on Lifelong
Learning for All 2015
(LLL 2015)
“Empowering Lifelong
Education and Learning for
Human Security”

สถานทีจ่ ัดการ
ประชุม
อาคารพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย
คณะครุศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย
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ผู้ร่วมจัด (ถ้ามี)
(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)
(ภาษาอังกฤษ)
Pre-Conference ของการประชุม
วิชาการนานาชาติ การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5
รอบ 2 เมษายน 2558

หองประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
อาคารพระมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยรวมกับศึกษาฟอรั่ม
การศึกษาไทย
คณะครุศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย
คณะครุศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะ
ครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
รวมกับศูนยแวิจัยและพัฒนาการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ คณะครุศาสตรแ
ศูนยแนวัตกรรมการเรียนรูจุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย เครือขายจุฬาฯ
นานาชาติ (Chula Global Network)
สานกงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ Universities of
the Third Age, Thailand UNESCO
Bangkok East Asia Federation for
Adult Education (EAFAE) และ
Lindenwood University, USA

จานวนผู้เข้าประชุม (คน)
(วิทยากร+ผู้เสนอ
ผลงาน+
ผู้เข้าร่วมการประชุม)
ต่างชาติ
ไทย
100
173

196

10

8

102
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2. สัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558
ตารางที่ 28 สัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558
วันที่ลงนาม
ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ประเทศ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
30 มี.ค. 58 – Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia
5 ปี
Exchange faculty members and Students,
29 มี.ค. 61
Information, Academic, Joint Research
1 ธ.ค. 57 - บริษัท ปิโก (ไทยแลนดแ) จากัด
Thailand
1 ปี
ขยายเวลาโครงการ “การพัฒนาชุมชนครูผูเรียนรู
30 ก.ย. 58 (มหาชน)
บนฐานนวัตกรรมสรางสรรคแทางการศึกษา”
3. หน่วยงาน/สถาบันเดินทางไปสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนนิสิต
ตารางที่ 29 หน่วยงาน/สถาบันเดินทางไปสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้
และแลกเปลี่ยนนิสติ
มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ไป
วัตถุประสงค์
วัน/เดือน/ปี
ชื่อ-สกุล
เยือน
ของการไปเยือน
25-26 พ.ย. 57 รองศาสตราจารยแ ดร.บัญชา ชลาภิรมยแ
Universiti Sains Malaysia
เดินทางไปเจรจาสัญญาความรวมมือ
อาจารยแ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
1 - 5 ธ.ค. 57 อาจารยแ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
สถานทูตไทย ประเทศเนปาล
พานิสิตไปรวมโครงการแสดงดนตรี
ไทยรวมสมัยในเนปาลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
และวันชาติไทย
4 – 10 ธ.ค. 57 รองศาสตราจารยแ ดร.บัญชา ชลาภิรมยแ
The Confucius Institute
เดินทางไปเจรจาสัญญาความรวมมือ
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ประกอบ กรณีกิจ Headquarters (HANBAN)
นางรัตติกร เอกษมานนทแ
(สถาบันขงจื่อ)
21 – 27 ก.ค. 58 อาจารยแ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
PECERA 2015 Conference
เดินทางไปเจรจาความรวมมือ และ
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ Secretariat at
เขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ
และอาจารยแ ดร.อัญญมณี บุญซื่อ
Macquarie University,
เรื่อง Facific Early Childhood
Sydney, Australia
Education Research Association
(PECERA 16th)
ต.ค. 58
อาจารยแ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
Gwangju National
เดินทางไปแลกเปลีย่ น Short-term
University of Education
visit program

4. หน่วยงาน/สถาบันเดินทางมาสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนนิสิต
ตารางที่ 30 หน่วยงาน/สถาบันเดินทางมาสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้
และแลกเปลี่ยนนิสติ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อ-สกุล อาคันตุกะหรือ
วัน/เดือน/ปี
ประเทศ
ตาแหน่ง
วัตถุประสงค์ของการมาเยือน
(ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้าคณะ
24 ต.ค. 57 University of
Malaysia Associate Professor Dean
เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
Malaya
Mariani Binti Md Nor,
ขอมูลทางวิชาการ และศึกษาดู
PhD คณบดี และคณะ
งาน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแ
รวม 3 คน
มหาวิทยาลัยฝุายประถม
10 พ.ย. 57 Saitama University
Japan Professor Kazuko
Professor of
เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
Uda,
English
ขอมูลทางวิชาการดาน
Associate Professor Literature,
สุขศึกษาและพลศึกษา และศึกษา
Noburo Kikuhara และ School of
ดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแ
นักศึกษาปริญญาเอก
Education
มหาวิทยาลัยฝุายประถม
11 พ.ย. 57 Faculty of Health
Japan Professor Satoshi
Associate
เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
and Sport
Shimizu, PhD
Professor,
ขอมูลทางวิชาการดานสุขศึกษา
Sciences,
Associate Professor Graduate
และพลศึกษา
University of
Yamaguchi Tac
School of
Tsukuba
Shoko Mamito
Comprehensive
Satomi Tsuchiya
Human
Sciences
Chair, Master’s
Program in
Health and
Sport Sciences
19 พ.ย. 57 Kyoto University of Japan Associate Professor Associate
เพื่อเยี่ยมเยียนทานคณบดี และ
Education
Naomasa Sasaki
Professor,
ปรึกษาหารือดานการแลกเปลี่ยน
The United
นักศึกษา
Graduate
School of
Professional
Teacher
Education
25 พ.ย. 57 The Korean
Republic Professor Sun-Geun President
เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการลงนาม
Educational
of Korea Baek, PhD
ในสัญญาความรวมมือและ
Development
Dr.Ju Hur และคณะ
แลกเปลีย่ นขอมูลทางวิชาการ
Institute (KEDI)
รวม 3 คน
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ตารางที่ 30 หน่วยงาน/สถาบันเดินทางมาสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้
และแลกเปลี่ยนนิสติ (ต่อ)
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อ-สกุล อาคันตุกะหรือ
วัน/เดือน/ปี
ประเทศ
ตาแหน่ง
วัตถุประสงค์ของการมาเยือน
(ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้าคณะ
16 ธ.ค. 57 Gwangju National
South Professor Kwang Sung
Dean
เพื่อเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
University of
Korea Lee, PhD
นิสิตระหวางกันภายใตชื่อโครงการ
Education
และคณะนักศึกษา รวม
Short-term Visit Program
จานวน 5 คน
ในระหวางวันที่ 15 – 22 ธ.ค. 57
Mr. Yuntaek Gong, Miss
Jinhee Jo, Miss Gyeongin
Jung และ Miss Dahui Lee
26 ม.ค. 58 Chiba University
Japan คณาจารยแรวม 3 คน
คณาจารยแ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการลงนาม
ในสัญญาความรวมมือและ
แลกเปลีย่ นขอมูลทางวิชาการ
29 ม.ค. 58 มูลนิธิการศึกษาไทยTHAI/ คุณพรทิพยแ กาญจนนิยต
ผูอานวยการ เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
อเมริกัน (ฟุลไบรทแ)
USA
ขอมูลทางวิชาการ และแนวทาง
ความรวมมือตอกันในอนาคต
13 ต.ค. 57 อาจารยแใหญของ
Finland Adjunct Professor Dr. Jyrki อาจารยแใหญ เพื่อมารวมสอน รวมวิจัย เป็น
Viikki Teacher
Loima
วิทยากร และที่ปรึกษาใหกับ
Training School
คณะกรรมการดาเนินงานนิสิตฝึก
โรงเรียนสาธิตของ
ปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ประเทศฟินแลนดแ
ระยะที่ 2 ตั้งแตเดือนพ.ย. 2557
ถึงเดือนต.ค. 2558
13 ก.พ. 58 สานักงานเลขาธิการ
THAI/ คณะผูแทนจากองคแการเพื่อ
นักวิชาการ เพื่อปรึกษาหารือดานการจัดทา
สภาการศึกษา
USA ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
นโยบายดานการศึกษาของ
และการพัฒนา
ประเทศไทย โดยเฉพาะดานครู
(Organization of
และการเสริมสรางความสามารถ
Economic Cooperation
ของผูบริหารโรงเรียน
and Development :
OECD) และองคแการศึกษา
วิทยาศาสตรแและวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ (United
Nations Educational,
Scientific, and Cultural
Organization : UNESCO)
รวม 6 คน

ตารางที่ 30 หน่วยงาน/สถาบันเดินทางมาสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้
และแลกเปลี่ยนนิสติ (ต่อ)
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อ-สกุล อาคันตุกะหรือ
วัน/เดือน/ปี
ประเทศ
ตาแหน่ง
วัตถุประสงค์ของการมาเยือน
(ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้าคณะ
17 ก.พ. 58 University of
England
Professor Vivienne
อาจารยแ
เพื่อบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับ
Glasgow
Baumfield และ
Academic Acculturation
Dr. Dely Elliot
Research (การวิจัยดานความ
กลมกลืนทางวัฒนธรรมในบริบท
วิชาการ) และปรึกษาหารือ
แลกเปลีย่ นขอมูล
17 ก.พ. 58 Kyoto University of Japan
Associate Professor
อาจารยแ
เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการ
Education
Naomasa Sasaki
แลกเปลีย่ นนักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตจานวน 2 คน ใน
เดือนมิ.ย. พ.ศ. 2558 โดยจะ
ศึกษาในสาขาวิชาการดนตรีศึกษา
เป็นระยะเวลา 8 เดือน และ
สาขาวิชาการสอน
ภาษาตางประเทศ เป็นระยะเวลา
3 เดือน
3 มี.ค. 58 Hokkaido
Japan
Professor Takashi
Vice Dean เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
University
Miyazaki, PhD, และ
ขอมูลทางวิชาการดานการ
Professor Masao
แลกเปลีย่ นนักศึกษา ตาม
Mizuno, PhD
โครงการ ESD Campus Asia
3 มี.ค. 58 Hiroshima
Japan
Associate Professor
อาจารยแ
เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลีย่ น
University
Maki Takayoshi, PhD
นักวิชาการ ขอมูลทางวิชาการดานการวิจัยใน
และสานักงาน
และ ดร.ภัทณิดา พันธุมเสน ศึกษา ฝุาย ชั้นเรียน และการฝึกประสบการณแ
เลขาธิการสภา
ตางประเทศ วิชาชีพของนักศึกษา
การศึกษา
28 เม.ย.58 Senior High School Indonesia คณะอาจารยแใหญ จานวน คณะอาจารยแ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลีย่ น
จาก Surakarta
36 คน
ใหญ
ขอมูลทางวิชาการ
6 พ.ค. 58 School of
Malaysia
Professor Dr. Tengku
Dean
เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลีย่ น
Languages,
Sepora Tengku Mahadi
อาจารยแ
ขอมูลดานการสอนภาษาตางประเทศ
Literacies and
และคณะรวม 4 คน
Translation,
Universiti Sains
Malaysia (USM)
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ตารางที่ 30 หน่วยงาน/สถาบันเดินทางมาสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้
และแลกเปลี่ยนนิสติ (ต่อ)
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อ-สกุล อาคันตุกะหรือ
วัน/เดือน/ปี
ประเทศ
ตาแหน่ง
วัตถุประสงค์ของการมาเยือน
(ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้าคณะ
26 พ.ค. 58 สถานเอกอัครราชทูต Republic Miss So-Young, Yoon และ ผูอานวยการ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลีย่ น
สาธารณรัฐเกาหลี
of Korea คณะ รวม 2 คน
ดานการศึกษา ขอมูลทางวิชาการ
ประจาประเทศไทย
ประเทศ
สาธารณรัฐ
เกาหลี
Indonesia คณาจารยแ 6 คน และ
26 พ.ค. 58 The Magister
คณาจารยแและ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลีย่ น
Management of
นักศึกษา 35 คน
นักศึกษา ขอมูลทางวิชาการ
Education,
University of
Lampung
3 มิ.ย. 58 Kyoto University of Japan Miss Rie Takahashi
นิสิต
แลกเปลี่ยนในสาขาวิชาดนตรีศึกษา
Education
แลกเปลีย่ น
25 มิ.ย. 58 Kyoto University of Japan Professor Naomasa Sasaki คณาจารยแและ แลกเปลีย่ นในสาขาวิชาการสอน
Education
และ Miss Midori Nozaki
นิสิต
ภาษาตางประเทศ
แลกเปลีย่ น
6 ก.ค. 58 Faculty of Teacher Vietnam Ton Quang Cuong, PhD
คณบดี และ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนขอมูล
Education,
และคณะรวม 25 คน
คณาจารยแ ทางวิชาการและศึกษาดูงาน
University of
Education,
Vietnam National
University Hanoi
17-19 ส.ค. 58 Department of
Japan Associate Professor
คณาจารยแและ กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา
Science Education,
Masahide Yamato, PhD
นักศึกษา TWINCLE Program
Faculty of
และนักศึกษาแลกเปลีย่ น
Education,
จานวน 9 คน
Chiba University
20 ก.ค. 58 Kyoto University of Japan
Associate Professor
คณาจารยแ ปรึกษาหารือเรื่องการแลกเปลีย่ นนิสติ
Education
Naomasa Sasaki
26 ก.ค. 58 Ewha Womens
Republic อาจารยแอีแฮยอง รองคณบดี
คณาจารยแ เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
University
of Korea บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ
ขอมูลดานการสอนภาษาเกาหลี
รวม 2 คน
Indonesia คณาจารยแ 3 คน และ
28 ก.ค. 58 Universitas Negeri
คณาจารยแและ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลีย่ น
Surabaya (UNESA)
นักศึกษา 47 คน
นักศึกษา ขอมูลทางวิชาการ

ตารางที่ 30 หน่วยงาน/สถาบันเดินทางมาสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้
และแลกเปลี่ยนนิสติ (ต่อ)
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อ-สกุล อาคันตุกะหรือ
วัน/เดือน/ปี
ประเทศ
ตาแหน่ง
วัตถุประสงค์ของการมาเยือน
(ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้าคณะ
3 ก.ย. 58 United Nations of China Mr. Ma Peifang, Chairman, นักวิชาการ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลีย่ น
Educational,
และMr.Yang Jun, General
ขอมูลทางวิชาการ
Science and
Manager
cultural
organization
G.S.P.A.
3-13 ก.ย. 58 Hokkaido
Japan Professor Masao Mizuno, คณาจารยแและ เพื่อเขารวมโครงการ ESD
University
PhD และนักศึกษาแลกเปลีย่ น นักศึกษา Campus Asia 2015
จานวน 4 คน
14 ก.ย. 58 Kyoto University of Japan Associate Professor
คณาจารยแและ กิจกรรม Student Short Term
Education
Naomasa Sasaki,
นักศึกษา Educational Training Program
Noriyoshi Hatanaka
in Thailand 2015
และนักศึกษา จานวน 13 คน
5. อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศมาปฏิบัติงานที่คณะครุศาสตร์ และอาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศแลกเปลี่ยน
ตารางที่ 31 อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลีย่ นที่คณะครุศาสตร์
ชื่อ-สกุลอาจารย์/นักวิจัย
วัน/เดือน/ปี
หน่วยงาน
ประเทศ
ชาวต่างประเทศ
1 พ.ย. 57 - Adjunct Professor
University of Helsinki
Finland
31 ต.ค. 58 Dr. Jyrki Loima
อาจารยแใหญของ Viikki
Teacher Training
School โรงเรียนสาธิต
ของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ
ประเทศฟินแลนดแ
1 ม.ค. – Emaritus Professor Dr.
University of Leuven
Belgium
31 เม.ย. 58 Daniel Wildemeersch

วัตถุประสงค์
ของการมาเยือน
visiting professor เพื่อมารวมสอน
รวมวิจัย เป็นวิทยากร และที่ปรึกษา
ใหกับคณะกรรมการดาเนินงานนิสิตฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ระยะที่ 2
visiting professor เพื่อมารวมสอน
รวมวิจัย เป็นวิทยากร ใหกับภาควิชา
การศึกษาตลอดชีวิตและบรรยายพิเศษ
เรื่อง “Bringing Your Research to
International Academic
Networks”
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ตารางที่ 31 อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลีย่ นที่คณะครุศาสตร์ (ต่อ)
ชื่อ-สกุลอาจารย์/นักวิจัย
วัน/เดือน/ปี
หน่วยงาน
ประเทศ
ชาวต่างประเทศ
1 ก.ค. 58 - Professor Ananda
University of Malaya
Malaysia
31 ม.ค. 59 Kumar Palaniappan,
PhD Department of
Education Psychology
and Counseling

1 ส.ค. 31 ธ.ค. 58
1 ก.ย. 58 31 ส.ค. 59

Professor Dr. Cameron
Keith Richards
Professor Philip
Hallinger, Ed.D.

Southern Cross
University
-

Australia
USA

วัตถุประสงค์
ของการมาเยือน
visiting professor ผูไดรับทุน
“Chulalongkorn University
Golden Jubilee Scholarships”
เพื่อมารวมสอน รวมวิจัย เรื่อง
“Creative Teaching Research in
Thailand” รวมกับ อาจารยแ ดร.ชนิศา
ตันติเฉลิม งานสอนของภาควิชาวิจัย
และจิตวิทยาการศึกษา
visiting professor มาทางานรวมกับ
คณาจารยแภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
visiting professor เพื่อมารวมสอน
และชวยพัฒนาหลักสูตร สังกัด
สาขาวิชาบริหารการศึกษา

6. การแลกเปลี่ยนนิสิต ปีงบประมาณ 2558
6.1 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่วมฟัง ปีงบประมาณ 2558
ตารางที่ 32 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่วมฟัง ปีงบประมาณ 2558
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด/
ช่วงเวลาที่ไป
ชื่อ-สกุล
ระดับ/ชั้นปี
ชื่อโครงการศึกษา/วิจัย
ประเทศ
15 – 22 ธ.ค. 57 Mr. Yuntaek Gong
ป.ตรี ปี 4
Short Term Visit Program Gwangju National
Miss Jinhee Jo
ป.ตรี ปี 2
University of Education
Miss Gyeongin Jung
ป.ตรี ปี 2
Miss Dahui Lee
ป.ตรี ปี 2
4 มิ.ย. 57 –
Miss Rie Takahashi
ป.โท
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
Kyoto University of
มี.ค. 58
Education
มิ.ย. – ก.ย. 58 Miss Midori Nozaki
ป.โท
สาขาวิชาการสอน
ภาษาตางประเทศ
17 – 28 ส.ค. 58 Mr. Akaiwa Jun
ป.โท ปี 1
TWINCLE PROGRAM
Chiba University
Miss Togo Mari
ป.โท ปี 1
Miss Iwasaki Megumi
ป.โท ปี 1
Miss Takyo Akiko
ป.โท ปี 1
Mr. Arai Yuki
ป.โท ปี 1
Miss Tsuda Mariko
ป.โท ปี 1
Mr. Ando Shuhei
ป.โท ปี 2
Mr. Higashino Shin
ป.โท ปี 1
Miss Yamashita Yuria
ป.ตรี ปี 1

ตารางที่ 32 นิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตร่วมฟัง ปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด/
ช่วงเวลาที่ไป
ชื่อ-สกุล
ระดับ/ชั้นปี
ชื่อโครงการศึกษา/วิจัย
ประเทศ
3 – 13 ก.ย. 58 Miss Uchida Julia
ป.ตรี
ESD Campus Asia
Hokkaido University
Mr. Teramoto Ippei
Mr. Hirako Yu
Mr. Ito Katsuya
14 ก.ย. 58
Miss Kishi Satomi
ป.โท
Student Short Term
Kyoto University of
Mr. Nakajima Yu
Educational Training
Education
Miss Hashimoto Hiroe
Program in Thailand 2015
Miss Fujisawa Chieko
Miss Yamamoto Kana
Mr. Inari Masanori
Mr. Sakata Yuki
Mr. Sakamoto Akihiro
Miss Muramoto Kanako
Miss Yamagami Kanae
Mr. Ida Yuji
Miss Yokaichi Ritsuko
Miss Akimoto Rie
6.2 นิสิตจุฬาฯ ที่ไปศึกษาตามสัญญาแลกเปลี่ยนนิสิต ปีงบประมาณ 2558
ตารางที่ 33 นิสิตจุฬาฯ ที่ไปศึกษาตามสัญญาแลกเปลี่ยนนิสิต ปีงบประมาณ 2558
ช่วงเวลาที่ไป

ชื่อ-สกุล

1 - 5 ธ.ค. 58 นางสาวมณีนุช เหลืองประเสริฐ
นายอุกฤษ ตั้งวงศแมงคล
นายพงษแพัฒนแ พรอมสุขสันตแ
นางสาวสุภาภรณแ ทาบุญ
มิ.ย. 58

นางสาวกรกนก เลิศเดชาภัทร
นายชนัต อินทะกนก
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตรแ
19-29 ส.ค.58 Miss Thanaporn
Jumpeephet
Miss Peeriya Areerat
Miss Nitchada Kamlue
Mr. Kasem Kittisopitwong
Mr. Warid Kulthongkate

ระดับ/ชั้นปี

ชื่อโครงการศึกษา/วิจัย

ปริญญาตรี เขารวมโครงการแสดงดนตรีไทยรวม
สมัยในเนปาลเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และ
วันชาติไทย
ปริญญาโท เขารวมโครงการ TWINCLE
PROGRAM
ปริญญาตรี ESD Campus Asia

มหาวิทยาลัยต้นสังกัด/
ประเทศ
สถานทูตไทย

Chiba University

Hokkaido University
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ตารางที่ 33 นิสิตจุฬาฯ ที่ไปศึกษาตามสัญญาแลกเปลี่ยนนิสิต ปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
ช่วงเวลาที่ไป
ต.ค. 58

ชื่อ-สกุล
Mr. Supharoek
Keawphonkrang
Miss Thutchabhorn
Khamchama
Miss Pichamon Supornrut
Mr. Chutisak Senayod

ระดับ/ชั้นปี
ปริญญาตรี

ชื่อโครงการศึกษา/วิจัย
Short-term visit program

มหาวิทยาลัยต้นสังกัด/
ประเทศ
Gwangju National
University of Education

กิจกรรมด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
งานมหกรรมการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู ครัง้ ที่ 7
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย และ
สมาคมวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีศึกษาไทย รวมกับบริษัท ปิโก (ไทยแลนดแ) จากัด (มหาชน) จัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู ครั้งที่ 7: EDUCA 2014 “Assessment for Learning การประเมินเพื่อ การเรียนรู” EDUCA เวทีพัฒนาวิชาชีพ “ครู” อยาง
ตอเนื่อง เพื่อสรางสังคมของ “ครู” มืออาชีพ ระหวางวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลลแ 9) เมืองทองธานี
กิจกรรมเพื่อการเรียนรูของครูที่สาคัญในงาน EDUCA 2014 ประกอบดวย 1) การประชุมนานาชาติดานการประเมินเพื่อการเรียนรูจาก 7
ประเทศ คือ ฮองกง สิงคโปรแ ฟินแลนดแ แคนาดา อังกฤษ นิวซีแลนดแ และออสเตรเลีย 2) การเสวนาครูใหญ ไดแก ระดับอนุบาล เรื่อง
“ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย: บทบาทของ ผูบริหารมืออาชีพ” และระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง “ความสาคัญของ
ครูใหญวิชาสังคมศึกษา กับ ความเป็นชาติ” 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง อาทิ การออกแบบ
หลักสูตร การออกแบบการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การประเมินเพื่อการเรียนรูรอบดาน ครบทุกชวงชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของหองเรียนตนแบบ ซึ่งเนนเรื่องการบูรณาการใชหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อการ เรียนการสอนและ
การประเมินผลเพื่อการเรียนรู เชน หองเรียน STEM Education หองเรียนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย และนิทรรศการดานสื่อ เทคโนโลยี
และการใหบริการทางการศึกษา

งานสัมมนาผูน้ าทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจาปี 2557
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ หองแกรนดแ ไดมอนดแ บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี คณบดี (รองศาสตราจารยแ
ดร.บัญชา ชลาภิรมยแ) รองศาสตราจารยแ ดร.ชนิตา รักษแพลเมือง และรองคณบดี (อาจารยแ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี) ไดรวมพิธีเปิดงาน
สัมมนาผูนาทางการศึกษาแหงประเทศไทย ประจาปี 2557 กาวสูความสาเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษาแหงศตวรรษที่ 21
(Thailand’s Educational Leader Symposium 2014) ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นความรวมมือ
ระหวางคณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย กับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น

โครงการ Fun-to-learn Fair
คณบดี (รองศาสตราจารยแ ดร.บัญชา ชลาภิรมยแ) รองคณบดี (อาจารยแ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี) และคณาจารยแคณะครุศาสตรแ ให
การตอนรับคณะผูแทนจากมูลนิธิ การศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรทแ) ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตรแ ตามโครงการ Fun-tolearn Fair เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน ซึ่งเป็นชวงเวลาเดียวกับการเฉลิมฉลองวัน Thanksgiving และ
สัปดาหแแหงการศึกษาของสหรัฐอเมริกา โดยความรวมมือระหวางคณะครุศาสตรแ กับ มูลนิธิ การศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรทแ) เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2557
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

“โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อเป็นหนวยปฏิบัติการ
ในดานวิชาการของคณะครุศาสตรแ เป็นสถานศึกษา วิจัย ทดลอง คนควาหาความรูและแนวปฏิบัติที่จะปรับปรุงใหวิชาครุศาสตรแ
กาวหนายิ่งขึ้น และเป็นแหลงวิทยาการทางการจัดและดาเนินการศึกษา ตลอดจนการเรียนการสอนในระดับตางๆ ใหแก
สถาบันการศึกษา พรอมทั้งเป็นหนวยงานที่ประสานงานการจัดประสบการณแวิชาชีพครูของนิสิตคณะครุศาสตรแ แบงการบริหาร
เป็ น 2 ฝุ า ย ได แ ก ฝุ า ยประถม และฝุ า ยมั ธ ยม มี ผู อ านวยการโรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณแ ม หาวิ ท ยาลั ย และรองคณบดี
เป็นผูบริหาร”

การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย จัดการเรียนรูตามกรอบและทิศทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดคลองกับความพรอมและจุดเนนของโรงเรียน และสามารถประกาศใชเป็นหลักสูตรสถานศึกษา คือ หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ฝุายประถม ที่จัดหลักสูตรตามแนวคิด Fun Find Focus และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม พุทธศักราช 2553
ระดับการศึกษา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ฝุายประถม จัดการศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับปฐมวัย
ชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3
ระดับประถมศึกษาตอนตน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม จัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรูประกอบดวย ความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ซึ่งกาหนดให
ผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาเป็นตองเรียนรู โดยแบงเป็น 8 กลุมสาระการเรียนรูดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตรแ
3. วิทยาศาสตรแ
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาตางประเทศ
สาระการเรียนรูแบงเป็น 2 กลุม คือ
1. สาระการเรียนรูพื้นฐาน คือสาระการเรียนรูที่จาเป็นสาหรับผูเรียนทุกคน
2. สาระการเรียนรูเพิ่มเติม คือสาระที่มีความเขมขึ้นใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด
ความสนใจ ความตองการและความแตกตางระหวางบุคคล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ
ทั้งรางกาย สติปใญญา อารมณแ และสังคม เสริมสรางใหเป็นผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝใงและสรางจิตสานึกของการทา
ประโยชนแเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนแ
การจัดเวลาเรียน
จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค คิดน้าหนักของรายวิชาเป็นหนวยกิต ในระดับประถมศึกษา ใชเกณฑแ 25 – 38 ชั่วโมง/สัปดาหแ
รวมเรียนทั้งหมดไมนอยกวา 1,006 – 1,432 ชั่วโมง/ปี และระดับมัธยม ใชเกณฑแ 40 ชั่วโมงตอภาคเรียน มีน้าหนักวิชาเทากับ 1 หนวยกิต
รวมเวลาเรียนทั้งหมดไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมงตอปี
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การจัดกลุ่มการเรียนสาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดกลุมการเรียนเป็น 7 กลุมดังนี้
1. กลุมการเรียนวิทยาศาสตรแ – คณิตศาสตรแ
2. กลุมการเรียนศิลป – คณิตศาสตรแ
3. กลุมการเรียนศิลป – ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน)
4. กลุมการเรียนศิลป – ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส)
5. กลุมการเรียนศิลป – ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน)
6. กลุมการเรียนศิลป – ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุน)
7. กลุมการเรียนศิลป (ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย มุงพัฒนาผูเรียนใหมี คุณลักษณะอันพึงประสงคแ 10 ประการ เพื่อใหสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ
2. ซื่อสัตยแสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝุเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. มีภาวะผูนา
10. คิดอยางมีเหตุผลและสรางสรรคแ
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จานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2558 มีจานวนรวมทัง้ สิ้น 2,870 คน
ระดับอนุบาล จานวน 86 คน

ระดับประถมศึกษา จานวน 1,512 คน

ระดับมัธยมศึกษา จานวน 1,272 คน

ตารางที่ 34 จานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 จาแนกตามระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด (คน)
จานวน
ระดับชั้น
(ห้อง)
ชาย
หญิง
อนุบาล 1
1
16
13
อนุบาล 2
1
17
11
อนุบาล 3
1
14
15
รวมระดับอนุบาล (1)
3
47
39
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
128
111
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
131
112
ประถมศึกษาปีที่ 3
7
134
128
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
144
107
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
137
117
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
133
130
โครงการการศึกษาพิเศษฯ
1
รวมระดับประถมศึกษา (2)
42
808
704
มัธยมศึกษาปีที่ 1
7
130
126
มัธยมศึกษาปีที่ 2
7
127
116
มัธยมศึกษาปีที่ 3
7
112
104
มัธยมศึกษาปีที่ 4
7
113
75
มัธยมศึกษาปีที่ 5
7
89
90
มัธยมศึกษาปีที่ 6
7
84
106
รวมระดับมัธยมศึกษา (3)
42
655
617
รวมทุกระดับชั้น (1)+(2)+(3)
87
1,510
1,360

รวม
(คน)
29
28
29
86
239
243
262
251
254
263
1
1,512
256
243
216
188
179
190
1,272
2,870
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างชือ่ เสียง/ได้รบั รางวัล
1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล
ตารางที่ 35 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง
วัน/เดือน/ปี
นักเรียนได้รับรางวัล/ทาชื่อเสียง
จากสถาบัน/หน่วยงาน
12 – 17 ก.ค. 58 เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล
เหรียญเงินการแขงขัน คณิตศาสตรแนานาชาติ
“ Po Lueng Kuk Primary Mathematics World
Contest 2015 ”
26 ก.ค. 58
เด็กชายสิรวิชญแ พิพิธธนาบรรพแ
เหรียญทองการแขงขัน คณิตศาสตรแนานาชาติ
“Asia International Mathematics Olympiad 2015
(AMIO) ”
26 ก.ค. 58
เด็กชายธนสร อรรถเวชกุล
เหรียญทองการแขงขัน คณิตศาสตรแนานาชาติ
“Asia International Mathematics Olympiad 2015
(AMIO) ”
26 ก.ค. 58
เด็กหญิงพราวพรรณ ลี่ดารงวัฒนา เหรียญทองการแขงขัน คณิตศาสตรแนานาชาติ
กุล
“Asia International Mathematics Olympiad 2015
(AMIO) ”
26 ก.ค. 58
เด็กชายรพีพัทธแ รัตนเตมียแ
เหรียญทองการแขงขัน คณิตศาสตรแนานาชาติ
“Asia International Mathematics Olympiad 2015
(AMIO) ”
26 ก.ค. 58
เด็กชายธนาธนิษฐแ เลิศวิลาศานนทแ เหรียญทองการแขงขัน คณิตศาสตรแนานาชาติ
“Asia International Mathematics Olympiad 2015
(AMIO) ”
26 ก.ค. 58
เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล
เหรียญทองการแขงขัน คณิตศาสตรแนานาชาติ
“Asia International Mathematics Olympiad 2015
(AMIO) ”
26 ก.ค. 58
เด็กหญิงณัฐวรา ลิ้มวิศิษฏแสกุล
เหรียญงินการแขงขัน คณิตศาสตรแนานาชาติ
“Asia International Mathematics Olympiad 2015
(AMIO) ”
25 ก.ค. –
เด็กชายนิติพนธแ ไตรไมตรีพิทักษแ
เหรียญทอง ประเภทบุคคล
1 ส.ค. 58
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกลุมบุคคล
การแขงขันคณิตศาสตรแนานาชาติ “Mathematics
Competition 2015 ”
25 ก.ค. –
เด็กชายนิธิศ อัญชลีนุกูล
เหรียญเงิน ประเภทบุคคล
1 ส.ค. 58
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกลุม บุคคล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม
การแขงขันคณิตศาสตรแนานาชาติ “Mathematics
Competition 2015 ”
31 ก.ค. –
เด็กชายสิรวิชญแ พิพิธนาบรรพแ
เหรียญทอง การแขงขันคณิตศาสตรแนานาชาติ
4 ส.ค. 58
“International Mathematics Contest 2015 (IMC)”
31 ก.ค. –
เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล
เหรียญทอง การแขงขันคณิตศาสตรแนานาชาติ
4 ส.ค. 58
“International Mathematics Contest 2015 (IMC) ”

ประเทศที่จัด
เขตบริหาร
พิเศษฮองกง
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
เมืองฉางชุน
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
เมืองฉางชุน
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
สิงคโปรแ
สาธารณรัฐ
สิงคโปรแ

ตารางที่ 35 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ)
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง
วัน/เดือน/ปี
นักเรียนได้รับรางวัล/ทาชื่อเสียง
จากสถาบัน/หน่วยงาน
31 ก.ค. –
เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ดารงวัฒนากุล เหรียญเงิน การแขงขันคณิตศาสตรแนานาชาติ
4 ส.ค. 58
“International Mathematics Contest 2015 (IMC)”

| 137

ประเทศที่จัด
สาธารณรัฐ
สิงคโปรแ

31 ก.ค. –
4 ส.ค. 58
31 ก.ค. –
4 ส.ค. 58
17 ก.ค. 58
5-11 ต.ค. 57

เด็กชายรพีพัทธแ รัตนเตมียแ

2 ธ.ค. 57

อาจารยแอรชา พันธุบรรยงกแ

เหรียญเงิน การแขงขันคณิตศาสตรแนานาชาติ
“International Mathematics Contest 2015 (IMC)”
เหรียญทองแดง การแขงขันคณิตศาสตรแนานาชาติ
“International Mathematics Contest 2015 (IMC)”
รางวัลนักเรียนพระราชทานปี 2557
ชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตรแและวิทยาศาสตรแ
โอลิมปิกระหวางประเทศ ระดับประถมศึกษา
ครูวิทยาศาสตรแดีเดน ประจาปี พ.ศ. 2557

25 ก.ย. 58

ผูชวยศาสตราจารยแกวิสรา รัตนากร

ครูภาษาไทยดีเดน ประจาปี พ.ศ. 2558

สาธารณรัฐ
สิงคโปรแ
สาธารณรัฐ
สิงคโปรแ
ประเทศไทย
สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
สมาคม
วิทยาศาสตรแ
แหงประเทศ
ไทย
ประเทศไทย

รางวัล รายการ “43 Internationnal Exhibition of
Invention of Geneva ”

สมาพันธรัฐ
สวิสฯ

เด็กหญิงณัฐวรา ลิม้ วิศิษฏแสกุล
เด็กหญิงดาวาว เส็งหลวง
เด็กชายสิรวิชญแ เอกพงศแไพสิฐ

10 – 14 เม.ย. 58 อาจารยแระศักดิ์ จิตรโรจนรักษแ
อาจารยแสริญญา รอดพิพัฒนแ
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2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล
ตารางที่ 36 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรติคุณ
วัน/เดือน/ปี
นักเรียนได้รับรางวัล/ทาชื่อเสียง
ประเทศที่จัด
ยกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน
4 ก.ค. 58
นายสารัช อมรวิวัฒนแ
รางวัลเกียรติบตั ร ระดับเหรียญทอง การแขงขันทดสอบ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร (ภาษาไทย) ระดับ
ไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4 ก.ค. 58
นางสาวณัฐธยานแ สิทธิศรัณยแกุล
รางวัลเกียรติบตั ร ระดับเหรียญทอง การแขงขันทดสอบ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร (ภาษาไทย) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
27 ส.ค. 58 นางสาวพรชีวา นุชพุม
โลรางวัลชนะเลิศ การแขงขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทย
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
27 ส.ค. 58 เด็กหญิงแพรธาร ตางาม
เกียรติบตั รรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
คัดลายมือภาษาไทยแบบอาลักษณแ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
6 ก.ย. 58
เด็กหญิงเกลาลฎา ศิริธรรมภร
เกียรติบตั รชมเชยรางวัลเพชรยอดมงกุฎ และ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ทุนการศึกษา 2,000 บาท (ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ)
6 ก.ย. 58
เด็กหญิงญาณิศา อัศววิรุฬหวงศแ
เกียรติบตั รรางวัลชมเชยและทุนการศึกษา 1,000 บาท
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
(ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ)
6 ก.ย. 58
เด็กหญิงสิรีธร องคแพิพัฒนกุล
เกียรติบตั รรางวัลผานเกณฑแ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
(ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ)
12 ส.ค. 58 นายปุณณวิช แสงมุกดา
ไดรับทุน Kyoritsu International Foundation
ญี่ปุน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
scholarship
21 ส.ค. 58 1. นางสาว.ธัญจิรา วิมลอนุพงษแ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
3,000 บาท การแขงขันตอบปใญหาภาษาอังกฤษ
2. นายชญานิน บุณยะไวโรจนแ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
3. นายสารัช อมรวิวัฒนแ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
11 – 17 ส.ค. 58 นางสาวณัฐธยานแ สิทธิศรัณยแกุล
เหรียญทองแดง การแขงขันภูมิศาสตรแโอลิมปิกระหวาง
รัสเซีย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ประเทศ ครั้งที่ 12
23 ส.ค. 58 เด็กชายปาณัสมแ เศวตปิยกุล
รางวัลชมเชย เศรษฐศาสตรแเพชรยอดมงกุฏ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
12 – 17 ก.ค. 58 เด็กหญิงธรรมรดี ตันศรีวรรัตนแ
เหรียญทองแดง [(การแขงขันคณิตศาสตรแโลก ระดับ
เขตบริหาร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary
พิเศษฮองกง
Mathematics World Contest 2015 (PMWC)]
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ก.ค. 58
เด็กชายกฤษฏแ บุญศิริเศษฐ
เหรียญทอง [การแขงขันคณิตศาสตรแโอลิมปิกเอเชีย
สาธารณรัฐ
ระดับมัธยมศึกษา : Southeast Mathematics
ประชาชนจีน
Olympiad (SMO 2015)]

ตารางที่ 36 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ)
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรติคุณ
วัน/เดือน/ปี
นักเรียนได้รับรางวัล/ทาชื่อเสียง
ยกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน
26 – 28 ก.ค. 58 เด็กชายภูธเนศ พิศุทธแสินธุแ
เหรียญทอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เด็กชายฐิติพงษแ หลอพงศแพานิช
เหรียญทอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กชายภูมริ พี พิศุทธแสินธุแ
เหรียญทอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
[การแขงขันคณิตศาสตรแนานาชาติ รายการ AIMO – Asia
International Mathematical Olympiad 2015]
6 – 13 ส.ค. 58 เด็กชายฐิติพงษแ หลอพงศแพานิช
เหรียญเงิน ประเภทบุคคล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /2
[การแขงขันคณิตศาสตรแนานาชาติ รายการ World
Mathematics Invitational]
9 – 14 ธ.ค. 58 1. เด็กชายมัตตัญโู ตั้งเง็กกี่
เหรียญทอง ประเภททีม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /2
เหรียญทอง ประเภทกลุมบุคคล
เหรียญเงิน ประเภทบุคคล
เหรียญเงิน ประเภทกลุมบุคคล
2. เด็กชายพีรพัศ จงสุขกิจพานิช
เหรียญทองแดง ประเภทกลุมทีม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล
[การแขงขันคณิตศาสตรแโลก ระดับมัธยมศึกษา รายการ
International Teenagers Mathematics Olympiad
(ITMO 2015) ]
ต.ค. 57
เด็กชายภูมริ พี พิศุทธแสินธุแ
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
ต.ค. 57
เด็กชายวรัชญแ อาภรณแวริ ัตนแ
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
ต.ค. 57
เด็กชายกอบบุญ สถิรกุล
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
ต.ค. 57
เด็กชายกิตติธัช สาริกะวนิช
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
ต.ค. 57
เด็กชายกองภพ ลิมทรง
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
ต.ค. 57
เด็กหญิงณัชชา วนิชเวชารุงเรือง
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
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ประเทศที่จัด
ไทย

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สหพันธรัฐ
มาเลเซีย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ตารางที่ 36 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ)
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรติคุณ
วัน/เดือน/ปี
นักเรียนได้รับรางวัล/ทาชื่อเสียง
ประเทศที่จัด
ยกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน
ต.ค. 57
เด็กชายมัญตัญโู ตั้งเง็กกี่
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
ต.ค. 57
เด็กหญิงรินรดา วรพงศแไพบูลยแ
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
ต.ค. 57
เด็กหญิงสิรีธร องคแพิพัฒนกุล
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
ต.ค. 57
เด็กชายฐิติพงษแ หลอพงศแพานิช
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเท
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
ต.ค. 57
เด็กชายกฤตภัค อรรถกานตแรัตนแ
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
ต.ค. 57
เด็กหญิงจิรัชฌา สิมธาราแกว
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
ต.ค. 57
เด็กชายภัทรวุฒิ รัตนาวิบูลยแ
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
ต.ค. 57
นายธนิน ภิริยะกากูล
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
ต.ค. 57
เด็กชายณัฐวรุตมแ พลเสน
ผานเขาอบรมคาย 1 (โควตา) ในการคัดเลือกเป็น
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ
(สาขาวิชาดาราศาสตรแศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
ต.ค. 57
นายสุภาภัทร อุดมรัตนแนภุ าพ
ผานเขาอบรมคาย 1 (โควตา) ในการคัดเลือกเป็น
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ
(สาขาวิชาดาราศาสตรแศูนยแจุฬาฯ) จัดโดย สอวน.
พ.ย. 57
เด็กชายธีรภัทร เต็มถาวรกุล
ผานเขาอบรมคาย 2 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาฟิสิกสแ)
จัดโดย สอวน.
พ.ย. 57
เด็กชายกวิน พานิชยธรรม
ผานเขาอบรมคาย 2 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาฟิสิกสแ)
จัดโดย สอวน.
พ.ย. 57
นายพิสิฐ เตรียมชัยพิศุทธิ์
ผานเขาอบรมคาย 2 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาชีววิทยา)
จัดโดย สอวน.

ตารางที่ 36 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ)
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรติคุณ
วัน/เดือน/ปี
นักเรียนได้รับรางวัล/ทาชื่อเสียง
ประเทศที่จัด
ยกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน
พ.ย. 57
นางสาวชญาณี ถิรพัฒนแ
ผานเขาอบรมคาย 2 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาชีววิทยา)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
จัดโดย สอวน.
พ.ย. 57
เด็กหญิงแพรสุนันทแ จันทรแพานิช
ผานเขาอบรมคาย 2 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดาราศาสตรแ
ศูนยแสามเสนฯ) จัดโดย สอวน.
20-25 เม.ย. 58 เด็กชายภูมริ พี พิศุทธแสินธุแ
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
จากการแขงขันดาราศาสตรแโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่
12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ วิทยาเขตปใตตานี
20-25 เม.ย. 58 เด็กหญิงแพรสุนันทแ จันทรแพานิช
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
จากการแขงขันดาราศาสตรแโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่
12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ วิทยาเขตปใตตานี
พ.ค. 58
เด็กชายปาณัสมแ เศวตปิยะกุล
ไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี รุนที่ 18 (JSTP)
พ.ค. 58
เด็กหญิงณฐวรรณ อัศดรวิเศษ
ไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี รุนที่ 18 (JSTP)
29 ส.ค. 58
เด็กชายกอบบุญ สถิรกุล
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันวิทยาศาสตรแ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี
29 ส.ค. 58
เด็กหญิงสิรีธร องคแพิพัฒนกุล
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันวิทยาศาสตรแ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี
29 ส.ค. 58
เด็กชายภูมริ พี พิศุทธแสินธุแ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันวิทยาศาสตรแ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี
30 ส.ค. 58
นายพิสิฐ เตรียมชัยพิสุทธิ์
รางวัลผานเกณฑแ การแขงขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
30 ส.ค. 58
นายณภัทร วสุรตั นแ
รางวัลชมเชย การแขงขันเคมี เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ณ โรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี
30 ส.ค. 58
นางสาวธัญภา เจียมมรกต
รางวัลผานเกณฑแ การแขงขันเคมี เพชรยอดมงกุฎ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
7 ก.ย. 58
เด็กหญิงแพรสุนันทแ จันทรแพานิช
ผานเขาอบรมคาย 1(โควตา) ในการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาดารา
ศาสตรแศูนยแสามเสนฯ)
16 ก.ย.58
นางสาวฐิติรตั นแ จูงใจ
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชา
ชีววิทยา)
17 ก.ย. 58
เด็กชายฐิติพงษแ หลอพงศแพานิช
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาเคมี)
17 ก.ย. 58
เด็กชายกอบบุญ สถิรกุล
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาเคมี)
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ตารางที่ 36 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ)
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรติคุณ
วัน/เดือน/ปี
นักเรียนได้รับรางวัล/ทาชื่อเสียง
ประเทศที่จัด
ยกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน
17 ก.ย. 58
เด็กชายวริศ จันทรานุวัฒนแ
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาเคมี)
17 ก.ย. 58
นายทินภัทร รณรงคแ
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาเคมี)
21 ก.ย. 58
เด็กชายธนดล ล้าเลิศประเสริฐกุล
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาฟิสิกสแ)
21 ก.ย. 58
นายภวัต อมรพิทักษแพันธแ
ผานเขาอบรมคาย 1 ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ไทยไปแขงขันโอลิมปิกวิชาการ (สาขาวิชาฟิสิกสแ)
11 ต.ค. 57
นายปณายุ คีลาวัฒนแ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (11 โรงเรียน)
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ในการแขงขันตอบปใญหา “ยานยนตแเพื่อคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัย” จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนตแไทย
11 ต.ค. 57
นายฐิติภูมิ พัวจินดาเนตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (11 โรงเรียน)
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ในการแขงขันตอบปใญหา “ยานยนตแเพื่อคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัย” จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนตแไทย
8 ม.ค. 58
นายปณายุ คีลาวัฒนแ
รางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันแรลลี่วิทยาศาสตรแ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
งานจิตรลดาวิชาการ “เฉลิม 60 พรรษา
สยามบรมราชกุมารี ฉลอง 60 ปี โรงเรียนจิตรลดา”
8 ม.ค. 58
นางสาวชญานิษฐแ สุวรรณเกิด
รางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันแรลลี่วิทยาศาสตรแ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
งานจิตรลดาวิชาการ “เฉลิม 60 พรรษา
สยามบรมราชกุมารี ฉลอง 60 ปี โรงเรียนจิตรลดา”
8 ม.ค. 58
นางสาวนัทธมน วาณิชยเศรษฐกุล
รางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันแรลลี่วิทยาศาสตรแ
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
งานจิตรลดาวิชาการ “เฉลิม 60 พรรษา
สยามบรมราชกุมารี ฉลอง 60 ปี โรงเรียนจิตรลดา”
24 ส.ค. 58
เด็กชายภูมริ พี พิศุทธแสินธุแ
ผานเขารอบ 9 ทีมสุดทายจากโรงเรียนใน
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
กรุงเทพมหานคร เพื่อเขารวมการแขงขันตอบคาถาม
ทางวิทยาศาสตรแในรายการ THAILAND SCIENCE
CHALLENGE (สถานีโทรทัศนแไทยพีบีเอส) โดยองคแการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(ส.ส.ท.) และองคแการพิพิธภัณฑแวทิ ยาศาสตรแแหงชาติ
(อพวช.)
24 ส.ค. 58
เด็กชายฐิติพงษแ หลอพงศแพานิช
ผานเขารอบ 9 ทีมสุดทายจากโรงเรียนใน
ไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
กรุงเทพมหานคร เพื่อเขารวมการแขงขันตอบคาถาม
ทางวิทยาศาสตรแในรายการ THAILAND SCIENCE
CHALLENGE (สถานีโทรทัศนแไทยพีบีเอส) โดยองคแการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(ส.ส.ท.) และองคแการพิพิธภัณฑแวทิ ยาศาสตรแแหงชาติ
(อพวช.)

ตารางที่ 36 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ)
รางวัลที่ได้รับ/การประกาศเกียรติคุณ
วัน/เดือน/ปี
นักเรียนได้รับรางวัล/ทาชื่อเสียง
ยกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน
24 ส.ค. 58
เด็กชายกิตติธัช สาริกะวานิช
ผานเขารอบ 9 ทีมสุดทายจากโรงเรียนใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
กรุงเทพมหานคร เพื่อเขารวมการแขงขันตอบคาถาม
ทางวิทยาศาสตรแในรายการ THAILAND SCIENCE
CHALLENGE (สถานีโทรทัศนแไทยพีบีเอส) โดยองคแการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(ส.ส.ท.) และองคแการพิพิธภัณฑแวทิ ยาศาสตรแแหงชาติ
(อพวช.)
24 ส.ค. 58
เด็กชายมัตตัญโู ตั้งเง็กกี่
ผานเขารอบ 9 ทีมสุดทายจากโรงเรียนใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
กรุงเทพมหานคร เพื่อเขารวมการแขงขันตอบคาถาม
ทางวิทยาศาสตรแในรายการ THAILAND SCIENCE
CHALLENGE (สถานีโทรทัศนแไทยพีบีเอส) โดยองคแการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(ส.ส.ท.) และองคแการพิพิธภัณฑแวทิ ยาศาสตรแแหงชาติ
(อพวช.)
24 ส.ค. 58
เด็กชายกันติชาติ โกเกลิ่น
ผานเขารอบ 9 ทีมสุดทายจากโรงเรียนใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
กรุงเทพมหานคร เพื่อเขารวมการแขงขันตอบคาถาม
ทางวิทยาศาสตรแในรายการ THAILAND SCIENCE
CHALLENGE (สถานีโทรทัศนแไทยพีบีเอส) โดยองคแการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(ส.ส.ท.) และองคแการพิพิธภัณฑแวทิ ยาศาสตรแแหงชาติ
(อพวช.)
27 ส.ค. 58
เด็กชายกอบบุญ สถิรกุล
รางวัลชมเชย การแขงขันทดสอบองคแความรูวิชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
วิทยาศาสตรแ (TUGSELA) ครั้งที่ 12 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
27 ส.ค. 58
เด็กชายสิรีธร องคแพิพัฒนกุล
รางวัลชมเชย การแขงขันทดสอบองคแความรูวิชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
วิทยาศาสตรแ (TUGSELA) ครั้งที่ 12 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
27 ส.ค. 58
เด็กชายภูมริ พี พิศุทธแสินธุแ
รางวัลชมเชย การแขงขันทดสอบองคแความรูวิชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
วิทยาศาสตรแ (TUGSELA) ครั้งที่ 12 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
2 – 5 มิ.ย. 58 - เด็กชายธนดล ลาเลิศประเสริฐกุล
รางวัลระดับดี (เหรียญทองแดง) การแขงขัน
- นายอานันทแ เมธเศรษฐ
คอมพิวเตอรแโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 11
26 ก.ค. –
นายพีรสิชฌแ เจริญจิตเสรีวงศแ
รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันคอมพิวเตอรแโอลิมปิก
2 ส.ค. 58
ระหวางประเทศ ปี 2558
ส.ค. 58
เด็กหญิงจิตติภัค พงษแพันธแภานี
ผูแทนลูกเสือไทยเขารวมชุมชนลูกเสือโลก ณ ประเทศญี่ปุน
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ประเทศที่จัด
ไทย

ไทย

ไทย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
คาซัคสถาน
ประเทศญี่ปุน

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
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ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา
ศูนยแประสบการณแวิชาชีพทางการศึกษา มีพันธกิจในการจัดสอบรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ 1 และ 2 ตามหลักสูตรของ
คณะครุศาสตรแ จัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณแวิชาชีพของคณาจารยแและนิสิต รวมทั้งการวิจัยและบริการวิชาการดานประสบการณแ
วิชาชีพครูแกสังคม การดาเนินงานในปี 2558 มีดังนี้
1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
ศูนยแประสบการณแวิชาชีพทางการศึกษา จัดการฝึกประสบการณแวิชาชีพในปีการศึกษา 2558 ใหกับโรงเรียนตางๆ
รวมทั้งสิ้น 80 แหง ดังนี้
ภาคการศึกษาต้น
มีนิสิตที่ออกฝึกประสบการณแวิชาชีพในโรงเรียนตางๆ 35 แหง รวมทั้งสิ้น 397 คน
ภาคการศึกษาปลาย มีนิสิตที่ออกฝึกประสบการณแวิชาชีพในโรงเรียนตางๆ 45 แหง รวมทั้งสิ้น 391 คน
2. ประชุม อบรม/สัมมนาด้านประสบการณ์วิชาชีพ (กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ) โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพของนิสิตผานการฝึกประสบการณแวิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาตน ปีการศึกษา 2558
1) ประชุมรวมเรื่อง “การปรับตัวสูโลกของการทางานในสถานศึกษาของนิสิตฝึกประสบการณแวิชาชีพ” เมื่อวันที่
5 มิถุนายน 2558 จานวน 397 คน
2) การบรรยายพิเศษเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 จานวน 397 คน
3) การบรรยายพิเศษเรื่อง “ครู ผูเ ป็นแสงสองทางหรือพรางแสงไฟในชีวิตเด็ก” เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 จานวน 377 คน
4) ประชุมกลุมยอยกับอาจารยแนิเทศกแทั่วไปเรื่อง “ครูกับการเป็นกัลยาณมิตรของเด็ก” เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558
จานวน 397 คน
5) ประชุมกลุมยอยในวิชาเอกที่เลือกทาวิจัยชั้นเรียน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 จานวน 397 คน
6) ตัวแทนนิสิตแตละโรงเรียนสะทอนภาพและปใญหาการฝึกประสบการณแวิชาชีพ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
7) ตัวแทนนิสิตแตละโรงเรียนสะทอนความภาพและปใญหาการฝึกประสบการณแวิชาชีพ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
8) ประชุมกลุมยอยกับอาจารยแนเิ ทศกแเรื่อง “ตกผลึกความคิด บทเรียนสาคัญในรอบจากการฝึกประสบการณแ
วิชาชีพ” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 จานวน 391 คน
9) สัมมนานิสติ หลังฝึกประสบการณแวิชาชีพ ประชุมกลุมยอยตามวิชาเอกและนาเสนอผลการสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2558
10) สัมมนากลุมยอยนิสติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จานวน 391 คน
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ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
ศูนยแบรรณสารสนเทศทางการศึกษา มีภารกิจในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการสถานที่สาหรับการศึกษา
คนควา บริการการคนควาวิจัย ปฐมนิเทศแนะนาการใชหองสมุดและอบรมการใชฐานขอมูล ตลอดจนจัดกิจกรรมนิทรรศการสงเสริม
การศึกษาคนควาแกคณาจารยแ นิสิตและบุคลากรในคณะครุศาสตรแ
ศูนยแบรรณสารสนเทศทางการศึกษาได เปิดใหบริการหองศึกษาคนควาระหวางเวลา 7.00 – 22.00 น. หองประชุมกลุมยอย
ระหว างเวลา 8.00-19.00 น. และใหบริ การฐานข อมูล ฉบับเต็มสื บคนไดทางออนไลนแ ทางเว็บไซตแ http://lib.edu.chula.ac.th
ผูใชบริการสามารถติดตามขาวสารและติดตอศูนยแบรรณสารฯ ไดหลากหลายชองทาง ไดแก ทาง E-mail: libedu@chula.ac.th,
เว็บไซตแ http://lib.edu.chula.ac.th, Fanpage facebook.com/lib.edu.chula, Line ID: @libedu
สถิติการใหบริการศูนยแบรรณสารสนเทศทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 2558 มีดังนี้
1.งานด้านการบริการ
ประเภท
1. บริการยืม- คืนหนังสือ
2. บริการยืม-คืนวิทยานิพนธแ
3. บริการยืมหนังสือระหวาง
หองสมุด
4. บริการยืม-คืนสื่อประสม
5. บริการถายเอกสารระหวาง
หองสมุด
6. บริการหองคอมพิวเตอรแสืบคน
7. บริการหองศึกษาคนควา
8. บริการหองประชุมกลุมยอย
9. จานวนผูเขารับการอบรมการ
บริการทางวิชาการ
10. จานวนผูใชบริการ
- นิสิต คณาจารยแ เจาหนาที่
- บุคคลภายนอก
11. มูลคาเพิ่มจากงาน
- คาปรับสิ่งพิมพแเกินกาหนด
- คาถายสาเนาระหวางหองสมุด

งานด้านบริการ (ต่อ)
ประเภท
จานวน
12. จานวนทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือภาษาไทย
133,114

จานวน
52,118
7,974

เลม
เลม

926

เลม

หนังสือภาษาอังกฤษ

62,754

เลม

263/841

ครั้ง/คน

วิทยานิพนธแ

15,406

เลม

39,556

แผน

วารสารภาษาอังกฤษที่บอกรับ

115

ชื่อเรื่อง

15,202
256,061
687/3,121

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/คน

45
3,307
10,474

ชื่อเรื่อง
เรื่อง
ระเบียน

377

คน

วารสารภาษาไทยที่บอกรับ
สื่อประสม
ฐานขอมูลวิทยานิพนธแ
ฐานขอมูลกฤตภาคขาว
การศึกษา

84,034

ระเบียน

291,900
38,224

คน
คน

ฐานขอมูลวารสารทางการศึกษา 16,278

ระเบียน

889

ระเบียน

124,414
19,778

บาท
บาท

ฐานขอมูลรายงานการวิจัย
ฐานขอมูลหลักสูตรแบบเรียน
สิ่งพิมพแครุศาสตรแ
หนังสือหายาก

222

ระเบียน

เลม

2. ฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพนิสิต/นักศึกษา
2.1 นิสิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแและสารสนเทศศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหวางวันที่ 5 มกราคม – 10
เมษายน 2558 จานวน 2 คน
2.2 นิสิตสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา คณะอักษรศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 2 – 19 มิถุนายน 2558 จานวน 3 คน
2.3 นิสิตสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา คณะอักษรศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 1 – 30 กันยายน 2558 จานวน 3 คน
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3. หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ตารางที่ 37 หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
วัน/เดือน/ปี
ชื่อหน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร
4 ธันวาคม 2557
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
23 ธันวาคม 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรแ
20 มีนาคม 2558
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
30 มิถุนายน 2558
เครือขายวิชาชีพหองสมุดในจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
14 กรกฎาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถแ จังหวัดอุตรดิตถแ
28 สิงหาคม 2558
Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
1 กันยายน 2558
โรงเรียนศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 กันยายน 2558
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญีป่ ุน
18 กันยายน 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วัตถุประสงค์
เขาเยี่ยมชม
เขาเยี่ยมชม
เขาเยี่ยมชม
เขาเยี่ยมชม
เขาเยี่ยมชม
เขาเยี่ยมชม
เขาเยี่ยมชม
เขาเยี่ยมชม
เขาเยี่ยมชม

จานวน (คน)
8
30
102
60
50
50
37
4
35

4. การพัฒนาบุคลากร
ตารางที่ 38 การพัฒนาบุคลากร
วัน/เดือน/ปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

25 กุมภาพันธแ 2558 การใชโปรแกรมจัดการเอกสารอางอิง
EndNote
11 มีนาคม 2558
การใชโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก
ผลงาน Turnitin
31 มีนาคม 2558
การนาเขาขอมูลฐาน COP

ประเภท
บุคลากร
สายปฏิบตั ิการ
สายปฏิบตั ิการ
สายปฏิบตั ิการ

9 เมษายน 2558

ผูดูแลระบบเว็บไซตแคณะครุศาสตรแ

สายปฏิบตั ิการ

21 เมษายน 2558

การอบรมเรื่อง Education 4.0
กับทิศทางของหองสมุด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบ
บริหารผลการปฏิบตั ิการพัฒนา
สมรรถนะสาหรับบุคลากรสาย
ปฏิบัติการของจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
การประชุมและอภิปรายเรื่อง ประเด็น
ลิขสิทธิ์ในบริบทจุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย

สายปฏิบตั ิการ

23 เมษายน – 25
กันยายน 2558
24 เมษายน 2558

10-24 กรกฎาคม
2558
13-14 กรกฏาคม
2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Sierra
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
นิเทศและติดตามงานดวย Coaching
Technique

สายปฏิบตั ิการ

สายปฏิบตั ิการ

หน่วยงาน/สถานที่ที่จัด
คณะทางานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรหองสมุดในจุฬาฯ
คณะทางานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรหองสมุดในจุฬาฯ
คณะทางานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรหองสมุดในจุฬาฯ
งานบริหารทรัพยากร
คณะครุศาสตรแ
คณะทางานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรหองสมุดในจุฬาฯ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย

สานักวิทยทรัพยากรรวมกับ
ภาควิชาภาษาศาสตรแ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตรแและฝุาย
วิชาการ คณะอักษรศาสตรแ
สายปฏิบตั ิการ เครือขายวิชาชีพหองสมุด
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
สายวิชาการและ งานบริหารทรัพยากรมนุษยแ
สายปฏิบตั ิการ
คณะครุศาสตรแ

จานวน (คน)
3
2
1
1
1
1

4

6
1

ตารางที่ 38 การพัฒนาบุคลากร (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
17 กรกฏาคม 2558

19 สิงหาคม 2558

14-15 กันยายน
2558
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ประเภท
หน่วยงาน/สถานที่ที่จัด
บุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนยแบรรณ
สายวิชาการและ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สารสนเทศทางการศึกษาครั้งที่ 1 ศึกษา สายปฏิบตั ิการ สหกรณแการเกษตร
ดูงานหอสมุด หอจดหมายเหตุและ
ศูนยแบรรณสารสนเทศทาง
พิพิธภัณฑแ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
การศึกษา คณะครุศาสตรแ
สหกรณแการเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภ ายใน
หนวยงาน (Knowledge Sharing)
ตามแผนการดาเนินงานโครงการจัดการ
ความรู (KM)
การอบรมเรื่องระบบการเขียน
สายปฏิบตั ิการ คณะทางานพัฒนาศักยภาพ
วิทยานิพนธแอิเล็กทรอนิกสแ
บุคลากรหองสมุดในจุฬาฯ
CU E-THESIS เรื่องที่บุคลากรหองสมุด
ควรรู
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สายปฏิบตั ิการ สานักบริหารทรัพยากรมนุษยแ
เทคนิคการแกปใญหาและตัดสินใจ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

5. โครงการ กิจกรรม นิทรรศการ
ตารางที่ 39 โครงการ กิจกรรม นิทรรศการของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
โครงการส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนการค้นคว้าทางวิชาการ
19 – 20 มีนาคม 2558
ตลาดนัดหนังสือ (EDU Book Fair)
19 มีนาคม 2558
โครงการเสวนาหัวขอ “หนังสือในดวงใจเพื่อการศึกษาในทศวรรษหนา”
13 – 24 กรกฎาคม 2558 ขยายเวลาการใหบริการหองศึกษาคนควา (Study Room)
ชวงปิดภาคการศึกษา
18 – 31 สิงหาคม 2558 กิจกรรมเปิดโลกศูนยแบรรณสารสนเทศทางการศึกษา การให
คาแนะนาการใชบริการและทรัพยากรสารสนเทศ
24 – 28 สิงหาคม 2558 ศูนยแบรรณสารสนเทศทางการศึกษารวมกับศูนยแวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไดรับการ
สนับสนุนจากศูนยแอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย จัด
งานกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการ “ACADEMIC
ACTIVITIES AND AN EXHIBITION ON ASEAN” กิจกรรม
ดังกลาวประกอบดวย นิทรรศการอาเซียน, การฉายภาพยนตรแ
อาเซียน, กิจกรรมเสวนาวิทยานิพนธแดานอาเซียนของนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาและกิจกรรมบรรยายวิชาการ เรื่อง “สอนอาเซียน
อยางไรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย ผูชวยศาสตราจารยแอรรถพล
อนันตวรสกุล ศูนยแวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

จานวน (คน)
18

4

1

300 คน
50 คน
-

2 วัน
2 ชม.
10 วัน

106

10 วัน

99

5 วัน
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ตารางที่ 39 โครงการ กิจกรรม นิทรรศการของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา (ต่อ)
โครงการอบรมการค้นคว้าฐานข้อมูลและการใช้โปรแกรมสาหรับงานวิจัย
13 ตุลาคม - 12 ธันวาคม โครงการอบรมการสืบคนฐานขอมูลและโปรแกรมที่เกี่ยวของกับ
2557
การวิจัย
19 มกราคม 2558
โครงการอบรมการใชฐานขอมูลแกนิสิตสาขามัธยมศึกษา
15,18,19,22 และ 26
โครงการอบรมการใชโปรแกรม Endnote
กรกฎาคม 2558
25-26 กรกฎาคม 2558
โครงการอบรมการใชโปรแกรม E-thesis
โครงการเพื่อสังคม
1 - 30 มกราคม 2558
โครงการปฏิทิน (เกา) เพื่อนอง
1 – 30 มกราคม 2558
โครงการบริจาคสมุดบันทึกและปฏิทินใหม
22 - 24 กันยายน 2558
ศูนยแบรรณสารสนเทศทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนจาก
คณะสหเวชศาสตรแ คณะวิทยาศาสตรแการกีฬา ศูนยแกีฬาแหง
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย และสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนาและนิทรรศการ “สุขภาพดี
เรื่องงาย ๆ ใคร ๆ ก็ทาได” ณ ศูนยแบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อเผยแพรสารสนเทศดานการดูแลสุขภาพ เป็นการสงเสริมการ
แลกเปลีย่ นประสบการณแดานการดูแล และแกปใญหาสุขภาพ
สาหรับคณาจารยแ นิสิต และบุคลากรคณะครุศาสตรแ
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
1 – 30 เมษายน 2558
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณโถง ชั้น 3
ศูนยแบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
19 มิถุนายน – 19
นิทรรศการประชาคมอาเซียน บริเวณโถง ชั้น 3
กรกฎาคม 2558
ศูนยแบรรณสารสนเทศทางการศึกษา

93

10 วัน

46 คน
101 คน

3 ชม.
5 วัน

36 คน

1.5 วัน

30 คน

3 ชม.
3 ชม.
3 วัน

-

1 เดือน

-

1 เดือน
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6. หน่วยงาน บุคลากรสร้างชื่อเสียง ได้รับรางวัล
ศูนยแบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัยรับรางวัลชมเชย จากการสงการผลงานการพัฒนา
คุณภาพงานในงานมหกรรมคุณภาพ ปี 2557 กาวสูปี 2558 “กาวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ...กาวใหมๆ เพื่อจุฬาฯ” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
โดยมีโครงการเขารอบทั้งสิ้น 22 โครงการ โครงการที่ศูนยแบรรณสารสนเทศทางการศึกษาจัดทานี้เป็นโครงการอนุรักษแหลักสูตรและ
แบบเรียนไทย รวบรวมหลักสูตรและแบบเรียนตั้งแตปี พ.ศ. 2435 นามาใหบริการในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
ศูนยแเทคโนโลยีการศึกษา ใหบริการดานสื่อและโสตทัศนูปกรณแเพื่อการเรียน การสอน การประชุม อบรม สัมมนา มีหอง
บันทึกเสียงและอุปกรณแเพื่อรองรับการใชงาน สถิติการใหบริการ มีดังนี้
1) สถิติงานบริการโสตทัศนศึกษา
ตารางที่ 40 สถิติงานบริการโสตทัศนศึกษา
รายการ
จานวน
หน่วยนับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแ (Microcomputer)
240
ครั้ง
เครื่องถายทอดสัญญาณภาพสามมิติ (Visualizer)
230
ครั้ง
เครื่องฉายภาพดิจิทัล (Digital Projector)
305
ครั้ง
เครื่องรับโทรทัศนแ, เครื่องเลนแผนซีดี/ดีวดี ี
350
ครั้ง
เครื่องเลนเทปเสียงวิทยุกระเปาหิว้
10
ครั้ง
ชุดเครื่องขยายเสียงพรอมลาโพง
102
ครั้ง
2) สถิติบริการสื่อดิจิทัล
ตารางที่ 41 สถิติบริการสื่อดิจิทัล
รายการ
จานวน
หน่วยนับ
ถายภาพดวยกลองดิจิตอล
80
งาน
ถายทา/บันทึกเทปโทรทัศนแ 1 กลอง
65
งาน
ถายทา/บันทึกเทปโทรทัศนแ มากกวา 1 กลอง
15
งาน
ตัดตอรายการโทรทัศนแ
65
งาน
ผลิตรายการโทรทัศนแ
27
งาน
แปลงสัญญาณเทปโทรทัศนแเป็น ดิจิทัล / ดีวีดี
10
งาน
คัดลอกสาเนา ซีดี / ดีวีดี
1,200
แผน
บันทึกเสียงในหองเรียน หองประชุม หองบันทึกเสียง
10
งาน
ตบแตงภาพดวยคอมพิวเตอรแ
300
ภาพ

3) สถิติบริการกราฟิกพื้นฐาน
ตารางที่ 42 สถิติบริการกราฟิกพื้นฐาน
รายการ
ออกแบบ/ผลิตโปสเตอรแประชาสัมพันธแ
ออกแบบ/ผลิตอักษรโฟมตกแตงเวที
ออกแบบ/จัดทาปูายชื่อวิทยากร
ออกแบบ/จัดบอรแดประชาสัมพันธแ
ออกแบบ/จัดบอรแดนิทรรศการพิธกี ารสาคัญ
ออกแบบ/ผลิตปูายผา PVC ติดสติกเกอรแ
ออกแบบ/ผลิตอักษรดวยเครื่องตัดสติกเกอรแ
ผลิตวุฒิบตั รตางๆ
ผลิตแผนผับ
ผลิตปกหนังสือ
ผลิตเนื้อหาในหนังสือ (Artwork)
ผลิตการแดเชิญการแดอวยพร
บริการพิมพแงาน สี – ขาว ดา
4) บริการคอมพิวเตอร์ศึกษา
ตารางที่ 43 บริการคอมพิวเตอร์ศึกษา
รายการ
หองคอมพิวเตอรแ 1
(19 รายวิชา)
หองคอมพิวเตอรแ 2
(16 รายวิชา)
หองคอมพิวเตอรแ 3
(21 รายวิชา)
หองสื่อประสม (MLL)
(23 รายวิชา)
หองคอมพิวเตอรแแมคอินทอรแช (4 รายวิชา)
การฝึกอบรมคอมพิวเตอรแ
บริการซอมบารุงคอมพิวเตอรแ
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จานวน
550
80
505
375
20
45
410
1,550
250
22
5
30
220

หน่วยนับ
แผน
ชุด
อัน
บอรแด
บอรแด
ผืน
ชุด
แผน
แผน
ปก
งาน
แผน
แผน

จานวน
380
320
420
460
80
20
150

หน่วย
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
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ศูนย์ทดสอบและประเมินเพือ่ พัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ
ศูนยแทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ มีพันธกิจในการบริการสอบวิชาพื้นฐานสาหรับผูที่จะสมัครเขา
ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนและประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยมีเปูาหมาย
เพื่อใหมีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตในระดับนานาชาติ การดาเนินงานในปี 2558 มีดังนี้
การดาเนินงานในรอบปี 2558 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
1. การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษา
พัฒนาแบบสอบวิชาทั่วไป (สอบรวม) และจัดดาเนินการสอบ วิชาทักษะพื้นฐานทางการวิจัย สาหรับผูสอบที่ตองการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) คณะครุศาสตรแ
ครั้งที่ 84 (3/2557) วันที่ 25 ตุลาคม 2557 จานวนผู้สอบ รวม 32 คน
ครั้งที่ 85 (1/2558) วันที่ 18 เมษายน 2558 จานวนผู้สอบ รวม 136 คน
ครั้งที่ 86 (2/2558) วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 จานวนผู้สอบ รวม 64 คน
2. การบริการทดสอบและประเมินทางการศึกษาและวิชาชีพ
พัฒนาแบบสอบสาหรับคัดเลือกบุคลากร และรับทุนการศึกษา
ครั้งที่ 106 (6/2557) วันที่ 20 ตุลาคม 2557 แบบสอบวิชาเฉพาะตาแหนง ตาแหนง เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตาแหนงวิศวกร (P7) วุฒิ ปริญญาตรี จานวน 1 คน
ครั้งที่ 107 (7/2557) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 แบบสอบวิชาภาษาไทย และวิชาเฉพาะตาแหนง เพื่อคัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหนงอาจารยแวุฒิปริญญาเอก ประจาภาควิชานโยบายการจัดการ และความเป็นผูนาทางการศึกษา สาขา
บริหารการศึกษา จานวน 3 คน
ครั้งที่ 108 (8/2557) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 แบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครูใชทดสอบนิสิตที่สมัครเขา
ศึกษาหลักสูตรเกียรตินิยม รุนที่ 5
ครั้งที่ 109 (9/2557) วันที่ 11 ธันวาคม 2557 แบบสอบวิชาเฉพาะตาแหนง สาหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหนงเจาหนาที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จานวน 14 คน ตาแหนงเจาหนาที่สานักงาน (บุคคล) P7 จานวน 4 คน ตาแหนง
เจาหนาที่วิเคราะหแ (นโยบายและแผน) P7 จานวน 6 คน และตาแหนงเจาหนาที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จานวน 2 คน
ครั้งที่ 110 (10/2557) วันที่ 12 ธันวาคม 2557 แบบสอบวิชาภาษาไทย และวิชาเฉพาะตาแหนง เพื่อคัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหนงอาจารยแวุฒิปริญญาเอก ประจาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จานวน 1 คน
ครั้งที่ 111 (1/2558) วันที่ 13 มกราคม 2558 แบบสอบวิชาเฉพาะตาแหนงบรรณารักษแ P7 จานวน 2 คน และแบบ
สอบวิชาเฉพาะตาแหนงเจาหนาที่บริการงานศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จานวน 6 คน
ครั้งที่ 112 (2/2558) วั นที่ 24 มีนาคม 2558 แบบสอบวิ ชาเฉพาะตาแหน งวิศวกร P7 เพื่อปฏิบัติงานสังกัดงาน
กายภาพ ฝุายบริหาร จานวน 2 คน
ครั้งที่ 113 (3/2558) วันที่ 7 เมษายน 2558 แบบสอบวิชาเฉพาะตาแหนงบรรณารักษแ P7 เพื่อปฏิบัติงานสังกัดศูนยแ
บรรณสารสนเทศทางการศึกษา จานวน 2 คน
ครั้งที่ 114 (4/2558) วันที่ 20 เมษายน 2558 แบบสอบวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหนงเจาหนาที่บริการทั่วไป (บริการทั่วไป) P9 และตาแหนงเจาหนาที่บริการทั่วไป (ลูกมือชาง) P9 เพื่อ
ปฏิบัติงานสังกัดงานกายภาพ จานวน 2 คน
ครั้ งที่ 115 (5/2558) วั น ที่ 28 เมษายน 2558 แบบสอบวิ ชาเฉพาะต าแหน ง เพื่ อ คั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยตาแหนงเจาหนาที่สานักงาน (บุคคล) P7 เพื่อปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรมนุษยแ ฝุายบริหาร จานวน 3 คน
ครั้งที่ 116 (6/2558) วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 แบบสอบวิชาเฉพาะตาแหนง เพื่อคัดเลือ กบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตาแหนงเจาหนาที่บริการงานชาง (ไฟฟูา) P8 เพื่อปฏิบัติงานสังกัดงานกายภาพ จานวน 1 คน

ครั้งที่ 117 (7/2558) วันที่ 10 มิถุนายน 2558 แบบสอบวิชาภาษาไทย และวิชาเฉพาะตาแหนง เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหนง อาจารยแวุฒิปริญญาเอก ประจาภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา
จานวน 1 คน
ครั้งที่ 118 (8/2558) วันที่ 15 มิถุนายน 2558 แบบสอบวิชาภาษาไทย และวิชาเฉพาะตาแหนง เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหนงอาจารยแวุฒิปริญญาเอก ประจาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จานวน 1 คน
ครั้งที่ 119 (9/2558) วันที่ 19 มิถุนายน 2558 แบบสอบวิชาภาษาไทย และวิชาเฉพาะตาแหนง เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหนงอาจารยแวุฒิปริญญาเอก ประจาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิจัยการศึกษา จานวน 1 คน
ครั้งที่ 120 (10/2558) วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 แบบสอบวิ ชาเฉพาะต าแหนง เพื่อ คัด เลือ กบุค คลเป็น พนัก งาน
มหาวิทยาลัยตาแหนงเจาหนาที่สานักงาน (บุคคล) P7 จานวน 10 คน และตาแหนงเจาหนาที่บริการงานชาง (ไฟฟูา) P8 เพื่อปฏิบัติงาน
สังกัดงานกายภาพ จานวน 1 คน
ครั้งที่ 121 (11/2558) วันที่ 18 สิงหาคม 2558 แบบสอบวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหนงเจาหนาที่บริการทั่วไป (บริการทั่วไป) P9 เพื่อปฏิบัติงานสังกัดงานกายภาพ จานวน 1 คน
ครั้ ง ที่ 122 (12/2558) วั น ที่ 8 กั น ยายน 2558 แบบสอบวิ ช าเฉพาะต าแหน ง เพื่ อ คั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยตาแหนงเจาหนาที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 เพื่อปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน จานวน 6 คน
ตาแหนงเจาหนาที่วิเคราะหแ (นโยบายและแผน) P7 จานวน 4 คน และตาแหนงบรรณารัก ษแ P7 ปฏิบัติงานสังกัดศูนยแบรรณสารสนเทศ
ทางการศึกษา จานวน 3 คน
บริการตรวจกระดาษคาตอบใหแกคณาจารยแ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลปศึกษา คณะครุศาสตรแ 7 วิชา จานวน กระดาษคาตอบ 2,761 แผน
บริการตรวจขอสอบและวิเคราะหแ ใหกับฝุายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สานักบริหารทรัพยากรมนุษยแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย ระหวางเดือน ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 จานวน 22 ครั้ง จานวน 1,965 แผน
บริการออกเอกสารแสดงผลการสอบวิชาทั่วไปใหแกผูทาคารองขอ จานวนทั้งสิ้น 14 รายการวิชา
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ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมตาราและเอกสารทางวิชาการ
ศูนยแสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมตาราและเอกสารทางวิชาการ เป็นหนวยงานที่ใหบริการทางการศึกษา มีพันธกิจเกี่ยวกับ
การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารยแคณะครุศาสตรแ การจาหนาย และการเผยแพรประชาสัมพันธแ หนังสือ ตารา บทความ
วิชาการ เชน วารสารครุศาสตรแ และวารสารอิเล็กทรอนิกสแทางการศึกษา (OJED) ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ
ซึ่งตารา หนังสือ และบทความวิชาการ ทุกชิ้นงานไดรับการกลั่นกลองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผูทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกคณะครุศาสตรแ การดาเนินงานในรอบปี 2558 มีดังนี้
ด้านการผลิต
จัดใหมีการดาเนินงานดานการผลิต ดังนี้
1. การผลิตหนังสือและตารา
จัดให มีการผลิต หนังสื อ และตาราของคณาจารยแ และบุ คลากร โดยมีก ารประชาสัมพั นธให คณาจารยแ ทั่วไป และ
คณาจารยแที่เคยไดรับทุนสนับสนุนการจัดทาเอกสารคาสอน เขารวมโครงการตาราและเอกสารทางวิชาการ การรวมมือระหวาง
ศูนยแสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมตาราและเอกสารทางวิชาการ และสานักพิมพแจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ในดานการขยายตลาด
การจาหนาย การประชาสัมพันธแหนังสือและตาราที่ผลิตในคณะครุศาสตรแ โดยในปี 2558 ไดผลิตตารา 2 เรื่อง ดังนี้
1) หนังสือปรัชญาและมโนทัศนแสังคมแหงการเรียนรู โดยผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
หนังสือ “ปรัชญาและมโนทัศนแสังคมแหงการเรียนรูแ ละสังคมฐานความรู” ปรัชญาและมโนทัศนแสังคมแหง
การเรียนรูและสังคมฐานความรู โดยนาเสนอความหมายมโนทัศนแพื้นฐานและปรัชญาของสังคมแหงการ
เรียนรูและสังคมฐานความรู ความสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิต และความสาคัญของแหลงเรียนรูตลอด
ชีวิตในสังคมแหงการเรียนรูและสังคมฐานความรู โดยมีรายละเอียดยอยสาหรับการนาไปปฏิบัติจริงอันจะ
เป็นการตอยอดองคแความรู

2) หนังสือการจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ พิมพแครั้งที่ 2
โดยรองศาสตราจารยแ ดร.จีระพันธุแ พูลพัฒนแ หนั งสือ “การจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย ตาม
แนวคิดของมอนเตสซอรี่” เป็นการนาแนวคิดทางการศึกษาไปสูการปฏิบัติ กอใหเกิดแนวคิดและแนวทาง
ที่ดีสาหรับผูที่สนใจจะนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติไดจริง มีรายละเอียดของการ
นาเสนอที่เป็นรูปธรรมจากประสบการณแตรงทั้งความรูทางทฤษฎีและการปฏิบัติ

3) หนังสือคณิตศาสตรแสาหรับครูมัธยม พิมพแครั้งที่ 2 โดยรองศาสตราจารยแ ดร.อัมพร มาคนอง หนังสือ
“คณิตศาสตรแสาหรับครูมัธยม” นาเสนอความรูและแนวคิดหลักทางคณิตศาสตรแระดับมัธยมศึกษา โดย
เน น ประเด็ น ที่ ผู ส อนคณิ ต ศาสตรแ ใ นระดั บดั งกล า วจ าเป็ น ต อ งมี ค วามรู ค วามเข า ใจ ซึ่ งได แ ก เนื้ อ หา
สาระสาคัญ ความคิดรวบยอด แนวคิดเชิงลึก และความเขาใจที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตรแ ตลอดจน
แนวทางในการจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ ให ผู เ รี ย นมี ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ ง และสามารถน าความรู ที่ ไ ด ไ ป
ประกอบการคิดเพื่อแกปใญหา หรือใชเป็นพื้นฐานในการศึกษาคณิตศาสตรแในระดับที่สูงขึ้น สาระที่นาเสนอ
ในหนังสือเลมนี้จะเป็นประโยชนแตอผูสอนคณิตศาสตรแระดับมัธยมศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
คณิตศาสตรแของผูเรียนโดยรวม
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2. การดาเนินการผลิตและเผยแพรวารสารวิชาการ
ศูนยแสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมตาราและเอกสารทางวิชาการ ผลิตวารสารวิชาการ
วารสารอิเล็กทรอนิกสแทางการศึกษา (OJED)
1) วารสารครุศาสตรแปี 2558 มีจานวนทั้งหมด 4 ฉบับ ดังนี้
(1) วารสารครุศาสตรแ ปีที่ 43
ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม มีนาคม) บรรณาธิการประจาฉบับ
รองศาสตราจารยแ ดร.เอมอัชฌา
วัฒนบุรานนทแ ประกอบดวย
บทความวิจัย 10 บทความ และ
บทความในคอลัมนแพิเศษ 1
บทความ รวมทั้งสิ้น 11 บทความ
(3) วารสารครุศาสตรแ ปีที่ 43
ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม กันยายน) บรรณาธิการประจาฉบับ
รองศาสตราจารยแ ดร.อาชัญญา
รัตนอุบล ประกอบดวย บทความ
วิจัย 3 บทความ บทความวิชาการ
6 บทความ และบทความใน
คอลัมนแพิเศษ 1 บทความ รวม
ทั้งสิ้น 10 บทความ

2 ฉบับ คือ วารสารครุศาสตรแ และ
(2) วารสารครุศาสตรแ ปีที่ 43
ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน)
บรรณาธิการประจาฉบับ
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วีระเทพ
ปทุมเจริญวัฒนา ประกอบดวย
บทความวิจัย 10 บทความ บทความ
วิชาการ 1 บทความ และบทความใน
คอลัมนแพิเศษ 1 บทความ รวมทั้งสิ้น
12 บทความ
(4) วารสารครุศาสตรแ ปีที่ 43
ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม)
บรรณาธิการประจาฉบับ
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วิภาวรรณ
วงษแสุวรรณแ คงเผา ประกอบดวย
บทความวิจัย 11 บทความ บทความ
วิชาการ 3 บทความ และบทความใน
คอลัมนแพิเศษ 1 บทความ รวมทั้งสิ้น
15 บทความ

2) วารสารอิเล็กทรอนิกสแทางการศึกษา (OJED) ประจาปี 2558 มีทั้งหมด 4 ฉบับ โดยแตละบทความจะไดรับการประเมิน
จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ทาน ทาใหวารสารอิเล็กทรอนิกสแทางการศึกษา (OJED) ตามเกณฑแ TCI ซึ่งในปี 2558 มีผูเสนอบทความ
เพื่อเผยแพรในวารสาร OJED ดังนี้
(1) วารสารอิเล็กทรอนิกสแ
(2) วารสารอิเล็กทรอนิกสแ
Volume 10, No. 1 มีผูเสนอ
Volume 10, No. 2 มีผูเสนอ
บทความ รวมทั้งสิ้น 49 บทความ
บทความ รวมทั้งสิ้น 50 บทความ

(3) วารสารอิเล็กทรอนิกสแ
Volume 10 No. 3 มีผูเสนอ
บทความ รวมทั้งสิ้น 50 บทความ

(4) วารสารอิเล็กทรอนิกสแ
Volume 10, No. 4 มีผูเสนอ
บทความ รวมทั้งสิ้น 50 บทความ
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3. การจัดอบรมโครงการการเขียนผลงานวิชาการอยางไรใหสาเร็จ จัดขึ้นเมื่อวันเสารแที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 –
17.30 น. ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ (หองบัคคารา ชั้น 2) สานักงานหลักสูตรและการสอน โดยศูนยแสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ตาราและเอกสารทางวิชาการรวมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย (ฝุายประถมและมัธยม) คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย
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ศูนย์สร้างสรรค์ชมุ ชนแห่งการเรียนรู ้
ตารางที่ 44 สรุปโครงการบริการวิชาการ ศูนย์สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
ลาดับที่
1

โครงการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
และครูระดับ
ประถมศึกษา
ตาบลหวยแหง
อาเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี
สถานะโครงการ:
ดาเนินการเสร็จสิ้น
และปิดโครงการแล้ว

2

โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ
อาเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี
สถานะโครงการ:
ดาเนินการเสร็จสิ้น
และปิดโครงการแล้ว

วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนรูของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
ในสถานศึกษา
ตาบลหวยแหง
อาเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี
ในรายวิชา
วิทยาศาสตรแ
คณิตศาสตรแ
ภาษาอังกฤษ
และความรู
เรื่องอาเซียน
2) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการเรียนรู
ของครู ระดับ
ประถมศึกษา
ในสถานศึกษา
ตาบลหวยแหง
อาเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี
ในรายวิชา
วิทยาศาสตรแ
คณิตศาสตรแ
ภาษาอังกฤษ
ความรูเรื่อง
อาเซียน
เพื่อกาหนด
แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
ประถมศึกษา
ขนาดเล็ก อาเภอ
แกงคอย จังหวัด
สระบุรี ตาม
แนวทางการสราง
ชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ
โดยมี
วัตถุประสงคแ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ/
ความพึงพอใจ
นักเรียนและครู - คะแนนจากแบบสอบวัดผล
ในโรงเรียนเขต
สัมฤทธิ์ในรายวิชาวิทยาศาสตรแ
ตาบลหวยแหง
คณิตศาสตรแ ภาษาอังกฤษ
อาเภอแกงคอย
และอาเซียนศึกษาของนักเรียน
จังหวัดสระบุรี
พัฒนาขึ้นภายหลังไดรับการ
จานวน 6 ร.ร.
อบรม
(นักเรียน 168 คน - คะแนนเฉลี่ย O-NET ของ
และครู 110 คน) สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
พัฒนาขึ้นภายหลังไดรับการ
อบรม
- ครูมีมโนทัศนแที่คลาดเคลื่อน
ในแตละรายวิชาลดลงภายหลัง
จากเขารวมการอบรม
- ครูสามารถประยุกตแใชความรู
ที่ไดรับจากการอบรมเพื่อ
จัดการเรียนรูในสถานศึกษา
- ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจตอโครงการ
- ผูเขารวมมีเจตคติที่ดีตอคณะ
ครุศาสตรแ และจุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย

ผูเรียน ผูบริหาร
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่
เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาแก
โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาด
เล็ก ใน ต.หวยแหง
ต.ชาผักแพว และ
ต.ตาลเดี่ยว อาเภอ
แกงคอย จังหวัด
สระบุรี

ระยะที่ 1
- ไดขอมูลสภาพปใญหาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่
ที่นาไปสูแนวทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
และการกาหนดแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
- เกิดเครือขายความสัมพันธแ
ของครู นักเรียน เขตพื้นที่และ
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

งบประมาณ

9 เดือน
(มกราคม
2558 กันยายน
2558)

488,000 บาท
โดยไดรับการ
สนับสนุนจาก
โครงการ
สระบุรีชุมชน
เขมแข็งของ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย

9 เดือน
(มกราคม
2558 กันยายน
2558

450,000 บาท
โดยไดรับการ
สนับสนุนจาก
โครงการ
สระบุรีชุมชน
เขมแข็งของ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
รศ.ดร.สุพร
ชัยเดชสุริยะ
ผศ.รุงอรุณ
ลียะวณิชยแ
อ.ดร.ชาริณี
ตรีวรัญโู
และคณะ

ผศ.ดร.สรอยสน
สกลรักษแ
อ.ดร.ชาริณี ตรี
วรัญโู
อ.ดร.ยศวีรแ
สายฟูา
อ.ดร.ภาวิณี
โสธายะเพ็ชร
และคณะ
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ตารางที่ 44 สรุปโครงการบริการวิชาการ ศูนย์สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 (ต่อ)
ลาดับที่

3

โครงการ

วัตถุประสงค์

ในระยะที่ 1
คือ เพื่อศึกษา
สภาพปใญหา
ความตองการ
ของโรงเรียน
ประถมศึกษา
ขนาดเล็กใน
พื้นที่ เพื่อ
กาหนดแนวทาง
และวางแผน
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน
(การดาเนิน
โครงการมี 3
ระยะ)
โครงการพัฒนา
เพื่อกาหนด
คุณภาพการจัด
แนวทางการ
การศึกษาของ
พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก
การจัดการศึกษา
ตามแนวคิดชุมชน
ของโรงเรียน
การเรียนรูทางวิชาชีพ ประถมศึกษา
อาเภอแกงคอย
ขนาดเล็ก อาเภอ
จังหวัดสระบุรี
แกงคอย จังหวัด
ระยะที่ 2
สระบุรี ตาม
แนวทางการสราง
ชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ
โดยมี
วัตถุประสงคแ
ในระยะที่ 2 คือ
เพื่อดาเนินงาน
ตามแผนงาน
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
ประถมศึกษา
ขนาดเล็กใน
โรงเรียนนารอง
(การดาเนิน
โครงการมี 3
ระยะ)

กลุ่มเป้าหมาย

ผูเรียน ผูบริหาร
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่
เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาแก
โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาด
เล็ก ใน ต.หวยแหง
ต.ชาผักแพว และ
ต.ตาลเดี่ยว อาเภอ
แกงคอย จังหวัด
สระบุรี

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ/
ความพึงพอใจ

ระยะที่ 2
1) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ในพื้นที่ ซึ่งประกอบดวย
ผูบริหาร ครู นักเรียน
นักวิชาการ ศึกษานิเทศกแ และ
ชุมชน เกิดเครือขายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
2) สมรรถภาพการสอนของครู
และสมรรถนะทางวิชาการของ
ผูบริหารและนักวิชาการในพื้นที่
ไดรับการพัฒนา
3) ความสามารถในการอานออก
เขียนไดและการคิดวิเคราะหแ
ของนักเรียนไดรับการพัฒนา
วัดไดจากคะแนนจากแบบวัด
กอนและหลังการดาเนินงานมี
ความแตกตางกันอยางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ระยะเวลา

9 เดือน
(มกราคม
2559 กันยายน
2559

งบประมาณ

499,778 บาท
โดยไดรับการ
สนับสนุนจาก
โครงการ
สระบุรีชุมชน
เขมแข็งของ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

อ.ดร.ชาริณี
ตรีวรัญโู
(หัวหนา
โครงการ)
ผศ.ดร.สรอยสน
สกลรักษแ
อ.ดร.ยศวีรแ
สายฟูา
อ.ดร.ภาวิณี
โสธายะเพ็ชร
และคณะ

ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ
ศูนยแสงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยไดมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ไทย – จีน
โดยชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย ฝุายศิลปะและวัฒนธรรมกิจการนิสิต คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาส
มหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และในโอกาสครบ 40 ปีแหงการสถาปนา
ความสัมพันธแทางการทูตระหวางประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย ฝุายศิลปะและ
วั ฒ นธรรม กิ จ การนิ สิ ต และสาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตรแ จุ ฬ าลงกรณแ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยนิ สิ ต จ านวน 8 คน โดยมี
ผูชวยศาสตราจารยแพงษแลดา ธรรมพิทักษแกุล และผูชวยศาสตราจารยแ ดร.หทัยรัตนแ ทับพร เป็นที่ปรึกษา ไดรับเชิญจากวัดเหมอัศวาราม
ภายในวัดมาขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาที่ถือกาเนิดขึ้นแหงแรกใน
ประเทศจีนเมื่อสองพันกวาปีกอน ใหไปจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลปเพื่อแลกเปลี่ยนกับศิลปินอาวุโสทางดนตรีและ
นาฏศิลปจีนแบบดั้งเดิม และรวมกิจกรรมการแสดงวงกลองยาวในงานสมโภชวัดเหมอัศวารามภายในวัดมาขาวครบ 1 ปีของการสรางวัด
รวมทั้งรวมเสวนาเรื่องดนตรีจีน-ดนตรีไทยกับศิลปินจีน โดยจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมาขาวและ
ศูนยแศึกษาพระศาสนาวัดนาคปรก เมื่อวันที่ 24-29 กันยายน พ.ศ. 2558 นับเป็นการเปิดโอกาสใหนิสิตในจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
อัน เป็ น ตัว แทนของประเทศแลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรมทางดนตรี นาฏศิล ป และศิ ล ปะตา งๆ ตลอดจนฝึ ก ฝนการบริ ห ารจั ด การ
การทางานเป็นกระบวนการกลุม และการบูรณาการประสานงานกับหนวยงาน องคแกรตางๆ ระดับชาติ และระหวางประเทศใหประจักษแ
ตอสังคมโลก
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คณะทางานจัดทาหนังสือรายงานประจาปี คณะครุศาสตร์ ประจาปี 2558
1. รองคณบดี (รองศาสตราจารยแ ดร.โชติกา ภาษีผล)
2. ผูชวยคณบดี (ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ)
3. ผูชวยคณบดี (อาจารยแ ดร.วิชัย เสวกงาม)
4. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
5. หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปแศกึ ษา
6. หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผูนำทางการศึกษา
7. หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
8. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
9. หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
10. หัวหนางานบริหารทั่วไป
11. หัวหนางานแผนและงบประมาณ
12. หัวหนางานการเงินและบัญชี
13. รักษาการหัวหนางานหลักสูตรและการสอน
14. รักษาการหัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ
15. รักษาการหัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษยแ
16. รักษาการหัวหนางานพัสดุ
17. รักษาการหัวหนางานกายภาพ
18. รักษาการหัวหนางานกิจการนิสิตและนิสิตเกาสัมพันธแ
19. นางพรทิพยแ เฟื่องฟู
20. นางสาวจุฑารัตนแ ตาปนานนทแ
21. นางสาวธีรดา ฆองประเสริฐ
22. นางสาวปรางทิพยแ นวลใหม

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย
งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

โทรศัพทแ 02-218-2565 ตอ 6341
โทรสาร 02-218-2433

ออกแบบปก : นายสุริยันตแ ไชยฮาด
ภาพกิจกรรม : งานประชาสัมพันธแ
เรียบเรียงและจัดทารูปเล่ม : ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
นางสาวปรางทิพยแ นวลใหม
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