
 



 ค าน า     
 

 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันผลิตครูและนักการศึกษา
ชั้นน าของภูมิภาค ที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา ขับเคลื่อนสังคมการศึกษาไทยสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน โดยมีพันธกิจหลัก ประกอบด้วย  

1. สร้างบัณฑิตครูและนักการศึกษาที่มี
ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะที่ทันสมัย  
จิตสาธารณะและความเป็นผู้น า 

2. สร้างองค์ความรู้ ผลวิจัยและนวัตกรรม
การศึกษาที่มีผลกระทบสูง 

3. เ ส ริ ม โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต จุ ฬ า ล งก ร ณ์
มหาวิทยาลัย ด้วยนวัตกรรมการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ 
ทุกด้านและการเป็นแบบอย่างโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพ
ครูชั้นน าของประเทศ 

4. พัฒนาระบบการบริหารที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นฐานโดยเน้นการมีส่วนร่วมและ ความเป็นธรรมาภิบาล 

5. ยกระดับคุณภาพครูของประเทศด้วย
กลไกชุมชนการเรียนรู้และโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 

6. ชี้น าและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของพลเมืองไทย 

7. ชี้น าและเป็นที่พึ่งทางการศึกษาให้กับ
ประเทศ ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงการปฏิบัติในห้องเรียน
สู่การพัฒนาสังคมการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์
เพื่อสรุปผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ในรอบ 
ปีการศึกษา 2559 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 
31 กรกฎาคม 2560) สะท้อนความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะครุศาสตร์ 

ในนามของคณะครุศาสตร์ ขอขอบคุณ
บุคลากรทุกท่านที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและ
การพัฒนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
หน้า ค าน า 

 คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 
 แผน งบประมาณและประกันคุณภาพ 
1 - แผนและงบประมาณ 
2 - ประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ 
 ระบบกายภาพ 
3 - การพัฒนาระบบกายภาพ 
 ทรัพยากรมนุษย ์
5 - การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
5 - จ านวนบุคลากร 
6 - การพัฒนาบุคลากร 
11 - บุคลากรได้รับรางวัล/สร้างชื่อเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สารบญั 
หน้า  

 การจัดการเรียนการสอน 
18 - หลักสูตร 
19 - จ านวนนิสิต 
20 - การพัฒนานิสิต 
27 - นิสิตที่ได้รับรางวัล/สร้างชื่อเสียง 
32 การวิจยัและบริการวิชาการ 
65 การบริการวิชาการแก่สังคม 
79 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
83 ความร่วมมือกับต่างประเทศ (วิรัชกจิ) 
105 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
126 หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน (ศูนย์ต่าง )ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ 
สถาบันผลิตครูและนักการศึกษาชั้นน าของภูมิภาค   
ที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ขับเคลื่อนสังคม
การศึกษาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. สร้างบัณฑิตครูและนักการศึกษาที่มีความสามารถทาง
วิชาการ วิชาชีพ ทักษะที่ทันสมัย จิตสาธารณะและความ
เป็นผู้น า 
2. สร้างองค์ความรู้ ผลวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาที่มี
ผลกระทบสูง 
3. เสริมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรม
การศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ ทุกด้านและการเป็นแบบอย่าง
โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครูชั้นน าของประเทศ 
 

 
4. พัฒนาระบบการบริหารที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมและ ความเป็นธรรมาภิบาล 
5. ยกระดับคุณภาพครูของประเทศด้วยกลไกชุมชน
การเรียนรู้และโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 
6. ชี้น าและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมืองไทย 
7. ชี้น าและเป็นที่พึ่งทางการศึกษาให้กับประเทศ 
ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงการปฏิบัติในห้องเรียนสู่การ
พัฒนาสังคมการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
คณบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์  

ปีการศึกษา 2559 



 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ 

ก ากับดูแลงานบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  
งานกายภาพ งานกิจการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ 
จิรายุ-พูนทรัพย์ จังหวัดระยอง 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 

ก ากับดูแลงานวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา
และศูนย์ความเป็นเลิศ 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ 

ก ากับดูแลงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และศูนย์พัฒนา
นิสิตและบัณฑิตอุดมคติ 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูล 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม 

ก ากับดูแลงานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ 

 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล 

ก ากับดูแลงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน งานวิรัชกิจ 
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต าราและเอกสารทางวิชาการ 

และศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 
 

 
อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข 

ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

รองคณบด ี

7 คน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ไล้ทอง 
หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความ

เป็นผู้น าทางการศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ 
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  

หวัหนา้ภาควิชา 

6 คน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ 
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล 
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา  
   ผู้ช่วยคณบดี 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 
ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ) 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรี ชยการ คีรีรัตน์ 

ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ) 

 

 
อาจารย์วิเชียร หรรษานิมิตกุล  

ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ) 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์  

   ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน)     
 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ 

ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน) 
 

 

 
. อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ 

ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ) 

ผูช่้วยคณบดี 

(ต่อ)Z-( 13 คน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด  

   ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต)  
 
 
 
 
 

 
อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ 

   ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต)  
 
 
 

 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์  

ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา) 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า 
ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา) 

 
 
 

 
 

อาจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร 
ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา) 

 
 
 

 
อาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ 

ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา) 

ผูช่้วยคณบด ี(ต่อ) 



 

 

ตราสัญลักษณ์ 

 
พระเก้ียว หมายถึง ทองค าประดิษฐานบนหมอนรองสีชมพู 

สื่อถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
อันเก่าแก่ที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้สถาปนา 

แถบแพรผ้า หมายถึง ใต้องค์พระเกี้ยวประกาศชื่อคณะครุศาสตร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาปนาข้ึนเมื่อปี
พุทธศักราช 2500 

สีเพลิง หมายถึง บนผ้าแพรผ้าเป็นสีประจ าของคณะครุศาสตร์ 
แถบสีขาวบนแพรผ้า หมายถึง คุณธรรมความบริสุทธิ์ 
คบเพลิงทอง หมายถึง ความม่ันคงและความจีรังยั่งยืน 
เปลวเพลิง หมายถึง เปลวเพลิงที่ลุกสว่างไสวออกจากคบเพลิง

ทั้งสองข้าง สื่อถึงความรู้เป็นเสมือนแสงสว่างน าทาง
ปัญญา และความอบอุ่นของครูผู้เป็นกัลยาณมิตร 
ชี้น าปัญญาและคุณธรรมแก่ศิษย์ 

 

อัตลักษณ์ความเป็นครุศาสตร์ 
อาจารย ์ สอนดี วิจยัเด่น เน้นคุณธรรรม น าสังคม 
นิสิต ความรู้ดี มีสง่า วาจาดี มีคุณธรรม 
เจ้าหน้าที ่ เช่ียวชาญงาน บริการดี มีคุณธรรม 

 

 

สีประจ าคณะ 

               สีแสด
 
 
 
 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  ค ว ร เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม  และพลานามัยที่ ดี  
เพื่อออกไปเป็นบัณฑิตที่มี คุณภาพ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยึด
เกณฑ์การก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เบื้องต้น 4 
ประการ ประกอบด้วย ด้านสติปัญญาและวิชาการ ด้านคุณธรรม 
ด้านสังคม และด้านทักษะและวิชาชีพ ออกมาเป็นคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดังนี้ “ความรู้ดี มีสง่า วาจาดี มีคุณธรรม” จ าแนกได้ 10 ประการ 
ดังแผนภูมิที่ 1 

 
แผนภูมิท่ี 1 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผ
นภ

ูมิท
ี่ 2

 โค
รง

สร
้าง

กา
รบ

ริห
าร

คณ
ะค

รุศ
าส

ตร
 ์



 

 

 
 

โครงการสัมมนาคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร ์ 
เรื่อง “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์  
พ.ศ. 2560 – 2563” 
 

 
 

โครงการสัมมนาคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ เรื่อง “การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2563” จัดข้ึนเมื่อ
วันที่ 17 – 19 มกราคม 2560 ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟแอนด์ 
สปา จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ทั้ งหมด 4 ข้อ ได้แก่  
1) เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและทักษะที่จ าเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความท้าทายใน
บริบทของการครุศึกษา แนวคิด และแนวปฏิบัติในการก าหนด
นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์  
2) เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาวิเคราะห์และสร้างสรรค์แนวทางในการ
พัฒนาคณะครุศาสตร์ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมชั้นน าที่มุ่งสร้างสรรค์ความรู้และผลผลิตจากการ
ศึกษาวิจัย ตลอดจนบัณฑิตที่เป็นนวัตกรในทางที่จะปรับเปลี่ยน
สังคมไทยให้สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่  
3) เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ 
พ.ศ. 2560 - 2563 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
พ.ศ. 2560 - 2563 และ 4) เพื่อสร้างบรรยากาศการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ในการทบทวนบทบาท ภารกิจ และทิศ
ทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ 
 

 
 
 
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย 
 

ในปีงบประมาณ 2560 คณะครุศาสตร์ (ไม่รวมโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้รับงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้คณะทั้งสิ้น 219,977,444 บาท และได้
น าไปใช้ในการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ โดยแยกเป็น
ค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่าย (ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 
2560) ดังนี้ 
 

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2590 จ าแนกตามเงินทุน 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
ค่าตอนแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,666,616.00 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 5,637,000.00 บาท 
เงินอุดหนุน 3,500,000.00 บาท 

รวม 12,803,616.00 บาท 
ในปีงบประมาณ 2560 คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณ

แผ่นดิน จ านวน 12,803,616 บาท เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ 3,666,616 บาท เป็นค่าสาธารณูปโภค 5,637,000 บาท 
และเป็นเงินอุดหนุน 3,500,000 บาท  
งบประมาณเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตาม
หมวดรายจ่าย           

หมวดรายจ่าย งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 17,998,116.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,303,596.00 บาท 
ค่าตอนแทน ใช้สอยและวัสดุ 115,539,937.00 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 7,330,129.00 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 44,056,000.00 บาท 
เงินอุดหนุน 12,946,050.00 บาท 
เงินทุนส ารอง 5,000,000.00 บาท 

รวม 207,173,828.00 บาท 
ในปีงบประมาณ 2560 คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณ

เงินรายได้คณะ จ านวน 207,173,828 บาท เป็นเงินเดือนและ
ค่า จ้างประจ า 17,998,116 บาท เป็นค่าใช้ จ่ายบุคลากร 
4 , 303, 596 บ า ท  เ ป็ น ค่ า ต อ บ แ ท น  ใ ช้ ส อ ย แ ล ะ วั ส ดุ 
155,539,937 บาท เป็นค่าสาธารณูปโภค 7,330,129 บาท  
เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 44,056,000 บาท เป็นเงิน
อุดหนุน 12,946,050 บาท  และเป็นเงินทุนส ารอง 5,000,000 บาท 

แผนและงบประมาณ 
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ตัวบ่งช้ี เป าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 80 % 109.5 120.5 ร้อยละ 90.87 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 80 % 71 120.5 ร้อยละ 58.92 3.68 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ≤0 2503.4 117.5 21.30:1 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 6 ข้อ - - 5 ข้อ (1,2,3,4,6) 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 6 ข้อ - - 5 ข้อ (1,2,3,5,6) 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 6 ข้อ - - 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 100,000 บาท/คน ขึ้นไป 44,944,468 116.5 385,789.42 บาท/คน 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละ 40 ขึ้นไป 65.2 120.5 ร้อยละ 54.11 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 6 ข้อ - - 4 ข้อ (1,2,3,6) 3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 7 ข้อ - - 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 7 ข้อ - - 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 6 ข้อ - - 6 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ย 4.56 
 

 
 

คณะครุศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2559 มีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.56 
 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 
– 17.30 น. ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ 
ครุศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ
ครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.พนิต เข็มทอง ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร. 
อนุชัย รามวรังกูร รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ 
กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า กรรมการ
และเลขานุการ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
และเอกลักษณ์ของคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกนัคุณภาพคณะครศุาสตร ์
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ช่วงคะแนนผลการประเมิน 
คะแนน  0.00 - 1.50   
    การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน  1.51 - 2.50   
    การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน  2.51 - 3.50   
    การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน  3.51 - 4.50   
     การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน  4.51 - 5.00   
     การด าเนินงานระดับดีมาก 
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การพัฒนาระบบกายภาพ 
ในปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ ด าเนินการปรับปรุง

พื้นอาคารพูนทรัพย์ฯ เนื่องจากมีการใช้งานมาร่วมกว่า 50 ปี 
ส่งผลให้โครงสร้าง และสภาพพื้นที่ช ารุด ทรุดโทรม โดยการ
ปรับปรุงครั้งนี้เพื่อรองรับการใช้พื้นที่ พิพิธภัณฑ์ และโถงจัดเลี้ยง
อเนกประสงค์ ในอนาคต 

 
ปรับปรุง-บริหารจัดการ ศูนย์อาหาร 
  1. ยกเลิกการช าระเงินผ่านบัตร 
  2. ปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์อาหาร 
  3. คัดสรรร้านค้าที่ดีมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย 
  4. เปลี่ยนตู้กดน้ าด่ืม 
  5. ใช้เครื่องฆ่าเชื้อ ช้อน-ส้อมด้วยอัลตร้าไวโอเลต 
  6. บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดท าสติกเกอร์ รณรงค์การประหยัดการใช้พลังงาน 
    โดยคาดการว่าจะสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าลงกว่า 10 %  
 
 
 

 
 
คณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Zero Waste 
  1. ลดปริมาณขยะต้ังแต่ต้นทาง 
  2. ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก 
  3. รณรงค์การใช้แก้วน้ าส่วนตัว 
  4. รณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง 
  5. ปรับปรุงการบริการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะครุศาสตรเ์ข้าร่วมโครงการ Green Office 
  1. ปรับปรุงรับการคัดแยกขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
  2. รณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ในพื้นที่ส านักงาน 
  3. ปรับปรุงการบริการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนุรักษ์การใช้พลังงาน – ปรับปรุงไฟลานจอดรถยนต์ 
        เปลี่ยนไฟแสงสว่างลานจอดรถยนต์ จากหลอด Metal 
Halide เปน็ หลอด LED สามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าลงกว่า 85 %  
 
 
 
 
 

การพฒันาระบบกายภาพ 
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ปรับปรุงไฟห้องน้ า อาคาร 2 ชั้น 4, 6-8 
       เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างจาก หลอด Compact Fluorescent 
เป็นหลอด LED โดยสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าลงกว่า 61 %  
 
 
 
 
 
บ ารุงรักษาเชิงป องกัน เคร่ืองปรับอากาศ อาคาร 2 3 และ 4 
        ท าความสะอาดชุด Fan Coil และชุด Condensing  รวมถึง
ท าการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและแรงดันน้ ายา โดยสามารถ
ประหยัดการใช้ไฟฟ้าลงกว่า 10 %  
 
 
 
 
 
 
แปลงเกษตรแนวราบ 
 

 
 

 • ปรับปรุงสะพานข้ามบ่อน้ า 
 • ปรับปรุงบ่อหน่วงน้ าเป็นแปลงปลูกผัก 
 • ปรับปรุงพื้นที่เป็นแปลงปลูกผัก 
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเตรียมพื้นที่ 
 • ท่านคณบดีลงเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยตัวเอง 
 • ผลิตผลจากแปลงเกษตรแนวราบ 

 

 
ผลิตผลจากแปลงเกษตรแนวราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ด้วยความต้ังใจจริง  ในการด าเนินตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยสีเขียว ที่สนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลด
โลกร้อน ประกอบกับการท าเกษตรแบบอินทรีย์ ตามแนวทาง
พระราชด าริทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีท่านคณบดีลงมา
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาระบบกายภาพ 
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ในปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์มีจ านวนบุคลากร  
รวมทั้งสิ้น 632 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1. บุคลากรสายวิชาการจ านวน 366 คน เป็นข้าราชการ
จ านวน 69 คน พนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน 287 คน ลูกจ้างเหมา
จ่ายจ านวน 3 คน ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศจ านวน 2 คน 
และพนักงานวิสามัญ จ านวน 5 คน 

 
เปรียบเทียบร้อยละของจ านวนบุคลากรสายวิชาการ  

ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ร้อยละ 34.15 ปริญญา
โท 48.91 ปริญญาตรี 16.94 ส าหรับต าแหน่งทางวิชาการ  
คิดเป็นร้อยละของต าแหน่งวิชาการ ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 

 
2. บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 266 คน เป็นข้าราชการ

จ านวน 6  คน พนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน 172 คน  
เป็นลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 41 คน 
ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 14 คน  
ลูกจ้างเหมาจ่าย จ านวน 31 คน ชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
จ านวน 2 คน และพนักงานวิสามัญจ านวน 2 คน 

 
ระ ดับ ศ าส ตร าจ า ร ย์  1 . 3 7  ร อ งศ าส ตรา จ า ร ย์  6 . 2 8  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21.58 และอาจารย์ 70.77 และประเภท
ของบุคลากรที่เป็นข้าราชการ  18.85 พนักงานมหาวิทยาลัย 
78.42 ลูกจ้างเหมาจ่าย 0.82 ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
0.55 และพนักงานวิสามัญ 1.37 
 
 
 
 

การบริหารทรพัยากรมนษุย ์
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คณะครุศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนใ ห้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ อย่างต่อเนื่อง 

โดยการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มข้ึน โดยผ่านระบบการศึกษา  
การพัฒนา และการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการพัฒนาในระยะสั้น ๆ ส าหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระยะยาวนั้น 
ต้องอาศัยกลยุทธ์การบริหารงานด้านบุคลากรเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากแบบเดิมมาสู่การพัฒนาแบบใหม่ โดยอาศัยการพัฒนาทัศนคติ 
การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาแรงจูงใจของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมตลอดถึงการจัดกิจกรรม และการจัดหาอุปกรณ์ การด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2559 มีดังต่อไปนี้ 
 

1. การจัดโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร  
ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 

ทุกวันพระ 
(20 นาที) 

กิจกรรม งานดีเพราะมีสมาธิ ภายใต้
โครงการพัฒนาสุขภาพกายและใจส าหรับ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2559 

สายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการ 

กลุ่มภารกิจบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

21 

ตลอดปี
การศึกษา 
เริ่ม 27  
ก.ค. 59 

การออกก าลังกายเฉลิมฉลอง 100 ปี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนามใน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม 

สายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม 

บุคลากร
ทั้งโรงเรียน 

16 มิ.ย. – 
4 ส.ค. 59 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย 
ครบวงจร 

คณาจารย์ ฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

45 

10 ส.ค. 59  
(3 ชั่วโมง) 

กิจกรรมอบรมสุขใจกับการท างาน  
หัวข้อเรื่อง “เหนื่อยงานหรือหน่ายคน” 

สายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการ 

กลุ่มภารกิจบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

49 

23 ส.ค. 59 การเพิ่มพูนความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพฯ เรื่องการท าผัดปลาดุกกรอบ 

สายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและ 

เทคโนโลย ี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

43 

5, 12, 19
และ 26 
ก.ย. 59 

หลักสูตรความรู้ระบบเครื่องเสียงชั้นต้น 
BASIC LIVE MUXING COURSE 

สายปฏิบัติการ LIVE FOR SOUND 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

1 

8 ก.ย. 59 การฟังบรรยายเรื่อง การเลี้ยงดูลูกกัน
อย่างไรในสังคมยุคดิจิตอล โดย ดร.ศรีดา  
ตันทะอธิพานชิ อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว 

สายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

50 

8 - 9  
ก.ย. 59 

การจัดกิจกรรมอาหารอินทรีย์ โดยส านัก
วิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

สายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม 

บุคลากร
ทั้งโรงเรียน 

10 - 11 
ก.ย. 59 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่ม
ศักยภาพและถ่ายทอดความรู้ในการ
จัดการทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์  

สายปฏิบัติการ สถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 

2 

 
 
 

การพฒันาบคุลากร 
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  โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร  

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 
14 – 15  
ก.ย. 59 

โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2559 

สายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการ 

กลุ่มภารกิจบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

439 

19 ก.ย. 59 โครงการจัดท ายุทธศาสตร์ของโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายมัธยม 

คณาจารย์/บุคลากร ฝ่ายแผน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

175  

27 ก.ย. 59 
 
 

โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัระเบียบ 
เบิก – จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / หัวหน้า

หน่วยงาน 

ฝ่ายแผน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

51 

27 - 28 
ก.ย. 59 

โครงการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 

คณาจารย์/บุคลากร ฝ่ายแผน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

175 

ต.ค. 59 -
ส.ค. 61 

โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

สายวิชาการ 
อาจารยล์ิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล 
อาจารยป์ุณทิศา กลัดทอง 

สถาบันภาษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 

21 ต.ค. 59 การใช้งาน CU WEBMAIL ครั้งที่ 5 สายปฏิบัติการ ส านักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1 

29 ต.ค. 59 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องดนตรี หัวใจ 
สมองและของรอบตัว 

สายปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 

16 พ.ย. 59 งาน “GLOBAL  INNOVATION TALK”  
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชกับนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย  

สายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ 

ศูนย์นวัตกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1 

23 - 26 
ธ.ค. 59 

การประชุมปฏิบัติการคัดเลือกตัวชี้วัด 
ต้องรู้และออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลา 
รู้ที่ก าหนดให้เรียน 

สายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สมใจ ต้ังปณิธานสุข 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

1 

28 – 29  
ธ.ค. 59 

(12 ชั่วโมง) 

โครงการพัฒนาสุขภาพกายและใจส าหรับ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2560  
เรื่อง “ธรรมมะ เดอะซีรีย์” ตอน “ส าคัญ  
ณ ปัจจุบันขณะ” 

สายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการ 

กลุ่มภารกิจบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

27 

ทุกวัน
พฤหัสบดี 
(30 นาที) 

กิจกรรมงานดีเพราะมีสมาธิ สายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการ 

กลุ่มภารกิจบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

16 

27 ม.ค. 60 
(1 ชั่วโมง) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการเพาะ
สารพัดต้นอ่อน” 

สายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการ 

กลุ่มภารกิจบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

31 

14 ก.พ. 60 
(1 ชั่วโมง) 

การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ หัวข้อ  
“อยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรคหัวใจ” 

สายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการ 

กลุ่มภารกิจบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

34 

17 ก.พ. 60 
(1 ชั่วโมง) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกผัก
สลัด” 

สายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการ 

กลุ่มภารกิจบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

39 
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  โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร  

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 
17 – 19  
ก.พ. 60 

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน 
การสอน เรื่องการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ
ของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน 

บุคลากรสาย 
สนับสนุนการสอน 

ฝ่ายบริหาร 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

62 

24 มี.ค. 60 
(1 ชั่วโมง) 

กิจกรรมการปลูกสารพัดผักงอกและ 
ไมโครกรีน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร
จากกิจกรรมการจัดตลาดอิ่มใจ 

สายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการ 

กลุ่มภารกิจบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

38 

27, 29  
มี.ค. 60 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสื่อ
คณิตศาสตร์และกิจกรรมการสอนแบบ 
STEM จาก สสวท. 

สายวิชาการ ฝ่ายหลักสูตรและการสอน 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

อาจารย์กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

และผูท้ี่สนใจ 

28 เม.ย. – 
3 พ.ค. 60 

(4 วัน) 

โครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2560  
เรื่อง “ร่วมใจพัฒนางาน เพื่อบ้านของเรา
คณะครุศาสตร์” 

สายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการ 

กลุ่มภารกิจบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

90 

 

2. การเสริมสร้างสขุภาพและพลานามยับุคลากรคณะครุศาสตร์ 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม ร่วมพิธีเปิดกีฬา
ภายใน ของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 ประจ าปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  เน้นธีม “ครุศาสตร์  60 ปี  พลีใจภักด์ิ รักองค์ภูมิพล” โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) น าขบวนพาเหรด รอง
อธิการบดี  (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) เป็นผู้ถือธง นายธีรชาติ ขิงขุนทด และนางสาวชณัฐศิกาญ แจ่มแจ้ง อัญเชิญพระบรม
ฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และนางสาวมุกทราย บวรนิธิกุล เป็นผู้ถือป้าย คณะครุศาสตร์ ในการนี้
บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้ร่วมแปรขบวนเป็นเลข ๙ (เลขเก้า) ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในครั้งนี้ด้วย 
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คณะครุศาสตร์ ร่วมกับชมรมอาจารย์และชมรมบุคลากร 
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ 

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับชมรมอาจารย์และชมรมบุคลากร 
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 โดยเริ่มต้ังแต่
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรม 
ในรูปแบบส่งความสุขวันข้ึนปีใหม่ด้วย “การให้” ตามเบื้อง 
พระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
โดยเฉพาะในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เป็นการจัดงานกิจกรรม 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน 
และร่วมเป็น “ผู้ ใ ห้” ด้วยการ บริจาคเงินและสิ่ งของ  
เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิฯ และหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
กิจกรรมประกอบด้วย 

1. ให้การเรียนรู้ โดยจัดนิทรรศการเพื่อแสดงพระบรม-
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เกี่ยวกับ “การให้” “ครูและการศึกษา” และ “ส.ค.ส. 
พระราชทานต้ังแต่พุทธศักราช 2531 - 2559” และ ส.ค.ส. 
พระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2491 และการแสดง 
ผลงานศิลปะของนิสิต 

2. ให้สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ในบริเวณคณะครุศาสตร์ 
และการเปิดตลาด “อิ่มใจ” เพื่อจ าหน่าย สินค้าปลอดสารพิษ 
(Green market) 

3. ให้ความสุข โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่รับประทาน
อาหารร่วมกัน ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการเป็น
ผู้ให้ พร้อมทั้งการสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
และการเป็น “ผู้ให้” ด้วยกัน 

 
 

4. ให้ศาสนา โดยท าบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จ านวน 19 รูป 
5. ให้สังคม โดยน าสิ่งของไปบริจาค แก่สถานสงเคราะห์ 

มูลนิธิ และหน่วยงานต่าง ๆ การจัดงานในครั้งนี้ด าเนินการตาม
แนวทางที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือ ทุกภาคส่วน เนื่องจากอยู่
ในช่วงการบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ-
ปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช โดยเน้นกิจกรรมทางศาสนาและ
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อประเทศชาติและส่วนรวม 
 
โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 

โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
ประจ าปี 2559 ในวันที่ 14 – 15 กันยายน 2559 เวลา 06.30 – 
11.00 น. ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 101 ห้องประชุม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข 
อาชวอ ารุง คณะครุศาสตร์ 
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3. คณาจารย์ได้รบัต าแหน่งทางวชิาการ ในรอบปีการศึกษา 2559 
    

     คณาจารย์ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ 
รับต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 

อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 
รับต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 

อาจารย์ ดร.ปราณภา โหมดหิรัญ 
รับต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 

อาจารย์จินตนา บรรลือศักด์ิ 
รับต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

อาจารย์น้ าผึ้ง ศุภอุทุมพร 
รับต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2559 

อาจารย์นวรัตน์ หัสดี 
รับต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 8 มีนาคม 2560 

อาจารย์ภัทรพร สิงห์ชัย 
รับต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
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อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล 
รับต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 



4. บุคลากรได้รบัรางวัล/ได้รับการเชดิชูเกียรติ 

 
ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์  

ได้รับแต่งต้ังเป็น ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางสารัตถะ จากราชบัณฑิตยสภา  

ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 
 

 
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช  

ได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์  
ประจ าปี 2559" ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ 

ที่อุทิศตน เพื่อส่วนรวมเป็นแบบอย่างทางด้านการสอน  
ให้กับนิสิตในด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี 

ได้รับแต่งต้ังเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา  

ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง ต้ังแต่วันที่ 14 กันยายน 2559  
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร  

ได้รับเลือกเป็น Vice President ประจ า Asia-Pacific Region 
ในการประชุมสมัชชาโลกทางการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 68 

 

 
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี  

ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ 
 

 
ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์  

ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก ผู้ท าคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2560 ในวันคล้าย 
วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1 เมษายน 2560 

เสนอชื่อโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูล 

ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดี 
และผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2564 
 

 
อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข 

ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดี 
และผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2564
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คณาจารย์ที่ได้รับแต่งต้ังจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐานให้เป็นคณะท างานจัดท ากรอบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและกรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 
ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน 45th International Exhibition 

of Inventions of Geneva ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดเต็มจ านวนจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ได้น าผลงานเข้าร่วมการประกวด 4 ผลงาน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. เหรียญทอง: Smart Location-based Mobile Application 
ผู้ประดิษฐ์: รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์  

และรองศาสตราจารย์  ดร.ประกอบ กรณีกิจ 
2. เหรียญเงิน: Multicultural Virtual World 
ผู้ประดิษฐ์: รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
3. เหรียญทองแดง: Smart U-Learning System 
ผู้ประดิษฐ์: รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์  

และรองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 
4. เหรียญทองแดง: Banknote iMagnifier Mobile Application 
ผู้ประดิษฐ์: รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม  

และรองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ 

อาจารย์ ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ แข็งขัน 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
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                  อาจารย์ ดร.กนิษฐ ศรีเคลือบ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ได้รับรางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปี 2559 รางวัลระดับดีมาก หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“การพฒันาโมเดลการเสริมสร้าง บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล : การวิจัยองิการออกแบบและ
การวิเคราะห์เอ็มเอ็มเอสอีเอ็ม” (Development of an Effective Learning Climate Enhancement 
Model: Design Based Research and MMSEM Analysis) โดยจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
คุณและเงินรางวัล 70,000 บาท 
 
 

คณาจารย์ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและรางวัลที่ได้รับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 
ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 10 คน ดังนี้ 

 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ได้รับประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน กองทุนคณะจิตวิทยา วาระที่ 3 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สัจกุล ได้รับประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน กองทุนคณะครุศาสตร์ วาระที่  3 ระยะ

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์ ได้รับกิตติบัตรการประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ได้รับกิตติบัตรการประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์

ด้านการเรียนการสอน ระดับดีมาก กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2559 
อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์

ด้านกิจการนิสิต ประเภททั่วไป ระดับดีเด่น ประจ าปี 2559 
อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติ งานด้าน

การเรียนการสอนส าหรับอาจารย์รุ่นใหม่ กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2559 
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อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2560 ระดับประกาศเกียรติคุณผลงานนวัตกรรมดิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดินปั้นส าหรับงานศิลปหัตถกรรมประกายมุก คุณภาพสูงจากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
อาหารทะเล สาขาปรัชญา จากส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2560 ระดับประกาศเกียรติคุณผลงานนวัตกรรมดิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดินปั้นส าหรับงานศิลปหัตถกรรมประกายมุก คุณภาพสูงจากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
อาหารทะเล สาขาปรัชญา จากส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

อาจารย์น้ าผ้ึง ทวีพรปฐมกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะได้รับรางวัล Bronze Medal ผลงาน Microbe Visualizer: Bacterial Hunter Kits จาก  
The 44th International Exhibition of Invention of Geneva 2016 สมาพันธรัฐสวิส 

 
5. ปูชนียาจารย์ คณาจารย์อาวุโส คณาจารยด์ีเด่นและศิษย์เก่าเกยีรตยิศ ประจ าปี 2559 
  

ประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2559 จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
   
 
 
 
 
 
 

 
  

ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์อาวุโส ประจ าปี 2559 จ านวน 6 ท่าน ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ แข็งขัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช         

อาจารย์เสน่ห์ บุญช่วย อาจารย์สุจินต์ วัฒนะ
รัตน์ 
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ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ดีเด่น ประจ าปี 2559 จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2559 จ านวน 11 ท่าน ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร วรรณศิริ อาจารย์รัตนา พิกุลกานตเลิศ 
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รองศาสตราจารย์จันทร์ ผ่องศรี 

ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ รองศาสตราจารย์เพียงใจ ศุขโรจน์ 

รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ       

พลต ารวจตรีหญิงรมย์ชลี พูนประสิทธิ์ 

ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์ 

ดร.ธีรพนธ์ คงนาวัง       นายนิวัต เจียวิริยบุญญา 

นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล 

นางสาวเกสร สิงห์ธนะ นางกรรณิการ์ นันทโพธิเดช 



6. บุคลากรเกษียณอายุการท างาน ประจ าปี 2559 
ปี 2559 คณะครุศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการที่เกษียณอายุการท างาน จ านวน 12 ท่าน โดยแบ่งเป็น 

บุคลากรสายวิชาการ 9 ท่าน และบุคลากรสายปฏิบัติการ 3 ท่าน ดังนี้ 
 
บุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุการท างาน จ านวน 9 ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 4 5  6 7 8 9 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์  2. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช 
3. รองศาสตราจารย์วิสนศักด์ิ อ่วมเพ็ง   4. รองศาสตราจารย์ ม.ล.อัจจิมา เกิดผล 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาณาวดี มิตรสัมพันธ์  6. อาจารย์จารุลัทธิ์ กลิ่นเกษร 
7. อาจารย์วิภา เกียรติธนะบ ารุง   8. อาจารย์สุวัฒน์ กลิ่นเกษร 
9. อาจารย์เสน่ห์ บุญช่วย 

 
บุคลากรสายปฏิบัติการเกษียณอายุการท างาน จ านวน 3 ท่าน 
 
 
 
 

1. นายหนูปาน ขาวพุ่ม 
2. นางวลัยพร พรรณโณ 
3. นางสุรัตน สืบสาย 

 
 
 
 
 1 2 3 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ I หน้า 16 



 
 
โครงการพัฒนาสุขภาพกายและใจส าหรับบุคลากรคณะ 
ครุศาสตร์ 

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาสุขภาพกายและใจส าหรับ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2560 เรื่อง “ธรรมมะ เดอะซีรีย์” 
ตอน “ส าคัญ ณ ปัจจุบันขณะ” โดยในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. หัวข้อ “กระทบแต่ไม่กระเทือน” เวลา 
13.00 – 16.00 น. หัวข้อ “จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมน าสุขมาให้” 
และวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. หัวข้อ 
“ตัณหาพาเพลิน” และเวลา 13.00 – 16.00 น. หัวข้อ “เล่าเรื่องธรรม”  
โดยมีอาจารย์อมร  ชุติมาวงศ์ เป็นวิทยากร  ณ ห้อง 502 อาคาร
ประชุมสุข อาชวอ ารุง โครงการ ดังกล่าวเป็นการพัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตร์ด้านจิตใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยน้อมน า
หลักธรรมทางพุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างบรรยากาศการท างานให้บุคลากรของคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีความสุขอย่างศานติและรักองค์กร
อย่างแท้จริง 
 
โครงการหลักการคิดบวกเพื่อให้เราใช้น้ าเสียงในการสื่อสาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
โครงการหลักการคิดบวกเพื่อให้เราใช้น้ าเสียงในการสื่อสาร 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดข้ึนเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 
13.30 - 16.30 น. ณ ห้องอ าไพ สุจริตกุล โดยงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ วิทยากรได้แก่ คุณกิตติมา พลวงษ์ (ครูแก้ว 
The Voice)  นักพูดผู้สร้างแรงบันดาลใจ โค้ชด้านศาสตร์ พลัง
เสียงและบุคลิกภาพภายใน ได้สรุปประเด็นส าคัญของหลักการ
คิดบวกเพื่อให้เราใช้น้ าเสียงในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
 

1.  เมื่อจิตใจเราวุ่นวาย เราต้องท าให้จิตใจเป็นบวก ด้วยการ
ท าจิตใจให้ว่างและอยู่ในสถานที่ผ่อนคลาย การท าจิตใจเราให้
ว่าง ท าได้โดยจินตนาการช่วงเวลาที่ท าให้เรามีความสุข อาจเป็น
เวลาทีได้อยู่กับคนที่เรารัก/ ครอบครัว หรือสถานที่ที่เราชื่นชอบ 
สถานที่รอบข้างเป็นปัจจัยพื้นฐานของสภาวะอารมณ์ หากก าลัง
โกรธใครไม่ควรไปอยู่ในห้องแคบ ให้หาสถานที่ที่ท าให้สบายตา 
สบายใจ อยู่กับธรรมชาติสักพัก ปรับสภาวะอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อน 
เมื่อเราอยู่กับธรรมชาติ เริ่มมีความผ่อนคลายสบายใจ จะท าให้
เราสามารถคิดบวกได้ เช่น ถ้าเราด่ืมน้ าชาเย็นไปแล้ว ครึ่งแก้ว 
เราต้องการด่ืมน้ าสะอาดแต่เราเติมน้ าสะอาดลงไปเลยโดยที่เรา
ไม่เทน้ าชาเย็นทิ้งหรือล้างแก้วก่อน เราก็จะไม่ได้ด่ืมน้ าสะอาดอยู่ดี 

2. เมื่อจิตใจเราปกติและไม่เป็นลบ เราต้องพัฒนาให้เป็นบวก
ด้วยการคิดถึงข้อดีของตนเองและกล่าวชื่นชมคนอื่นอย่างจริงใจ 
การคิดถึงข้อดีของตัวเอง เช่น ตัวเราสามารถท าประโยชน์อะไร
กับใครได้ ถ้าเราให้ค่าตัวเองมากพอ เราจะไม่อ่อนแอ เมื่อเราชื่นชม
ตัวเองได้ เราจะมองข้อดีของสิ่งรอบข้างได้ เช่น ถ้าเราเดินตกหลุม 
หากเราคิดลบ จะโมโหตัวเอง โมโหคนอื่นที่มาขุดหลุมไว้ แต่หาก
เราคิดบวก เราจะเห็นการเดินตกหลุมเป็นเรื่องธรรมดา ยอมรับว่า
เราไม่ได้มอง แต่เราจะไม่โทษตัวเองและไม่คิดต่อว่าคนที่มาขุดหลุม 
นอกจากนี้ การกล่าวชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจจะเกิดข้ึนได้ เมื่อเรา
หัดมองข้อดีของตนเองได้ เช่น เราท ากับข้าวเก่ง สามารถท าให้
ผู้อื่นได้รับประทานอาหารรสชาติดี สะอาด หรือเราสามารถท า
ให้เพื่อนรอบข้างหัวเราะได้ เมื่อเราสามารถท าประโยชน์ให้คน
รอบข้างใกล้ตัว เช่น เพื่อน ครอบครัว มีความสุขได้ เราจะ
สามารถขยายประโยชน์และแบ่งปันให้คนในองค์กรมีความสุขได้ 
และขยายวงกวางสู่สังคมขนาดใหญ่ได้เช่นกัน 

3. การคิดบวกจะท าให้เราใช้น้ าเสียงในการปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น เมื่อมีความสุข ความสบายใจ เราสามารถ คิดบวกได้ 
เรารักตนเอง หัดชื่นชมตัวเอง และเราจะชื่นชมผู้อื่น มองเห็น
ผู้อืน่ในแง่ดี เมื่อทั้ง 3 องค์ประกอบนี้รวมกัน และเราอยู่ในข้ันที่
นึกชื่นชมผู้อื่นได้แล้ว นั่นหมายถึงเราก าลังเป็นคนน่ารัก และมี
ผลให้ความยึดมั่นในตัวตนของเราลดลง ท าให้เรากลายเป็นคน
อ่อนน้อมถ่อมตน เราจะไม่คิดว่าเราเก่งกว่าใครเลย เราจะไม่คิด
ว่าเราสวย/หล่อกว่าใคร เมื่อไรที่เราสบายใจ เราจะท าตัวสบาย ๆ 
ผ่อนคลาย ในการพูดหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะเป็นน้ าเสียงที่
สดใส น่ารัก มีความจริงใจ ออกมาจากภายในจิตใจอย่างแท้จริง
ของเรา 
 

กิจกรรมเด่นดา้นการพฒันาบคุลากร 
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ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอน 3 ระดับ 

ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 21 หลักสูตร และหลักสูตรครุศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต จ านวน 11 หลักสูตร ดังนี้ 
      1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เปิดสอน
โปรแกรมปกติและโปรแกรมเกียรตินิยม ดังนี้ 
1) โปรแกรมปกติ จ านวน 10 สาขาวิชา ได้แก ่

1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
2) สาขาวิชาประถมศึกษา  
3) สาขาวิชามัธยมศึกษา  
4) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
6) สาขาวิชาศิลปศึกษา  
7) สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
8) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
9) สาขาวิชาธุรกิจศึกษา  
10) สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว  

            และการศึกษาพิเศษ 
2) โปรแกรมเกียรตินิยม จ านวน 6 สาขาวิชา ได้แก่  

1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
2) สาขาวิชาประถมศึกษา  
3) สาขาวิชามัธยมศึกษา (เฉพาะวิชาเอกเด่ียว)   
4) สาขาวิชาศิลปศึกษา  
5) สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
6) สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 

 

 
 
 
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 21 หลักสูตร ได้แก่  

1) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
2) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
3) สาขาวิชาประถมศึกษา  
4) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
5) สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์  
6) สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์  
7) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  
8) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
9) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น ภาษาต่างประเทศ 

(นานาชาติ)  
10) สาขาวิชาศิลปศึกษา  
11) สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
12) สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
13)  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
14) สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
15) สาขาวิชาอุดมศึกษา 
16) สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา  
17) สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
18) สาขาวิชาสถิติและสารสนเทศการศึกษา 
19) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา   
20) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
21) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 
3. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จ านวน 11 หลักสูตร ได้แก่  

1) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
2) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
3) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
4) สาขาวิชาศิลปศึกษา  
5) สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
6) สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
7) สาขาวิชาอุดมศึกษา  
8) สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา  
9) สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
10) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
11) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 

การจดัการเรียนการสอน 
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ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ปรญิญาตรี 174 213 387 736 1,181 1,917 139 232 371
ปรญิญาโท 77 139 216 139 235 374 82 137 219
ปรญิญาเอก 28 50 78 106 211 317 44 65 109

รวม 279 402 681 981 1,627 2,608 265 434 699

ระดับการศึกษา
นิสิตใหม่ ปกีารศึกษา 2559 นิสิตทกุชั้นปี บณัฑิตปกีารศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์มีนิสิตรวมทั้งสิ้น จ านวน 
2,608 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 1,917 คน 
ระดับมหาบัณฑิต จ านวน 374 คน และระดับดุษฎีบัณฑิต 
จ านวน 317 คน และมีบัณฑิตส าเร็จ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 699 คน จ าแนกเป็น
ระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 371 คน ระดับมหาบัณฑิต 
จ านวน 219 คน และระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน 109 คน   
 
 

ข้อมูล  ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ส านักงานการทะเบียน 

จ านวนนิสิต ปีการศึกษา 2559 และบัณฑิตส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
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กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต มีผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

วันท่ีจัด 
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ 
1 2 3 4 5 

21 ส.ค. 59 งานฉลองอายุครบ 7 รอบ ของคณาจารย์  
7 ท่าน "84 วัสสาสัตตปิยาจารย์ " 

สมาคมครุศาสตร์
สัมพันธ์ 

800   √   

22 ส.ค. – 
1 ก.ย. 59 

กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ 60 เป็นกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาระหว่างนิสิตใหม่ทุกคณะ เพื่อให้น้องใหม่ 
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ฝุายกีฬา 
คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ
สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

300     √ 

27 - 28 
ส.ค. 59 

โครงการค่ายคณิตศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 14 
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ชมรมต้นกล้าคณิตศาสตร์  
ฝุายวิชาการ

คณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ 

80 √ √  √  

31 ส.ค. 59 เปิดสนามกีฬาบาสเก็ตบอล งานกิจการนิสิต 
และนิสิตเก่าสัมพันธ์ 

100      √ 

2 ก.ย. 59 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ศูนย์พัฒนานิสิต 
และบัณฑิตอุดมคติ 

21  √  √ √  

3 และ 8 
ก.ย. 59 

สัมมนาหน่วยงานงานกิจการนิสิตและนิสิตเก่า 
สัมพันธ์ ณ โรงแรมแม่น้ า รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ 

งานกิจการนิสิต 
และนิสิตเก่าสัมพันธ์ 

14    √  

11 - 13 
ก.ย. 59 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิต  
ณ เขตบริหารการปกครองพิเศษฮ่องกง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

งานกิจการนิสิต 
และนิสิตเก่าสัมพันธ์ 

32    √  

17 - 18 
ก.ย. 59 

สัมมนาถ่ายทอดงานคณะกรรมการนิสิต
บัณฑิตศึกษา ณ Paradise Resort 
 อ.หัวหิน จ.เพชรบุรี 

คณะกรรมการนิสิต
บัณฑิตศึกษา 

14 √   √  

29 ก.ย. -
14 ธ.ค. 59 

 โครงการครูจุฬาฯ น่ามอง จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การแต่งกาย 
และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับความเป็น
นิสิตวิชาชีพครู 

ฝุายนิสิตสัมพันธ์ 
คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 

นิสิต 
ทุกชั้นป ี

   √  

11 ต.ค. 59 โครงการครุศิลป์เพื่อน้อง ปีการศึกษา 2559 ชมรมครุศาสตร์นานาศิลป์
และศิลปะร่วมสมัย 

ฝุายวิชาการ 
คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 

56 √ √  √  

หมายเหตุ วัตถุประสงค์  1. ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2. ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 3. ด้านคุณธรรม     
4. ด้านทักษะอาชีพ       5. ด้านสุขภาพ 

 

การพฒันานสิติ 
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กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต มีผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ (ต่อ) ดังนี้ 

วันท่ีจัด 
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ 
1 2 3 4 5 

14 - 16 
ต.ค. 59 

โครงการค่ายสุดสัปดาห์ เป็นค่ายอาสาพัฒนา
ชนบท ณ โรงเรียนลิ้นจ่ีอุทิศ อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

ฝุายพัฒนาสังคม 
และบ าเพ็ญประโยชน์
คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 

50  √  √  

19 - 20 
พ.ย. 59 

โครงการ FUTSAL EDU CUP  ฝุายกีฬา 
คณะกรรมการนิสิต 

ปริญญาบัณฑิต 

251     √ 

30 พ.ย. 59 โครงการถักสายรัดข้อมือ “ถักสานสายใย
สามัคคี..ร าลึกพระคุณพ่อหลวง ร. 9” 

งานกิจการนิสิต 
และนิสิตเก่าสัมพันธ์ 

200 √ √  √  

15 - 29 
ธ.ค. 59 

 

โครงการค่ายกลางปี 2559 
โรงเรียนบ้านแม่แสม ต.ตะเคียนปม             
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน 

ฝุายพัฒนาสังคม 
และบ าเพ็ญประโยชน ์
คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 

50 
 

√ √  √  

17 - 21 
ม.ค.60 

 

โครงการ ค่ายแนะแนวการศึกษาอยากเป็นครู  
โครงการ 10 “ปลุกพลังจากความฝัน  
ปลุกความมุ่งมั่น ฉันจะเป็นครู” 

ฝุายวิชาการ 
คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 

120 
 

√  √ √  

3 - 5  
ก.พ. 60 

โครงการน้ าใจครูฟื้นฟูการศึกษาเยาวชน
ภาคใต้ มอบของบริจาคให้แก่นักเรียน  
3 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านศิลางาม                      
2) โรงเรียนไทรงาม  3) โรงเรียนท่าอุแท           
จ.สุราษฏร์ธานี  

ฝุายพัฒนาสังคม 
และบ าเพ็ญประโยชน์ 
คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์  

ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฏร์ธานี 

22 √ √  √  

3 - 20 
ก.พ. 60 

โครงการวาดภาพร าลึกพระคุณพ่อหลวง 
รัชกาลที่ 9 

นิสิตสาขาวิชา
ศิลปศึกษา ร่วมกับ 
งานกิจการนิสิต 

และนิสิตเก่าสัมพันธ์ 

120 √ √  √  

21 ก.พ. - 
2 มี.ค. 60 

กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

 

ทุกชั้นป ี     √ 

10 - 12 
มี.ค. 60 

ปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิต  
ณ ทองสมบูรณ์คลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  

งานกิจการนิสิต 
และนิสิตเก่าสัมพันธ์ 

374     √  

15 - 18 
มี.ค. 60 

โครงการจุฬาฯ EXPO 2017 ฝุายวิชาการ 
คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ 

2,000 √   √  

15 – 19 
มี.ค. 60 

งาน EDU CHULA EXPO 2017  กลุ่มภารกิจ 
บริการการศึกษา 

2,143 √   √  

หมายเหตุ วัตถุประสงค์  1. ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2. ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 3. ด้านคุณธรรม     
4. ด้านทักษะอาชีพ       5. ด้านสุขภาพ 
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กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต มีผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ (ต่อ) ดังนี้ 

วันท่ีจัด 
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ 
1 2 3 4 5 

18 มี.ค. – 
1 เม.ย. 60 

โครงการค่ายแนะแนวและเตรียมความพร้อม 
เพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2559        
จัดนิสิตเป็นพี่เลี้ยงให้กับโครงการ (ชั้น ม.5)
โดยจัดนิสิตเป็นพี่เลี้ยงในโครงการ ณ โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 

ส านักพระราชวัง  
และกลุ่มภารกิจ 

กิจการนิสิต  
คณะครุศาสตร์ 

 

140 √ √  √  

23 มี.ค. 60 การด าเนินการจัดท าใบประกอบวิชาชีพครู กลุ่มภารกิจ 
บริการการศึกษา 

354    √  

28 มี.ค. 60 เลือกต้ังคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต  
ปีการศึกษา 2560 

คณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ 

นิสิต 
ทุกชั้นป ี

  √   

5 เม.ย. 60 
 

การน าเสนอปริญญานิพนธ์นิสิตหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

กลุ่มภารกิจ 
บริการการศึกษา 

73 √   √  

5 เม.ย. 60 สัมมนาคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต  
คณะครุศาสตร์ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 

คณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิต  
งานกิจการนิสิต 

และนิสิตเก่าสัมพันธ์ 

37    √  

5 - 9 
เม.ย. 60 

โครงการ (พัฒน์ฯ) น้ าใจครูสู่เยาวชน         
โรงเรียนบ้านศิลางาม อ.กาญจนดิษฐ์  
จ.สุราษฏร์ธานี 

ฝุายพัฒนาสังคม 
และบ าเพ็ญประโยชน์ 
คณะกรรมการนิสิต 

ปริญญาบัณฑิต 
งานกิจการนิสิต 

และนิสิตเก่าสัมพันธ์ 

40 √ √  √  

18 - 24 
เม.ย. 60 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชา        
นุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 จัดนิสิตเป็น 
พี่เลี้ยงให้กับโครงการ (ชั้น ม.2) โดยจัดนิสิต
เป็นพี่เลี้ยงในโครงการ ณ โรงเรียนโสตศึกษา  
ทุ่งมหาเมฆ 

ส านักพระราชวัง  
และกลุ่มภารกิจ 

กิจการนิสิต  
คณะครุศาสตร์ 

 

40 √ √  √  

22 เม.ย. 60 โครงการกีฬาประเพณีครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
สัมพันธ์ (ไม้เรียวเกม)  ครั้งที่ 18  เป็นกิจกรรม
กีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ ระหว่าง 5 สถาบัน
คือ จุฬาฯ  มศว. ม.ศิลปากร ม.บูรพา ม.เกษตร 
ครั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ 

คณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิต  
คณะครุศาสตร์ 

 

1,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

√ 

หมายเหตุ วัตถุประสงค์  1. ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2. ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 3. ด้านคุณธรรม     
4. ด้านทักษะอาชีพ       5. ด้านสุขภาพ 
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กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต มีผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ (ต่อ) ดังนี้ 

วันท่ีจัด 
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ 
1 2 3 4 5 

29 - 30 
เม.ย. 60 

โครงการการแข่งขันฟุตบอลชั้นปี  
คณะครุศาสตร์  

ฝุายกีฬา 
คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต  
คณะครุศาสตร์ 

251     √ 

20 - 21 
พ.ค. 60 

โครงการสัมมนาถ่ายทอดงานคณะกรรมการ
นิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์  
ณ คุ้มพญาซอ จ.สมุทรสงคราม 

คณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิต 

ชุดเก่า และ
คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิตชุดใหม่ 

45    √  

21 พ.ค. - 
4 มิ.ย. 60 

โครงการค่ายปลายปี 2559 ณ  
โรงเรียนบ้านโนนเปือย อ.กันทรลักษณ์  
จ.ศรีสะเกษ 

ฝุายพัฒนาสังคม 
และบ าเพ็ญประโยชน์
คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 

60 √ √  √  

25 - 28 
พ.ค. 60 

โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือข้ันความรู้
ทั่วไปและผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.)                

ศูนย์พัฒนานิสิต 
และบัณฑิตอุดมคติ 

25   √ √  

27 พ.ค. 60 ครุศิลป์สร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียน  
ปีการศึกษา 2559 

ชมรมครุศาสตร์นานา
ศิลป์และศิลปะร่วมสมัย 

ฝุายวิชาการ 
คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 

41 √ √  √  

24 มิ.ย. 60 โครงการวันแรกพบจุฬาฯ เป็นการฝึกท า
กิจกรรมร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสิตร่วมคณะและต่างคณะระหว่าง 
รุ่นพี่และรุ่นน้อง 

คณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิต 

 

480    √  

1 ก.ค. 60 ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มภารกิจ 
บริการการศึกษา 

193 √     

13 ก.ค. 60 ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต  
ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มภารกิจ 
บริการการศึกษา 

369 √     

14 ก.ค. 60 สัมมนาชมรม ห้องประชุม คณะครุศาสตร์  คณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิต 
งานกิจการนิสิต 

และนิสิตเก่าสัมพันธ์ 

40    √  

5 ส.ค. 60 งานสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2560 

งานกิจการนิสิต 
และนิสิตเก่าสัมพันธ์ 

ร่วมกับชมรม 
สายสัมพันธ์ผู้ปกครอง

และคณาจารย์ 
คณะครุศาสตร์ 

300 √   √  

หมายเหตุ วัตถุประสงค์  1. ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2. ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 3. ด้านคุณธรรม     
4. ด้านทักษะอาชีพ       5. ด้านสุขภาพ 
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กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต มีผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ (ต่อ) ดังนี้ 

วันท่ีจัด 
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ 
1 2 3 4 5 

5 – 7  
ส.ค. 60 

งานรับน้องก้าวใหม่ คณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิต  

ร่วมกับองค์การบริหาร
สโมสรนิสิต 

386    √  

7 - 9  
ส.ค. 60 

โครงการ TEFL Chula English Camp  
ครั้งที่ 16  โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย         
อ.เมือง จ.ชัยนาท  

ชมรมอิงคลิศวิชช
หรรษา        

คณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิต 

20 √ √  √  

17 ส.ค. -
12 ก.ย. 60 

กิจกรรมประชุมเชียร์ ฝุายนิสิตสัมพันธ์ 
คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 

360    √  

29 ส.ค. - 
5 ก.ย. 60 

กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ 60 เป็นกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาระหว่างนิสิตใหม่ทุกคณะเพื่อให้น้องใหม่
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ฝุายกีฬา  
คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ 

400    √ √ 

หมายเหตุ วัตถุประสงค์  1. ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2. ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 3. ด้านคุณธรรม     
4. ด้านทักษะอาชีพ       5. ด้านสุขภาพ 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ I หน้า 24 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1.1 ทุนอุดหนุนการศึกษา 
เป็นการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้

นิสิตที่มีความจ าเป็น สามารถเรียนได้จนส าเร็จการศึกษาและได้
ด าเนินการรับสมัคร ขอทุนในแต่ละปีการศึกษา โดยประกาศ
รายชื่อนิสิตรับทุน และจัดพิธีมอบทุนและแสดงความขอบคุณ  
ผู้มอบทุน ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 มีนิสิต
สมัครขอรับทุนทั้งสิ้น  272 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
ทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์  

จ านวน 264 ทุน  3,170,150 บาท 
ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

จ านวน 183 ทุน  3,995,300 บาท 
 รวมเป็นเงิน   7,165,450   บาท 
 

1.2 ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
มหาวิทยาลัยได้จัดเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ของรัฐบาลแก่นิสิต เพื่อให้โอกาสนิสิตในระดับปริญญาบัณฑิต 
ที่มีความสามารถทางวิชาการ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาส
ศึกษาเท่าเทียมกับผู้อื่น ในวงเงินไม่เกินคนละ 60,400 บาทต่อคนต่อปี 
และในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตยื่นแบบขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
จ านวน 128 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กู้ต่อเนื่อง จ านวน 114 คน เป็นเงิน  2,694,600 บาท 
กู้ใหม่      จ านวน  14 คน เป็นเงิน   358,600  บาท
                รวมเป็นเงิน  3,053,200  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สวัสดิการความช่วยเหลือส าหรับนิสิตท่ี ไม่ใช่เ ร่ืองทุน
สนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย  

2.1 การจ้างนิสิตท างานพิเศษโครงการจ้างนิสิตท างานพิเศษ 
2.2 การประกันอุบัติเหตุนิสิต และสวัสดิการเงินสมทบค่า

รักษาพยาบาลที่เกินจากวงเงินประกันอุบัติเหตุ 
2.3 โครงการบัตรหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ากับ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
2.4 สวัสดิการทุนอาหารกลางวันส าหรับนิสิตที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ 
2.5 บริการออกหนังสือขอลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ 
2.6 บริการประชาสัมพันธ์ด้านหอพักส าหรับนิสิต 
2.7 บริการห้องละหมาด 
2.8 บริการประสานเรื่องรถบัสโดยสารของมหาวิทยาลัย

เพื่อกิจกรรมนิสิต 
2.9 บริการจัดท าตราติดรถยนต์ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ชั้นปีที่ 3 ข้ึนไป และระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี 
2.10 การศึกษาวิชาทหาร (รด.) และการขอผ่อนผันทหาร 
2.11 ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ 
2.12 ประชาสัมพันธ์หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

การจดัสรรทุนอดุหนุนการศึกษา/สวสัดิการ 
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คณะครุศาสตร์มอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ในวันสถาปนาคณะครุศาสตร์  6 กรกฎาคม 
2560 จ านวนรวมทั้งสิ้น 33 คน  ได้แก ่

1. พลเรือตรี สมัคร หนูไพโรจน์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี ศิริโชติ 
3. ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม 
4. รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 
6. นางวิบูลย์ศรี วิศวพรบุตร 
7. นางรุ่งฤดี ธนสุกาญจน์ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ศิริรัตนพิริยะ 
9. ดร.ภาสกร พงษ์สิทธากร 
10. นายอุปการ จีระพันธุ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ 
12. ดร.เยาวดี สุวรรณนาคะ 
13. ดร.คมศร วงษ์รักษา 
14. นายวศิน ปาลเดชพงศ์ 
15. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา 
17. นางสาวมาลา ชูเกียรติศิริ 
18. ดร.สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์ 
19. นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ  
20. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ 
22. นายณรงค์ คงสมปราชญ์ 
23. ดร.ชญานิธิ แบร์ด้ี 
24. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล 
26. รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง 
28. ดร.ศศิธร เขียวกอ 
29. นายธนชัย อุชชิน 
30. นายสราวุธ เลิศปัญญานุช 
31. นายเศกพล อุ่นส าราญ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
33. นายปรีชากร ภาชนะ 

 

ศิษยเ์ก่าเกียรติยศคณะครศุาสตร ์
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รายนามนิสิตท่ีได้รับรางวัล จากการประกวดหรือการแข่งขันประจ าปีการศึกษา 2558 

วันท่ีจัด รายนามนิสิต ช่ือรายการ ช่ือรางวัล หน่วยงานที่จัด 
1 ส.ค. 59 

 
นายปรัชญา อิสโร 
 

ชนะเลิศอันดับ 1 ไอทีเอฟ โปร เซอร์กิต ฟิวเจอร์ เอฟ 2 สหพันธ์เทนนิส
นานาชาติ 

8 ส.ค. 59 
 

นายปรัชญา อิสโร 
 

ชนะเลิศอันดับ 1 ไอทีเอฟ โปร เซอร์กิต ฟิวเจอร์ เอฟ3 
 

สหพันธ์เทนนิส
นานาชาติ 

8 ส.ค. 59 
 

นายภีมข์ ศุภชลาศัย 
 
 

ชนะเลิศ 
 
 

การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร 

26 ส.ค. 59 
 

นายสิรวิชญ์ บุญมี 
 
 

อันดับที่ 3 
 
 

การประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ 
ครั้งที่ 12 และการประกวดคัลเลอร์การ์ด 
ประจ าปี 2559 

กรมพลศึกษา 
 
 

29 ส.ค. 59 นายปรัชญา อิสโร 
 

ชนะเลิศอันดับ 1 
 

ไอทีเอฟ โปร เซอร์กิต ฟิวเจอร์ เอฟ 2 
ชายคู่ 

ทรูอารีน่า หัวหิน 
 

1 ก.ย.59 นายเอกณัฐ ลุผลแท ้ ได้รับคัดเลือก 
เป็นเยาวชนดีเด่น 

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร         
(ไทย-ญี่ปุุน) 

ศูนย์เยาวชน กรุงเทพ  
มหานคร (ไทย-ญี่ปุุน) 

4 ก.ย. 59 นางสาวพรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน โยเน็กซ์  
ซันไรส์ อินโดนีเซีย 2016 

สหพันธ์แบดมินตันโลก 
 

11 ก.ย. 59 นางสาวพรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน จายา รายา 
โยเน็กซ์ ซันไรส์ จูเนียร์ กรังด์ปรีซ์ 2016 

สหพันธ์แบดมินตันโลก 
 

16 ก.ย. 59 นายปรัชญา อิสโร 
 

รองชนะเลิศ 
 

เดวิสคัพ ไทย พบ ไทเป 
 

ลอนเทนนิสสมาคม
แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1 ต.ค. 59 นายเจียรพงษ์ สังขะวัตร์ อันดับที่ 1 การแข่งขันว่ายน้ าชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย สระสั้น 
สมาคมกีฬาว่ายน้ า 
แห่งประเทศไทย 

1 ต.ค. 59 นายเจียรพงษ์ สังขะวัตร์ 
 

อันดับที่ 2 
 

การแข่งขันว่ายน้ าชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย สระสั้น 

สมาคมกีฬาว่ายน้ า 
แห่งประเทศไทย 

3 ต.ค. 59 
 

นายปรัชญา อิสโร 
 

ชนะเลิศ 
 

การแข่งขันเทนนิสอาเซียน  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

สหพันธ์กีฬาเทนนิส
อาเซียน 

5 ต.ค. 59 
 
 

นายภัทดนัย บุญเลิศ 
 
 

ชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 
"ดอกแก้วเกมส์" จังหวัดสระเเก้ว 

การกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

 
6 ต.ค. 59 

 
นายธีรัตม์ เกตุมี 
 

ชนะเลิศ  
(ดนตรีสากล) 

 

รายการรังสิตมิวสิค คอมเพททิชั่น 
2016 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

6 ต.ค. 59 
 

นางสาวชนิสรา  
ฐิติกรวรชาติ 
 

ชนะเลิศ  
(ดนตรีสากล) 

 

รายการรังสิตมิวสิค คอมเพททิชั่น 
2016 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

6 ต.ค. 59 
 

นายธีรัตม์ เกตุมี 
 

ชนะเลิศ  
(ดนตรีสากล) 

 

รายการโปรมิวสิกาจูเนียร์ 2016 ฟรุต
และปิคโคโรคอมแพททิชั่น 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

นิสติไดร้บัรางวลั/สรา้งชือ่เสยีง 
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รายนามนิสิตท่ีได้รับรางวัล จากการประกวดหรือการแข่งขันประจ าปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 

วันท่ีจัด รายนามนิสิต ช่ือรายการ ช่ือรางวัล หน่วยงานที่จัด 
10 ต.ค. 59 

 
นายปรัชญา อิสโร 
 

ชนะเลิศ 
 

การแข่งขันเทนนิสอาเซียน  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

สหพันธ์กีฬาเทนนิส
อาเซียน 

11 ต.ค. 59 
 

นางสาวพรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน โยเน็กซ์ 
ไทเป ซันไรส์  2016 

สหพันธ์แบดมินตันโลก 
 

2 พ.ย. 59 
 
 

นายธนชิต สุวารี 
 
 

รางวัลชมเชย 
 
 

งานประกวดดนตรีสากลรังสิตชิงถ้วยพร
ราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

วิทยาลัยดนตรี และ 
ศูนย์ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ม.
รังสิต 

 
3 พ.ย. 59 

 
นางสาวพรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

การแข่งขันกีฬาแบดมินตันเยาวชนชิง
แชมป์โลก 2016 

สหพันธ์แบดมินตันโลก 
 

8 พ.ย. 59 
 

นางสาวพรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

การแข่งขันกีฬาแบดมินตันเยาวชนชิง
แชมป์โลก 2016 

สหพันธ์แบดมินตันโลก 
 

24 พ.ย. 59 นายภาวิต กกฝูาย ชนะเลิศ งานประกวดดนตรีสากลรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
24 พ.ย. 59 นายปัฐวีร์ วงศ์พัฒนกูล ชนะเลิศ งานประกวดดนตรีสากลรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
24 พ.ย. 59 นางสาวไอซน์ซี่  

เจริญพรพจน์ 
 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 
 

รังสิตมิวสิคคอมเพตติชั่น 2016 ชิงถ้วย
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 

24 พ.ย. 59 นายเขมชาติ ชาญอักษร 
 
 

อันดับที่ 2 
 
 

งานประกวดดนตรีสากลรังสิตชิงถ้วย      
พระราชทานพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วิทยาลัยดนตรี  
และ ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยรังสิต 
24 พ.ย.59 นางสาวสุภาภรณ์ ท าบุญ 

 
ได้เหรียญทอง 
ระดับคะแนน 

82.49 

การประกวดรังสิตมิวสิคคอมเพทติชั่น 
2016 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

28 พ.ย. 59 
 

นางสาวพรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ 
 

ชนะเลิศ 
 

เอส ซี จี การแข่งขันแบดมินตัน 
ชิงแชมป์ประเทศไทย 

สมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศไทยฯ 

1 ธ.ค. 59 
 

นางสาวธนาภา แซ่เล้า 
 

อันดับที่ 2 
 

การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

สมาคมเทควันโด 
แห่งประเทศไทย 

2 ธ.ค. 59 
 

นางสาวธนาภา แซ่เล้า 
 

อันดับที่ 3 
 

การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

สมาคมเทควันโด 
แห่งประเทศไทย 

5 ธ.ค. 59 นายปรัชญา อิสโร ชนะเลิศ สิงห์มาสเตอร์ 2016 บริษัท สิงห์  
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

12 ธ.ค. 59 นายปรัชญา อิสโร ชนะเลิศ เทนนิส ไอทีเอฟ โปรเซอร์กิต สหพันธ์เทนนิส
นานาชาติ 

19 ธ.ค. 59 นายปรัชญา อิสโร รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เทนนิส ไอทีเอฟ โปรเซอร์กิต สหพันธ์เทนนิส
นานาชาติ 

17 ม.ค. 60 นางสาวพรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

วิคเตอร์ ฟาร์ อีส มาเลเซีย มาสเตอร์ส 
2017 

ประเทศมาเลเซีย 
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รายนามนิสิตท่ีได้รับรางวัล จากการประกวดหรือการแข่งขันประจ าปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 

วันท่ีจัด รายนามนิสิต ช่ือรายการ ช่ือรางวัล หน่วยงานที่จัด 
21 ม.ค. 60 นายปรัชญา อิสโร ชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิสเกษตรศาสตร์  

โอเพ่น ครั้งที่ 1 
ชมรมเทนนิสข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1 ก.พ. 60 นายชาลีชาญ ธนสุกาญจน์ อันดับที่ 2 กีฬา 8 สถาบัน รายการ 100 plus 

ยูทีมลีค 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ ากัด (มหาชน) 
5 ก.พ. 60 นางสาวธนาภา แซ่เล้า อันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 

(คัดเลือกภาค1) "สระแก้วเกมส์" 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ร่วมกับจังหวัด

สระแก้ว 
11 ก.พ. 60 นายปรัชญา อิสโร รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1 
100 พลัส ยู ทีม ลีก 2016 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ ากัด (มหาชน) 
11 ก.พ. 60 นางสาวอารีพร  

วณิชยาพณิชย์ 
อันดับที่ 3 กีฬา 8 สถาบัน รายการ 100 พลัส ยู 

ทีม ลีก 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ ากัด (มหาชน) 
14 ก.พ. 60 นางสาวพรปวีณ์ 

ช่อชูวงศ์ 
อันดับที่ 3 

 
โรบอต แบดมินตัน เอเชีย ทีม  
แชมป์เปี้ยนชิพ 2017 

สมาคมกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

21 ก.พ. 60 นางสาวพรปวีณ์ 
ช่อชูวงศ์ 

อันดับที่ 1 
 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" 

สมาคมกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

16 มี.ค. 60 
 

นายภัทรดนัย บุญเลิศ ชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 
ชุมพร-ระนองเกมส์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

16 มี.ค. 60 
 

นายภัทรดนัย บุญเลิศ นักกีฬาลีลาศ
ดีเด่นชาย 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 
ชุมพร-ระนองเกมส์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

21 มี.ค. 60 
 

นายนภัทร เอกจริยกร ศิลปกรรม
เหรียญทองแดง 

การประกวดศิลปกรรมเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

21 มี.ค. 60 นางสาวพรปวีณ์ 
ช่อชูวงศ์ 

อันดับที่ 1 จีปุตรา ฮานอย โยเน็กซ์ ซันไรส์ 
เวียดนาม อินเตอร์เนชันนอล ชาเลนจ์ 

ประเทศเวียดนาม 

28 มี.ค. 60 นางสาวพรปวีณ์ 
ช่อชูวงศ์ 

เข้ารอบ 16 คน โยเน็กซ์ ซันไรส์ อินเดีย โอเพ่น 
 

ประเทศอินเดีย 

20 มิ.ย. 60 
 

นายศุภวุฒิ วอนเพียร 
 

อันดับที่ 1 
 

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 
"สงขลาเกมส์" 

การกีฬาแห่งประเทศไทย
และจังหวัดสงขลา 

20 มิ.ย. 60 นายศุภวุฒิ วอนเพียร 
 

อันดับที่ 3 
 

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 
 "สงขลาเกมส์" 

การกีฬาแห่งประเทศไทย
และจังหวัดสงขลา 
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ไหว้ครูคณะครุศาสตร์ 25 สิงหาคม 2559 คณะครุศาสตร์ 
ชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม 

 

 
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2559 22 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559   

 
รับขวัญน้องใหม่ 2559 17 กันยายน 2559 

 
 

 
 
 
ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 10 17 - 21 มกราคม 2560  
“ปลุกพลังจากความฝัน ปลุกความมุ่งมั่น ฉันจะเป็นคร”ู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจุฬาฯ EXPO 2017 15 - 18 มนีาคม 2560  
นิสิตคณะครุศาสตร์จัดท าโครงการ สุ-จิ-ป-ุลิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559   
10 - 12 มนีาคม 2560 ณ ทองสมบูรณค์ลบั อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการเด่นดา้นการพฒันานิสติ 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ I หน้า 30 



 
 
 

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 18 มีนาคม 2560  
โครงการปาฐกถาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ (พัฒน์ฯ) น้ าใจครูสู่เยาวชน 5 - 9 เมษายน 2560 
โรงเรียนบ้านศิลางาม อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฏร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
5 สิงหาคม 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการสัมมนาถ่ายทอดงานคณะกรรมการนิสิตปริญญา
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ 20 - 21 พฤษภาคม 2560  
คุ้มพญาซอ จ.สมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการค่ายปลายปี 2559  21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 
โรงเรียนบ้านโนนเปือย  อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเปิดร้ัวจามจุรีน้องพี่สีเพลิง 25 - 27 กรกฎาคม 2560 
 

กิจกรรม/โครงการเด่นดา้นการพฒันานิสติ (ต่อ) 
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ปีงบประมาณ 2560 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการโครงการวิจัย รวมทั้งสิ้น 37 โครงการ และ 1 หน่วยปฏิบัติการวิจัย 
วงเงินสนับสนุนรวม 47,179,468 บาท โดยแยกเป็นเงินทุนเพื่อการวิจัยคณะครุศาสตร์ 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 172,000 บาท กองทุน
รัชดาภิเษกสมโภช จ านวน 8 โครงการ  เป็นเงิน 2,438,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับเงินสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรม
เทคโนโลยีการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จ านวน 1 หน่วย เป็นเงิน 1,000,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
จากรัฐบาล จ านวน 4 โครงการ เป็นเงิน 3,500,000 บาท และจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 20 โครงการ เป็นเงิน 40,069,468 บาท 
โดยมีรายละเอียดแยกตามแหล่งทุน ดังนี้ 
1. โครงการวิจัยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 

1.1 โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนเพื่อการวิจัยคณะครุศาสตร์   
ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางพัฒนศึกษา 

ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2558 
อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด 2 ก.พ. 60 -  

31 ม.ค. 61 
37,000 

2 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูเพื่อรองรับ
การศึกษายุค 4.0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิภา  
ปรัชญพฤทธิ์ 

22 ก.พ. -  
30 มิ.ย. 60 

40,000 

3 ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

อาจารย์ชญาภัสร์ สมกระโทก 9 พ.ค. 60 -  
9 พ.ค. 61 

35,000 

4 การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ส าหรับครูอาสาโครงการส่งเสริมการสอน
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

อาจารย์ ดร.ปิยานี จิตร์เจริญ 24 ก.ค.60 -  
31 มี.ค. 61 

25,000 

5 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ STEM 
Education เรื่องการออกแบบลูกเบี้ยวใน
ระบบกลศาสตร์วิชาการออกแบบเทคโนโลยี
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 

อาจารย์อมรินทร์ อ าพลพงษ์ 8 ส.ค. 60 -  
7 ส.ค. 61 

35,000 

 
1.2 โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 การวิเคราะห์ศัพท์แห่งศาสตร์การพัฒนา 

ตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด 30 พ.ย. 59 - 
29 พ.ย. 60 

120,000 

2 ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาครู 
และผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร กุโลภาส 16 ธ.ค. 59 - 
15 ธ.ค. 60 

120,000 

3 นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค 

อาจารย์ ดร.เพ็ญวรา ชูประวัติ 14 ธ.ค. 59 - 
13 ธ.ค. 60 

120,000 

 

วิจยัและบรกิารวิชาการ 
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1.2 โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (ต่อ) 
ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
4 การพัฒนาชุดฝึกอ่านออกเสียงภาษาไทย 

แบบแจกลูกและสะกดค าตามหลักสัทศาสตร์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

อาจารย์ ดร.มนสิการ เฮงสุวรรณ 31 ม.ค. 60 - 
30 ม.ค. 61 

120,000 

5 การวิเคราะห์โครงสร้างรายวิชาและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการ
วิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี 

อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ พ.ค. 60 -  
พ.ค. 61 

120,000 

6 หุ่นยนต์ช่วยการเรียนรู้ร่วมนโยบายแอพพลิเคชัน
ต้นทุนต่ า 

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์  
สงคราม 

มิ.ย. 60 -  
พ.ค. 61 

458,000 

7 โครงการไทยแคลเวอร์คิดส์ โซลูชั่น อาจารย์ ดร.จรินทร วิทะไชย์ 29 พ.ค. 60 - 
30 ก.ย. 60 

880,000 

8 การพัฒนากรอบแนวคิดและแบบวัด
ความสามารถทางปัญญาของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ  
วิเศษสุวรรณภูมิ 

ส.ค. 60 -  
ม.ค. 62 

500,000 

 
นอกจากนี้ยังได้รับเงินสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานเพื่อความเป็นเลิศ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

ท่ี ช่ือหน่วยปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี 

การศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 
รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 1 ก.ย. 60 - 

31 ส.ค. 61 
1,000,000 

 
1.3 โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  

ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 ระบบการเรียนรู้แบบเปิดตามแนวคิด

มหาวิทยาลัยความรับผิดชอบต่อสังคม:  
คอร์สแวร์แบบเปิดส าหรับมวลชนเพื่อพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ 
สงขลา 

ต.ค. 59 -  
ก.ย. 60 

900,000 

2 รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

อาจารย์ ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร ต.ค. 59 -  
ก.ย. 60 

440,000 

3 สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนของ
ผู้เรียนครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์  
สงคราม 

ต.ค. 59 -  
ก.ย. 60 

820,000 

4 สมรรถนะการปรับปรุงคุณภาพการเรียน 
การสอนของครูประจ าการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม ต.ค. 59 -  
ก.ย. 60 

1,340,000 
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1.4 โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  

ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
1 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

พัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ 
โดยการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 
อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ 

ต.ค. 59 - 
เม.ย. 60 

300,000 

2 โครงการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาครูผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ 2559 

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 
รองศาสตราจารย์ วีระชาติ สวนไพรินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณภา โหมดหิรัญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  
วิเศษสุวรรณภูมิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ศรีประเสริฐ 
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร 
อาจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษณ์ 
อาจารย์ ดร.เพ็ญวรา ชูประวัติ 
อาจารย์วัฒนิตา น าแสงวณิช 
นางรัตติกร เอกษมานนท์ 

1 ต.ค. 59 - 
30 ก.ย. 60 

14,169,168 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
3 โครงการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติ 

การเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา  
สุวรรณณัฐโชติ 
อาจารย์ ดร.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์ 

1 ต.ค. 59 - 
30 มิ.ย. 60 

1,000,000 

4 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบแบบวัด 
และเกณฑ์ประเมินแบบรูบริคส์ออนไลน ์
ด้านการรู้สารสนเทศ การรู้สื่อและรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 

1 ต.ค. 59 - 
30 ก.ย. 60 

980,000 

5 โครงการศึกษาระบบการจัดการศึกษา 
และการรับรองคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศในประชาคม
อาเซียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักด์ิ พลสารัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัช
นราโรจน์ 
อาจารย์ ดร.ผุสดี  พลสารัมย์ 

1 ต.ค. 59 - 
30 ก.ย. 60 

3,700,000 
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1.4 โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ) 

ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ต่อ) 
6 โครงการวิจัยและพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ 

และจัดการเรียนการสอน MOOC รายวิชา
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พร้อมออกแบบและพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคลากร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว 
ดร.โสภาค เจริญสุข 
ดร.กุลชัย กุลตวนิช 
ดร.เชิงวงษ์ หงษ์ศรีจินดา 

1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60 

2,850,000 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
7 การประเมินโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กร

สุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น 
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช 
อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ 
อาจารย์ ดร.พนิดา มารุ่งเรือง 
อาจารย์ ดร.ฐิติพร กรัยวิเชียร 

15 ต.ค. 59 - 
15 ต.ค. 60 

1,950,000 

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
8 แนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู

ส าหรับครูก่อนประจ าการและครูระหว่าง
ประจ าการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท 
อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด 
อาจารย์ปัญญา อัครพุทธพงศ์ 

25 พ.ย. 59 - 
25 พ.ย. 60 

581,000 

9 การพัฒนาสมรรถนะการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนิสิตครูโดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ทับพร 29 พ.ย. 59 - 
29 พ.ย. 60 

200,000 

10 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริม
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ 
ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 
อาจารย์ ดร.ธีรวดี  ถังคบุตร 

29 พ.ย. 59 - 
29 พ.ย. 60 

350,000 

11 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนแบบ STEM ส าหรับการศึกษาระบบ 
4.0 ของนักศึกษาครู 

อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ 
อาจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร 

29 พ.ย. 59 - 
29 พ.ย. 60 

365,000 

12 การออกแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อผ่อนคลาย
ความรู้สึกว้าเหว่ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 

อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ 29 พ.ย. 59 - 
29 พ.ย. 60 

358,000 

13 การพัฒนากิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
โดยใช้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน 

อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ 29 พ.ย. 59 - 
29 พ.ย. 60 

350,000 

14 การถ่ายทอดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สู่การขับร้องประสานเสียง : การตีความเพลง
และการสอน 

อาจารย์ ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ 29 พ.ย. 59 - 
29 พ.ย. 60 

360,000 

15 ทิศทางการผลิตครูประถมศึกษาของประเทศ
ไทยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครู 
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟูา 29 พ.ย. 59 - 
29 พ.ย. 60 

350,000 
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1.4 โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ) 

ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ต่อ) 
16 การพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการรับมือกับภาวะสมองเสื่อม
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยบูรณาการ
ศิลปศึกษากับประสาทวิทยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุขเจริญ  
ต้ังวงษ์ไชย 

29 พ.ย. 59 - 
29 พ.ย. 60 

350,000 

ส านักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
17 โครงการกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ในการ

จัดต้ังหรือขยายธุรกิจ ด้วยระบบการเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ภายใต้โครงการ 
"สร้างและพัฒนาผูป้ระกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม" ส านักพัฒนาผู้ประกอบการ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข  
ตันตระรุ่งโรจน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชยการ  
คีรีรัตน์ 
อาจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร 

29 ธ.ค. 59 - 
24 ส.ค. 60 

5,000,000 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
18 โครงการประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดต้ัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล 
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท ์
นางสาวจุฑาภรณ์ มาสันเทียะ 
นางสาวพนิดา พานิชวัฒนะ 
นางสาววินิตา แก้วเกื้อ 

20 มี.ค. 60 - 
14 ธ.ค. 60 

1,500,000 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
19 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการ

พัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 
ดร.ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต 

1 พ.ค. 60 - 
30 เม.ย. 61 

1,500,000 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
20 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและมาตรฐาน

การรับรองคุณภาพโรงเรียน ภายใต้โครงการ
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องระยะที่ 1 

อาจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ  
วิเศษสุวรรณภูมิ 
อาจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม 
อาจารย์ ดร.วาทินี โอภาสเกียรติกุล 
อาจารย์ ดร.เพ็ญวรา ชูประวัติ 
อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บูลภักด์ิ 
อาจารย์ ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู 

12 เม.ย. - 
11 พ.ย. 60 

3,856,300 
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2. โครงการวิจัยท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 
2.1 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จเงินทุนเพื่อการวิจัยคณะครุศาสตร์   

ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพส าหรับครูอาสาโครงการส่งเสริม
การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ในต่างประเทศ 

อาจารย์ ดร.ปิยานี จิตร์เจริญ 24 ก.ค. 60 - 
31 มี.ค. 61 

25,000 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษและคุณธรรมของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่4 และ 5 โดยใช้นิทาน
อีสป และใช้วิธีการบันทึกแบบคอร์เนลล์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผัสสพรรณ 
ถนอมพงษ์ชาติ 

25 ก.ค. 50 - 
26 ก.ค. 51 

20,000 

   
2.2 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช 

ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 การพัฒนากระบวนการส่งเสริมความสามารถ

ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของ
ครูประถมศึกษาโดยผสมผสานกระบวนการ
ศึกษาผ่านบทเรียนและการวิจัยปฏิบัติการ 

อาจารย์ ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู ม.ค. 54 -  
ธ.ค. 55 

120,000 

2 การศึกษาผลของการใช้แผนการช่วยเหลือ
ทางการเรียนและพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรม  
ในชั้นเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนรู้
ในระดับประถมศึกษา 

อาจารย์ ดร.ชนิศา อภิชาตบุตร พ.ย. 54 -  
ต.ค. 55 

120,000 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
(มหาวิทยาลัย) สู่การเป็นถาบันการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา  
จรุงเกียรติกุล 

1 ก.ค. 58 - 
31 ธ.ค. 59 

300,000 

4 พัฒนาหนังสือที่เป็นมาตรฐานแบบฉบับ 
(คลาสสิก) ในระดับสากลเพื่อเป็นพื้นฐาน
ความเข้าใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.สลา  สามิภักด์ิ ส.ค. 59 -  
ก.ค. 60 

120,000 

 
2.3 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล 

ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ตาม

แนวคิด SECI โมเดลและรูปแบบการเรียนรู้
เชิงนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด 
และนวัตกรรมส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์  
สงคราม 

ต.ค. 58 -  
ก.ย. 59 

750,000 

2 การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์ 
การสร้างพันธะสัญญาสาธารณะ 
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสังคม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ ต.ค. 57 -  
ก.ย. 58 

240,000 
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2.4 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ชั้นสูง 

ด้วยแบบฝึกการเขียนตอบอัตนัยส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด ม.ค. - ส.ค. 59 40,000 

2 การใช้โปรแกรมเมนติมิเตอร์เพื่อเสริมสร้าง 
ความยึดมั่นผูกพันในชั้นเรียนของนิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร กุโลภาส ม.ค. - ส.ค. 59 40,000 

3 การพัฒนาชุดแบบเรียนจรรยาบรรณการวิจัย
ด้านการลอกเลียนวรรณกรรมส าหรับนิสิต
ปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์  
หลาวทอง 

ม.ค. - ส.ค. 59 40,000 

4 การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ด้านการวิจัยของนิสิตปริญญาตรีด้วยการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน 

อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ ม.ค. - ส.ค. 59 40,000 

 
2.5 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทุนภายนอก 
ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 โครงการวิจัย: การบูรณาการพลังเด็ก 

และเยาวชนกับพลังชุมชนท้องถ่ิน 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็ก 
และเยาวชน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ 
นางสาวนวพร สุนันท์ลิกานนท์ 
นายสุรศักด์ิ เก้าเอี้ยน 
นางสาวจิราภรณ์ สอนอ่อง 

1 ต.ค. 56 -  
15 ต.ค. 58 

8,443,305 

2 โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากร 
การเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 
อาจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว 
นายโสภาค เจริญสุข 

ต.ค. 56 -  
ก.ย. 57 

2,000,000 

3 การพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวคิดการศึกษา
ยุค 3.0 ในห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์  
สงคราม 
(ผู้อ านวยการแผน) 

15 ก.ค. 58 -  
14 ก.ค. 59 

300,600 

3.1 การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะในห้องเรียน
กลับด้านเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพและทักษะ
ชีวิตส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ 15 ก.ค. 58 -  
14 ก.ค. 59 

899,800 
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2.5 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ) 

ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
3.2 การพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะเสมือน

เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์  
สงคราม 

15 ก.ค. 58 -  
14 ก.ค. 59 

899,800 

3.3 การพัฒนาแอพลิเคชั่นส าหรับห้องเรียน
อัจฉริยะแบบเปิดเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่21 ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยีส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์  
มิ่งศิริธรรม 

15 ก.ค. 58 -  
14 ก.ค. 59 

899,800 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
(มหาวิทยาลัย) สู่การเป็นถาบันการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา  
จรุงเกียรติกุล 

1 ก.ค. 58 -  
31 ธ.ค. 59 

225,000 

5 โครงการการศึกษารูปแบบ วิธีการสอน  
และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ของการสอนอ่านเขียน-ภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 9 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห 
อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ คงเผ่า 
อาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ 
อาจารย์ ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร 
อาจารย์ ดร.เด่นดาว ชลวิทย ์
อาจารย์ สุวิตรา เลิศวรรณวิทย ์
นางสาวดวงใจ บุญยะภาส 

1 ก.ย. 58 -  
28 ก.พ. 60 

1,694,000 

6 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินความเป็น
พลเมืองของนักเรียนในระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  
ไตรวิจิตรคุณ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ 

ก.พ. - พ.ย. 59 750,000 

7 การวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียน 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 
รองศาสตราจารย์วีระชาติ สวนไพรินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบกุล พฤกษะวัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพดี อ่องแสงคุณ 

26 ก.พ. 59 -  
31 มี.ค. 60 

28,365,100 

8 การติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยม
ของคนไทย 

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช 
ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 
ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ 
ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธัญญา วัณโณ 
ดร.พนิดา มารุ่งเรือง 

พ.ค. - ธ.ค. 59 
 

3,000,000 
 

9 การน าร่องการจัดการระดับพื้นที่เพื่อเชื่อมต่อ
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษาและการ
พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อบูรณาการ 
การท างานระหว่างหน่วยงานในการยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

อาจารย์ ดร.อมรวิช์ นาครทรรพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย รามวรังกูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินรัตน์ รักกุศล 
ดร.อุทุมพร อินทจักร์ 

18 เม.ย. 59 - 
17 ก.ค. 60 

2,964,000 
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2.5 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ) 

ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
10 การวิเคราะห์สมรรถนะและการปฏิบัติงาน

ด้านการวัดและประเมินของครูในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อาจารย์ ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ 
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวร งัดกระโทก 
อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ 
นายสุทธิศานต์ิ ชุ่มวิจารณ์ 

มิ.ย. - พ.ย. 59 1,500,000 

11 การสังเคราะห์กระบวนการฝึกอบรม 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านโครงการโรงเรียน
กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ 
อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์ 
อาจารย์ ดร.ภาวิณี โสธายะเพ็ชร์ 

มิ.ย. 59 -  
ม.ค. 60 

1,480,000 

12 การศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติวรรณ  
อมาตยกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร์ สูปัญโญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ  
ปทุมเจริญวัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวาสน์  
โกวิทยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์  
ปทุมเจริญวัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา  
จรุงเกียรติกุล 
ดร.สมบัติ สุวรณณพิทักษ์ 
ดร.ปาน กิมปี 

ส.ค. 59 –  
ก.ค. 60 

500,000 

13 โครงการศึกษาวิจัยการจัดต้ังส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข  
ตันตระรุ่งโรจน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 
อาจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร 

ส.ค. 59 - 
ม.ค. 60 

1,371,400 

14 โครงการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการ
จัดต้ังหรือขยายธุรกิจ ด้วยระบบการเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ภายใต้
โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" ส านักพัฒนา
ผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560" 

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข  
ตันตระรุ่งโรจน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชยการ  
คีรีรัตน์ 
อาจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร 
 

29 ธ.ค. 59 -  
24 ส.ค. 60 

5,000,000 

15 โครงการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติการ
เรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา  
สุวรรณณัฐโชติ 
อาจารย์ ดร.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญ
รักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวเลิศ  
เลิศชโลฬาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  
สมบูรณ์ธรรม 

1 ต.ค. 59 -  
30 มิ.ย. 60 

1,000,000 
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2.5 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ) 
ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 

16 การประเมินโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กร
สุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น 

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช 
อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ 
อาจารย์ ดร.พนิดา มารุ่งเรือง 
อาจารย์ ดร.ฐิติพร กรัยวิเชียร 

15 ต.ค. 59 -  
15 ต.ค. 60 

1,950,000 

17 การคิดเชิงศาสตร์การสอนที่สะท้อนถึง 
ความรู้ครู : พหุกรณีศึกษาครูโรงเรียนสาธิต
ในระดับประถมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อาจารย์ ดร.ภาวิณี โสธายะเพ็ชร มิ.ย. 58 -  
พ.ย. 59 

505,500 

 
3. การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
         ในปีงบประมาณ 2560 มีคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ ได้น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/
นานาชาติ ดังนี้ 
ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ผู้วิจัย ช่ือการประชุม วัน/เดือน/ปี 
หน่วยงานท่ีจัดประชุมวิชาการ … Department of Lifelong Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University 
1 Development of a Transformative 

Learning Process F or Enhancing 
Authentic Self-Esteem of Male 
Violent Juvenile Delinquents 

Matasit Meesuaisint 
Wirathep  
Pathumcharoenwattana 
Pannee Boonprakob 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

2 Characteristic Elements of 
Lifelong Learning Higher 
Education Institutions 
(Universities) 

Suwithida  
Charungkaittikul 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

3 The Scenario of a 
Transformative Learning Model 
to Enhance Integral Healthy 
Organizations 

Chanchai Thavinpipatkul 
Archanya Ratana-Ubol 
Suwithida  
Charungkaittikul 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

4 Development of a Learning 
System for Cultural Diversity 
Acceptance of Industrail 
Workers 

Nathavy Yimserhthi 
Archanya Ratana-Ubol 
Parn Kimpee 
 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 
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3. การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (ต่อ) 
ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ผู้วิจัย ช่ือการประชุม วัน/เดือน/ปี 
หน่วยงานท่ีจัดประชุมวิชาการ … Department of Lifelong Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University 
5 Life Satisfaction and Happiness 

of Thai Senior Citizen 
Archanya Ratana-Ubol The 4th International 

Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

6 Effects of organizing Non-
Formal Education Activities on 
Vocational Skills of Aging at an 
Elderly School 

Tawinan Srisawat 
Archanya Ratana-Ubol 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

7 Analysis of Non-Formal 
Education Activities to Enhance 
Media Literacy Skills in the 
Digital Age for Families 

Wannaree 
Thantivertapikul 
Suwithida  
Charungkiattikul 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

8 Development of the Thai 
Lifelong Learning Indicators 

Saranya Ronsiri 
Suwithida  
Charungkiattikul 
Auyporn Ruengtrakul 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

9 Informal Learning Promotion 
Model to Enhance 
Characteristics of Lifelong 
Learner for Youth 

Choosak Ueangchokchai 
Archanya Ratana-Ubol  
Suwithida  
Charungkaittikul 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

10 The Development of Sub-
District Non-formal Education 
Facilitators' Learning 
Community for Professional 
Development 

Jirattha Jarupisitthorn 
Archanya Ratana-Ubol 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

11 The Result of Generality of 
Public Consciousness of In-
service Military  Officer 

Supawadee Meepien 
Archanya Ratana-Ubol 
Chularat  Petcharawises 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 
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3. การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (ต่อ) 
ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ผู้วิจัย ช่ือการประชุม วัน/เดือน/ปี 
หน่วยงานท่ีจัดประชุมวิชาการ … Department of Lifelong Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University 
12 Current Trend in Promoting 

Public Sceience Literacy 
Ganigar Chen 
Archanya Ratana-Ubol 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

13 Development of a Non-formal 
Education Program to Enhance 
an awareness of Conserving 
Community's Way of Life of 
Homestay Entrepreneurs 

Aree Ayurayuenyong 
Manaswas Kovitaya 
Sareepan Supawan 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

14 Understanding of Framework 
for Emanicipatory Approach to 
Promote Lifelong Learning in 
Thailand 

Likkhasit Putkhiao 
Archanya Ratana-Ubol 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

15 Development of a Non-Formal 
Education Program Using Peer 
Assisted Learning Concept to 
Enhance the Potential of Peer 
Volunteers in Preventing and 
Dealing with HIV/AIDS Problems 

Lawan Vejapikul 
Weerachat Soopunyo 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

16 A Proposed Lifelong Education 
Model for Out-of-School' 
Children and Youth by 
Community Organizations 

Pattra Vayachuta 
Archanya Ratana-Ubol 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

17 A Study of the Conditions and 
Problems of Underpriviledged 
Single Mothers to Foster Self-
Confidence and Problem 
Solving Skills 

Thantip Kaewbuadee 
Archanya Ratana-Ubol 
Natalak Tharawanich 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

18 Development of a Policy 
Proposal for promoting Thai 
Eldery's Participation in Non-
formal Education Activities 

Suntichon  
Sukonthongjarean 
Weerachat Soopunyo 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 
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3. การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (ต่อ) 
ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ผู้วิจัย ช่ือการประชุม วัน/เดือน/ปี 
หน่วยงานท่ีจัดประชุมวิชาการ … Department of Lifelong Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University 
19 The Study of Cultural 

Intelligence and Stephen R. 
Covey's Concepts to Enhance 
Collaborative Working Skills for 
the Personnel of Small and 
Medium Enterprises 

Chananya yailaor 
Manaswas Kovitaya 
Wirathep  
Pathumcharoenwattana 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

20 Development of Community 
Awareness in Electrical Power 
Consumption Using a Multi 
Conceptual Non-formal 
Education Process 

Arak hansonthia 
Weerachat Soopunyo 
Archanya Ratana-Ubol 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

21 Propose Guidelines for 
Establishing Happy Aging Years 
Appropriate to Thai Culture 
Based on Discourse of Aging 
Appreciation 

Porrawan Doungrat 
Archanya Ratana-Ubol 

The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

22 Promoting Global Citizenship in 
Singapore Context 

Fuangarun Preededilok The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
"Creative Approachers 
to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

8 - 9 September 
2016 

หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ … Asia-Europe Meeting (ASEM) Copenhagen, Denmark 
23 Frustrating or Frictionless: 

Diversity in Asian and European 
perceptions of authority in MOOCs 

Jaitip Na Songkhla The ASEM Forum on 
Lifelong Learning 2016: 
21st Century Skills 

3 - 5 October 
2016 

หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ … University of Malaya 
24 Causes and Solutions to the 

Undergraduate Students’ 
Dropout, Faculty of Engineering 

Alongkorn Prakjitpong 
Suchada  
Bowarnkitiwong 

International Conference 
of Teaching and 
Learning 2016 

4 - 6 October 
2016 

25 The Development of Moral and 
Ethics Indicators and Practical 
Guideline for Desirable Attribute of 
Graduated in Higher Education 

Atchara Chaiyoopatham International Conference 
of Teaching and 
Learning 2016 

4 - 6 October 
2016 

หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ … University Putra Malaysia 
26 OER, OCW and MOOCs : 

Enhancing Borderless Open 
Access Education in Thailand 

Jintavee Khlaisang The Association of 
Southeast Asian 
Institutions of Higher 
Learning (ASAIHL) 
Conference 2016 

4 - 6 October 
2016 
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3. การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (ต่อ) 
ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ผู้วิจัย ช่ือการประชุม วัน/เดือน/ปี 
หน่วยงานท่ีจัดประชุมวิชาการ … Association for the Advancement of Computing in Education (ACCE) ณ กรุงวิชิงตัน  
ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
27 Factors of Virtual Learning 

Environment System to 
Enhance 21st Century Skills in 
Creative and Innovation for 
Higher Education Learners in 
ASEAN Cultural Community" 

Noawanit Songkram E-Learn 2016 - World 
Conference on              
E-Learning 

14 - 16 November 
2016 

หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ … Language Teacher Education ณ เมือง Los Angeles มลรัฐ California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
28 Teaching for All: Preparing 

Preservice Language Teachers 
to Address Diversity for 
Inclusive Classrooms 

Apasara Chinwonno Language Teacher 
Education for a World 
on the Move: Meeting 
the Needs of Diverse 
Student Populations 

3 - 4 February 
2017 

หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ … Max Planck Institute for the Science of Human History, Universitas Bung Hatta, 
Universitas Andalas Universitas Andalas ณ เมืองปาดัง (Padang) ประเทศอินโดนีเซีย 
29 Thai or English? : Language 

Choice and Language Attitude 
in Thailand's Educational 
Domain 

Manasikarn Hengsuwan The Twenty-Seventh 
Annual Meeting of the  
Southeast Asian 
Linguistics Society        
(The SEALS27) 

10 - 15 May 2017 

หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ … Organization Mondiale Pour L'Education Prescolair-OMEP ณ Hong Kong Baptist 
University ประเทศฮ่องกง 
30 Thailand Experience of Quality 

Assurance in Early Childhood 
Education 

Udomluck Kulapichitr OMEP Asia Pacific 
Regional Conference 
2017 

18 - 20 May 2017 

 
4. ผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัล ปีงบประมาณ 2560 
ท่ี วัน/เดือน/ปี ช่ือผลงาน ผู้รับรางวัล ช่ือรางวัล 
หน่วยงานที่ให้รางวัล...ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
1 17 ธ.ค. 58 ระบบจัดการแฟูมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
นิเทศศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ 
กรณีกิจ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ 
คล้ายสังข์ 

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: 
รางวัลผลงานประดิษฐ์
คิดค้น ประจ าปี 2559   
(รางวัลประกาศเกียรติคุณ) 

2 11 ม.ค. 60 นวัตกรรมดินจุฬาฯ: ดินปั้นส าหรับงานศิลปกรรม
ประกายมุกคุณภาพสูงจากเปลือกหอยแมลงภู่
เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม อาหารทะเล" 
(CHULA CLAY  : Innovative Pearlescent 
Clay for Creative Artworks  
Manufacturing from West  
Green-Mussel Shells) 

อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ 
อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ 

รางวัลประกาศ 
เกียรติคุณ 
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5. ผลงานวิจัยท่ีน ามาใช้ประโยชน์ 
ผลงานวิจัยที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 17 เรื่อง น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา ดังนี้ 

ท่ี ช่ือเร่ือง การน าไปใช้ประโยชน์ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

1 โครงการวิจัย : การบูรณาการพลังเด็ก 
และเยาวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน 

1. ได้ชุดความรู้ คู่มือแนวทาง แบบแผนการบูรณาการพลังท้องถิ่นกับพลังเด็ก 
และเยาวชนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ
และปัญหาที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ความรู้และคู่มือเหล่านี้สามารถน าไปดัดแปลง
ประยุกต์และการลงมือปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
2. การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงพลังชุมชนและพลังเด็กและเยาวชนในระดับ
จุลภาคที่ขยายเครือข่ายทั้งภายในองค์กรของตนเองและองค์กรข้างเคียงด้วย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาข้อมูล แนวทางการปฏิบัติตนจนเกิด 
การถักทอภาคประชาสังคมการสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนในพ้ืนที่จากพลังของกลุ่ม
บุคคลในท้องถิ่น 
3. การมีศูนย์ประสานงานด้านเด็กและเยาวชนขึ้น การสร้างความสัมพันธ์เชิง
วิชาการ การพ่ึงพาตนเองจนสามารถก าหนดหลักสูตรทักษะ ประสบการณ์ต่าง ๆ  
ในแต่ละท้องถิ่นและหน่วยงานทางสังคมได้ 
4. การขยายพ้ืนที่ 1,500 แห่งในอนาคตเป็นต้นแบบที่หลากหลายแตกต่างและมี
แนวทางที่ประสบผลส าเร็จได้จากการบูรณาการในท้องถิ่นของตนเอง การมีศูนย์ศึกษา
ดูงาน สถาบันฝึกอบรมและคู่มือแนวทางที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
5. การเป็นศูนย์ต้นแบบให้กับภาคราชการที่ต้องการด าเนินการตาม พรบ. ส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งปี พ.ศ. 2551 ในรูปของการรวมกลุ่มอย่างเป็น
ระบบและนอกระบบ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2 โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากร 

การเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด 
1. กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจจากการรับชมแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ออนไลน์แบบเปิด 
2. ระบบการศึกษาตลอดชีวิตของชาติมีความมั่นคงผ่านการเผยแพร่ความรู้ผ่าน
ระบบสารสนเทศอินเทอร์เน็ต อันเป็นผลมาจากการที่ประเทศชาติที่มีบุคลากรสาย
การสอนที่มีคุณภาพ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
3 การพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวคิดการศึกษายุค 

3.0 ในห้องเรียนอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา 

1. เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะในห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา 
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนเพ่ือส่งเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา 
3. เป็นแนวทางในการแอพลิเคช่ันส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะแบบเปิดเพ่ือส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยีส าหรับ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
4. หน่วยงานที่สนใจได้นวัตกรรมเทคโนโลยีตามแนวคิดการศึกษายุค 3.0  
ในห้องเรียนอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา 
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5. ผลงานวิจัยท่ีน ามาใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
ท่ี ช่ือเร่ือง การน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ต่อ) 
3.1 การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะในห้องเรียน

กลับด้านเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา 

1. เป็นแนวทางให้ผู้สอน นักพัฒนาระบบฯ ตลอดจนผู้ที่สนใจในการออกแบบ
และพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะในห้องเรียนกับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาทั้งในด้านของเทคโนโลยี 
ในเชิงชิ้นงานและกระบวนการ และทั้งส าหรับการน าไปใช้พัฒนาต่อยอด  
2. ต้นแบบเทคโนโลยีอัจฉริยะในห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพและทักษะ
ชีวิตส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา (Beta) จะเป็นแนวทางให้กับถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในการน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสม 
กับบริบทของตนต่อไป 
3. เทคโนโลยีอัจฉริยะในห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ในเชิงชิ้นงาน (Release Version) จะเป็นเครื่องมือให้กับสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และตรงกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
4. เทคโนโลยีอัจฉริยะในห้องเรียนกลับด้านในเชิงกระบวนการที่มุ่งเน้นใน 4 มิติ 
ได้แก่ (1) มิติด้านสภาพแวดล้อม (2) มิติด้านเนื้อหา (3) มิติด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้และการติดต่อสื่อสาร และ (4) มิติด้านการวัดและประเมินผลจะเป็น
แนวทางให้กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการน าไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 

3.2 การพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะเสมือน
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

1. เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
เสมือนตามแนวคิดการศึกษายุค 3.0 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา  
2. เป็นแนวทางให้ผู้สอนในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนด้วยระบบห้องเรียน
อัจฉริยะเสมือนตามแนวคิดการศึกษายุค 3.0 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา 
3. เป็นแนวทางแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมของ
ผู้เรียน 
4. เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้
แบบอื่น ๆ ต่อไป 
5. เป็นการปูพื้นฐานส าคัญของทักษะการคิดระดับสูงให้กับผู้เรียน 
6. ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่สนใจได้นวัตกรรม
เทคโนโลยีตามแนวคิดการศึกษายุค 3.0 ในระบบห้องเรียนอัจฉริยะเสมือน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
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5. ผลงานวิจัยท่ีน ามาใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
ท่ี ช่ือเร่ือง การน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ต่อ) 
3.3 การพัฒนาแอพลิเคชั่นส าหรับห้องเรียน

อัจฉริยะแบบเปิดเพื่อส่งเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีส าหรับ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

1. เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาแอพพลิเคชันส าหรับ
ห้องเรียนอัจฉริยะแบบเปิดเพื่อส่งเริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
2. เป็นแนวทางให้ผู้สอนในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนอัจฉริยะแบบเปิด
ตามแนวคิดการศึกษายุค 3.0 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
3. ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่สนใจได้นวัตกรรม
เทคโนโลยีตามแนวคิดการศึกษายุค 3.0 ในห้องเรียนอัจฉริยะแบบเปิด 
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

(มหาวิทยาลัย) สู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. ได้ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์สถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ในการ
เป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมิติต่างๆ 1) บริบททางสังคมซึ่งเป็น
ลักษณะทั่วไป 2) นโยบายและทิศทางการพัฒนา 3) องค์ประกอบการเป็น
สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ (1) กรอบการพัฒนา (Overarching 
Frameworks) ได้แก่ นโยบาย หลักการและเหตุผล เปูาหมาย มาตรการ  
(2) กลยุทธ์เครือข่ายและความร่วมมือ (Strategic Partnerships and Linkages) 
ได้แก่ ระดับหน่วยงานในสถาบัน ระหว่างสถาบัน และสถาบันในประเทศ 
และต่างประเทศ (3) การวิจัย (Research) (4) กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน (The Teaching and Learning Processes) แบ่งเป็น บทบาท
สถาบัน บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน (5) นโยบายและกลไกการบริหาร
จัดการ (Administration Pllices and Mechanisms)  (6) ระบบสนับสนุน
การจัดสินใจ (Decision Support Systems) (7) ระบบการบริหาร 
และการสนับสนุนผู้เรียน (Student Support Systems and Services)  
4) กลุ่มบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 5) กระบวนการด าเนินกิจกรรม  
6) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 7) หลักการเป็นสถาบันการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 8) ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ 9) ปัญหาอุปสรรค  
และ 10) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ได้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)  
สู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
3. ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบัน 
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ซึ่งเป็นต้นแบบ
นวัตกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
5 การวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียน 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2559 

1. กรุงเทพมหานครมีโรงเรียน จ านวน 28 โรงเรียนที่เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่น
ด้านการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม IDP และมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ที่มีทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ 
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net) ของโรงเรียนสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
6 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินความเป็น

พลเมืองของนักเรียนในระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

ได้เครื่องมือวัดและประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียนในระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการวัดประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานด้วย 
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5. ผลงานวิจัยท่ีน ามาใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
ท่ี ช่ือเร่ือง การน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
7 โครงการการศึกษารูปแบบ วิธีการสอน และ

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการ
สอนอ่านเขียน-ภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 9 

1. ได้รูปแบบและวิธีการสอนการอ่าน-เขียน ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระการอ่านและการเขียนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. เป็นแนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการอ่าน 
และการเขียนของครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ 
3. เป็นแนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้จัดการเรียนรู้ในระดับปริญญาบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษาในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพื่อใช้ใน
การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพครูและนักการศึกษาและนักภาษาไทยให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย การใช้หนังสือเรียน
และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
8 การติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยม

ของคนไทย 
หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานระดับสถานศึกษา รวมถึงครูอาจารย์ 
ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสรมิค่านิยมคนไทย การรับรู้
ค่านิยม 12 ประการ และการประพฤติตามคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
ของนักเรียน นักศึกษา ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษา  
และอุดมศึกษา รวมถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน และสามารถ 
น าผลการวิจัยไปพัฒนา ปรับปรุง และวางแนวทางการส่งเสริมค่านิยมคนไทย 
ส าหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาในอนาคตต่อไป 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
9 การน าร่องการจัดการระดับพื้นที่ 

เพื่อเชื่อมต่อภาคอุตสาหกรรม 
กับภาคการศึกษาและการพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อบูรณาการการท างาน
ระหว่างหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

1. ได้ทราบสภาพปัญหาเชิงระบบและปัญหาในทางปฏิบัติที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเชื่อมต่อภาคอุตสาหกรรมต่อการเชื่อมต่อภาคอุตสาหกรรม 
กับภาคการศึกษาและการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน 
ในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
2. ได้พัฒนาและศึกษาแนวทางการวางระบบเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพ 
กับวุฒิทางการศึกษาที่เป็นการเชื่อมต่อภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา 
และบูรณาการท างานระหว่างหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
โดยการท ากรณีน าร่องในสามสาขาแรงงานวิชาชีพในพื้นที่สองจังหวัดคือสาขา
ช่างผลิตยายยนต์และชิ้นส่วนในจังหวัดชลบุรี และสาขาพนักงานบริการ
ท่องเที่ยวและสาขาช่างไฟฟูาในจงหวัดตราด 
3. ได้พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติรวมถึงแนวทางการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษาและการบูรณาการท างานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
10 การวิเคราะห์สมรรถนะและการปฏิบัติงาน

ด้านการวัดและประเมินของครูในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับระดับสมรรถนะและการปฏิบัติงานด้านการวัดและ
ประเมินของครูในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งสามารถใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะและการปฏิบัติงานด้าน
ดังกล่าวของครูได้ตรงกลุ่มเปูาหมายและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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5. ผลงานวิจัยท่ีน ามาใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
ท่ี ช่ือเร่ือง การน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ต่อ) 
10 การวิเคราะห์สมรรถนะและการปฏิบัติงาน

ด้านการวัดและประเมินของครูในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุ ปัจจัยความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรค
ในการพัฒนาสมรรถนะและการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินของครู 
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ช่วยให้การออกแบบการพัฒนาสมรรถนะ 
และการปฏิบัติงานด้านดังกล่าวของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งยังสามารถ
วางแผนในการด าเนินงานเพื่อปูองกันไม่ให้ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวเกิดข้ึนได้อีกด้วย 
3. ได้ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและการปฏิบัติงาน 
ด้านการวัดและประเมินของครูประจ าการในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อเสนอให้ผู้มีส่วนในการก าหนดนโยบายและการบริหารสถานศึกษา
พิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสม 

มูลนิธิชิน โสภณพนิช 
11 การสังเคราะห์กระบวนการฝึกอบรม 

ตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านโครงการ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ 

1. ผู้จัดอบรมโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศสามารถน าผล 
จากการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดอบรมให้กับครูและผู้บริหาร 
ได้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครได้สูงสุด 
2. ผลจากการศึกษาสามารถเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศเชิงนโยบายไปยังโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึง 
3. การสังเคราะห์โครงการนี้ช่วยท าให้ระบบการฝึกอบรมแบบเข้มข้น  
หลักการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน าไปปรับปรุง 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
12 การศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุน

เครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพคร ู

1.องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานของระบบเครือข่าย 
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้จะเป็นฐานข้อมูล 
ที่ส าคัญส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
2.ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และกลยุทธ์จ าเป็นจะเป็นฐานข้อมูล 
การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการส่งเสริมการด าเนินงาน
ของเครือข่าย 
3.ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนและเชื่อมโยงการด าเนินงาน
ของเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูจะเป็นแนวทาง 
การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องที่ก่อเกิดการพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปขยายผลสู่การปฏิบัติจริง 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
13 โครงการศึกษาวิจัยการจัดต้ังส านักงาน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
1. ผลการประเมินการด าเนินงานของส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 
2. ผลการประเมินความคุ้มค่าของส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 
3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 
4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สาขาให้มีศักยภาพการบูรณาการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ I หน้า 50 



5. ผลงานวิจัยท่ีน ามาใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
ท่ี ช่ือเร่ือง การน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
14 โครงการกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ 

ในการจัดต้ังหรือขยายธุรกิจ ด้วยระบบ 
การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
ภายใต้โครงการ "สร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม" ส านักพัฒนาผู้ประกอบการ     
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560" 

1. มีระบบงาน (Application) เพื่อจัดการระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
(Learning Management System-LMS) แบบ Web Base 1 ระบบ 
2. มีหมวดหมู่รายวิชาส าหรับกลุ่มเปูาหมายที่จะสร้างเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
ไม่น้อยกว่า 5 หมวด ซึ่งหัวข้อวิชาย่อยรวมแล้วจ านวนไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง  
3. มีคลังความรู้เสริมให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยมีชุดความรู้รวมไม่น้อยกว่า  24 เรื่อง  
มีแบบทดสอบ เฉลยค าตอบตามจ านวนบทเรียนแต่ละรายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาตามที่เสนอ พร้อมมีระบบการประเมินผลการอบรม และมี "ผู้จบการอบรม" 
จ านวนไม่น้อยกว่า 350  ราย 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
15 การประเมินโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กร

สุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น 
1. ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กร
สุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่นในด้านสภาพการด าเนินงาน ผลลัพธ์ แนวโน้ม
การบรรลุเปูาหมาย ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความส าเร็จ 
2. ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อใช้ 
ในการด าเนินโครงการในระยะต่อไป ทั้งในส่วนของหน่วยงาน/องค์กรที่เข้าร่วม
ภาคีเครือข่าย มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย รัฐบาล  
และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
3.ท าให้ได้ทฤษฎีโปรแกรมส าหรับประเมินการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ
ในอุตสาหกรรมแฟชั่น ส าหรับน าไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมการ
เป็นองค์สุขภาวะและการก ากับติดตามความส าเร็จของโครงการ 
4. ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กร
สุขภาวะในลักษณะของการท างานผ่านหน่วยงานมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มไทย 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
16 การคิดเชิงศาสตร์การสอนที่สะท้อน 

ถึงความรู้ครู: พหุกรณีศึกษาครูโรงเรียน
สาธิตในระดับประถมศึกษา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

1. ได้ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับภูมิหลังของครูที่เป็นกรณีศึกษา 
อันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับความรู้ครูและการประพฤติตนที่จะสะท้อน 
ถึงการมีความรู้ครูดังกล่าว 
2. ได้ข้อมูลการวิเคราะห์การคิดเชิงศาสตร์การสอนที่สะท้อนถึงความรู้ของครู
โรงเรียนสาธิตในระดับประถมศึกษา 
3. เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของความรู้ครูต่าง ๆ  
ที่ถูกสะท้อนออกมาจากความคิดเชิงศาสตร์การสอน 
4.เพื่อน าเสนอแนวทางในการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติตนในการเป็นครู
ตามที่ควรจะเป็น 
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6. ผลงานสิทธิบัตรของอาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

ท่ี ช่ือผลงาน ผู้จัดท า เลขท่ีสิทธิบัตร 
1 ขาต้ังกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 

นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์วิเศษธรรม 
นางชื่นสุดา อัคคะรัสมิโย 
นางสาวญาณิตา หนูมอ 
นางสาวปัณฑ์จิตรา เรืองรุ่งชัยกุล 
นางสาวศิริโสภา ธิยานันท์ 

12378 

2 ชุดทดลองระยะเลนส์ รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
นายไผท สะอาดยิ่ง 
นางสาวสรวีย์ ศิริโภคากิจ 
นางสาวหทัยภัทร โอสุวรรณ 
นางสาวอักษิพร ตันสุรัตน์ 

12415 

3 ชุดทดลองเรื่องแสง รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
นายกรกช สุรัตนมงคล, 
นางสาวธันย์ชนก วิจิตรประชา 
นางสาววิรัญณา บัวสรวง 

12382 

4 ชุดทดลองวัสดุดูดซับเสียง รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
นายธนบัตร ล ามะนา 
นางสาวพานิตา ขุนฤทธิ์ 
นางสาวปาริชาติ ชัยวงษ์ 
นายอภิสิทธิ์ โศจิพลกุล 

12381 

5 ชุดทดลองวัสดุสะท้อนสัญญาณคลื่นวิทยุ รองศาสตราจารย์  ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
นายโชคอ านวย เอี่ยมนเรพร 
นางสาวรุจาธร ม่วงรุ่ง 

12854 

6 ชุดอุปกรณ์โฮโลแกรม รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
นางสาวจิดาภา สุนทรัช 
นางสาวธันยพร เนียมจันทร์ 
นางสาวนวพร แก้วเปี้ย 
นายสิทธิชัย สิงหะเสนา 

12380 

7 อุปกรณ์ส าหรับใส่ของ รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
นางสาวมาณิการ์ พรหมสุข 
นางสาวปริยากร พรหมรักษ์ 
นายธนวัฒน์ รักษ์เกร็ด 
นายปิยะพงษ์ ถือค า 

12608 

8 อุปกรณ์ใส่ฟิลเตอร์ส าหรับเลนส์กล้องถ่ายรูป รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
นางสาวคัทลียา วิเลปะนะ 
นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม 
นางสาววนัชพร ถาวรสมสุข 
นางสาวศุภนิดา แสนทิพย์ 

12379 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ I หน้า 52 



 
 
โครงการบริการวิชาการ : โครงการส ารวจและติดตาม
สภาวการณ์การศึกษาไทย 

งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดท าโครงการส ารวจ
และติดตามสภาวการณ์การศึกษาไทย  คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Education Watch Project)  
โดยคณะครุศาสตร์มีวิสัยทัศน์ในการเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดิน
ทางการศึกษา คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร. 
ศิริเดช สุชีวะ) มีนโยบายที่จะให้คณะครุศาสตร์มีบทบาท 
ในการชี้น าสังคมและการศึกษาไทยด้วยการผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานทางวิชาการ และการประชุมสัมมนาที่ตอบโจทย์ทาง
การศึกษาโดยเฉพาะการให้องค์ความรู้ ข้อค้นพบ และแนวทาง
ส าหรับการปฏิรูปการศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
ครุศาสตร์ จึงพัฒนาโครงการส ารวจและติดตามสภาวการณ์
การศึกษาไทย คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(Education Watch Project) ข้ึนเพื่อจุดประเด็น ส ารวจ 
วิเคราะห์สภาวการณ์การศึกษาไทย เผยแพร่สู่สาธารณะผ่าน
สื่อมวลชน และระบบออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และความ
ตระหนักในประเด็นส าคัญต่างๆ ทางการศึกษา พร้อมกับการ
ขยายผลด้วยการเสวนาทางวิชาการและการเสนอทางเลือกหรือ
แนวคิดในการพัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์ตรงประเด็นกับ 
ความต้องการทางสังคม โดยได้จัดการบรรยายพิเศษ การแถลงข่าว 
และการเสวนา ดังนี้ 

 
1) การเสวนาในหัวข้อ “การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่า

การศึกษา” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอ าไพ 
สุจริตกุล โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา 5 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ 
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา  

 
 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อดีตคณบดี
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอดีตคณบดี
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินธะวา 
คามดิษฐ์  ผู้ อ านวยการศูนย์ต าร า  วิทยาลั ยครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้ด าเนินรายการ มีผู้เข้าร่วมฟัง
การสวนา จ านวน 120 คน 
 
 
 
 
 
 
 

2) การเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการปฎิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560     
ณ ห้องประชุมอ าไพ สุจริตกุล โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา คือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
จิรดา วุฑฒยากร สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.ศุภณิจ กุลศิริ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ
ยั่งยืน มศว.ประสานมิตร โดยมี อาจารย์ ดร.พรพิมล ศุขะวาที 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินรายการ 
มีผู้เข้าร่วมฟังการสวนา จ านวน 84 คน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

กจิกรรมเพิม่พนูความรูค้วามสามารถดา้นการวิจยั/บรกิารวิชาการ ปีงบประมาณ 

2560 
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3) การเสวนาในหัวข้อ “ประเด็นทางวิชาการต่อการเปิด
โอกาสให้ผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสอบบรรจุครูได้” เมื่อวันที่ 
23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร โดยมี
วิทยากรร่วมเสวนา คือ ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ 
อาจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  
อนันตวรสกุล อาจารย์ ดร.ภาวิณี โสธายะเพ็ชร และคณบดี
คณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นผู้
ด าเนินรายการ มีผู้เข้าร่วมฟังการสวนา จ านวน 517 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) การเสวนาในหัวข้อ “3 ปี 3 รัฐมนตรี เหลียวหลังแลหน้า
ปฏิรูปการศึกษาไทย ถึงไหนแล้ว” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2560 ณ ห้องประชุมอ าไพ  สุจริตกุล โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา 
คือ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาลสตูล (นายสุทธิ สายสุนีย์ )  ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
(ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์  จิตระดับ) ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ 
กรุงเทพมหานคร (นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ) โดยมี อาจารย์ 
ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว เป็นผู้ด าเนินรายการ มีผู้เ ข้าร่วมฟัง
การสวนา จ านวน 44 คน 

 
 

5)  สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ
ประชุมและเสวนาทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม       
พูนทรัพย ์นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับสมาชิกสภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และได้ศึกษาดู
งาน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝุายประถม และโรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ ฝุายมัธยม โดยช่วงบ่ายจัดให้มกีารประชุมและเสวนาทาง
วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 100 คน 
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งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดท าประกาศคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สมนาคุณส าหรับคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ในวารสารวิช าการ ผลงานที่ เป็นชุดโครงการ
วิทยานิพนธ์ที่ตอบโจทย์ประเทศ ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร และผลงานที่ได้รับการอ่างอิง พ.ศ. 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีมาตรฐานสากล 
เพื่อส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์เป็นชุดโครงการตอบโจทย์
ประเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร และเพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง โดยในปีงบประมาณ 2560 มีคณาจารย์ที่ได้รับเงิน
สมนาคุณส่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่อยู่
ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus ดังนี้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี       จ านวน  1  เรื่อง 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล      จ านวน  2  เรื่อง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ จ านวน  1  เรื่อง 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล    จ านวน  1  เรื่อง 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์      จ านวน  1  เรื่อง 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ     จ านวน  2  เรื่อง 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์   จ านวน  1  เรื่อง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง จ านวน  1  เรื่อง 

นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ที่ไ ด้รับเ งินสนับสนุนส่งผล
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI  
และ Scopus จากส านักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์    จ านวน  4  เรื่อง 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์  สงคราม  จ านวน  1  เรื่อง 
 
โครงการบริการวิชาการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและ
เยาวชน  ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการและวิจัย ดังนี้  

ช่วงเดือนสิงหาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัย
และพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน ได้ด าเนินโครงการวิ จัย 
“โครงการการสังเคราะห์กระบวนการฝึกอบรมตามแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านโครงการ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ ” ซึ่ งได้รับทุน
สนับสนุนจากมูลนิธิชิน โสภณพนิช ให้ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนว

ทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความ
เป็นเลิศให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
คณะผู้วิจัย 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าโครงการ 
2. อาจารย์ ดร.ภาวิณี โสธายะเพ็ชร นักวิจัย 
3. อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์ นักวิจัย 
4. นางสาวนวพร สุนันท์ลิกานนท์ นักวิจัย 
5. นางสาวชุติมา ชุมพงศ์  ผู้ช่วยวิจัย 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการฝึกอบรมตาม

แนวคิดการจัดการศึกษาที่มีผู้ เรียนเป็นส าคัญในโครงการ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ 

2) เพื่อศึกษาคุณค่า ประโยชน์ จุดเด่นของโครงการที่สร้าง
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัด
การศึกษาที่มีผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3) เพื่อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนแนวคิดการจัดการ
เรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นส าคัญสู่โรงเรียนกรุงเทพมหานคร 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัย  
2. ก าหนดกรอบวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
3. ศึกษาเอกสารการอบรม 9 วัน/สนทนากลุ่มกับผู้อบรม 

(ป.1 - 3 รุ่นที่ 1 และ 2) 
4. ลงเก็บข้อมูลภาคสนามการอบรม 9 วัน (ป.4 - 6 รุ่นที่1) 
5. ประชุมถอดบทเรียนการอบรม 9 วัน 
6. สนทนากลุ่มถอดองค์ความรู้การอบรม 9 วัน 
7. เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโรงเรียนที่เข้าร่วม

อบรม 46 โรงเรียน 
8. ลงเก็บข้อมูลภาคสนามการเข้าสนับสนุนชั้นเรียน 

(Clean Up Day, สนับสนุน 3 ครั้ง ปฐมวัย รุ่นที่ 1, 2
ป.1 - 3 รุ่นที่ 1, 2) 

9. ประชุมสรุปแนวทางการเข้าสนับสนุนชั้นเรียน  
10. ลงเก็บข้อมูลภาคสนามการศึกษาดูงานโรงเรียน

ต้นแบบ (น าร่องและเอกชน) 
11. ลงเก็บข้อมูลภาคสนามกิจกรรม Residential วันที่ 

22 - 23 ส.ค. (ป.1 - 3 รุ่นที่ 2) 
12. ประชุมถอดบทเรียนกิจกรรม Residential 
13. ประชุมประมวลข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย 
14. จัดประชุมเพื่อรายงานผลการวิจัย (วันพันธะสัญญา 

ป.1 - 3 รุ่นที่ 2) 
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Clean Up Day 

การเข้าสนับสนุนช้ันเรียน 

 
กิจกรรม Residential 

 
วันพันธะสัญญา 

 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คณะวิจัยได้น าผลการวิจัยเสนอ
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเชิงนโยบายที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ช่วงเดือนมิถุนายน 2559 – พฤศจิกายน 2560 ได้ด าเนิน
โครงการการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่
บน ซึ่ งได้รับทุนสนับสนุนการวิ จัยจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อให้หาแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการวิจัย
เพื่อท้องถ่ิน 
คณะผู้วิจัย 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าโครงการ 
2. อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์ นักวิจัย 
3. นางสาวนวพร สุนันท์ลิกานนท์ นักวิจัย 
4. นางสาวพจนา อาภานุรักษ์ นักวิจัย 
5. นางสาวกมลวรรณ พลับจีน นักวิจัย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยชุมชนในชุดการศึกษาให้ได้

หลักการ แนวคิดทฤษฎีระดับล่างสู่บนของสังคมไทยเพื่อน าไปสู่
การเสริมสร้างการประยุกต์ การแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชน
ท้องถ่ินแห่งอื่นๆได้ 

2. เพื่อก าหนดหลักการ แนวทางนโยบายการศึกษาล่างสู่บน 
จากงานวิจัยชุมชน ชุดการศึกษาที่สังเคราะห์แล้วบูรณาการ
เชื่อมโยงกับส่วนกลาง ผู้ก าหนดแนวนโยบายทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาบนสู่ล่างได้ลงตัว เหมาะสมและมีทิศทางที่ถูกต้องต่อไป 

3. เพื่อพัฒนารูปแบบ ยุทธศาสตร์ กิจกรรมทางวิชาการ
ของสถาบันที่มีข้อค้นพบ บทสรุปงานวิจัยที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ 
ล่างสู่บนเข้าสู่สถาบัน กลุ่มบุคคลส าคัญที่มีบทบาทในการ
ก าหนดนโยบาย ทิศทางการศึกษาได้ อันจักเป็นต้นแบบ 
ตัวอย่างที่ดีให้เกิดกระบวนการการสังเคราะห์งานวิจัยในชุดอื่น ๆ 
รวมทั้งสถาบันที่เกี่ยวข้องมากยิ่งข้ึน 
ผลการด าเนินการปัจจุบัน 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัย ตามกิจกรรมดังต่อไปนี้  

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธี
วิ ท ยาการวิ จั ยที่ จ ะ ใช้ ใ นการท า วิ จั ย ในครั้ งนี้  ( meta-
ethnography) 

2. ก าหนดกรอบการพัฒนาเครื่องมือวิจัยผ่านการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับการ
สร้างองค์ความรู้ของท้องถ่ินและชุมชน 

3. ลงพื้นที่ภาคสนามน าร่องการจัดการเรียนรู้ของชุมชน
ในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปรับมโนทัศน์ของกลุ่มทีมวิจัยให้ชัดเจนขึ้น
และพัฒนากรอบการสร้างเครื่องมือวิจัย 
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4. พัฒนาเครื่องมือวิจัยเพื่อใช้บันทึกข้อมูลที่ได้จากการ
สังเคราะห์จากการอ่านงานวิจัยการจัดการเรียนรู้ของชุมชนโดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน 

5. ทดลองใช้เครื่องมือบันทึกการสังเคราะห์ข้อมูลจากการอ่าน
โครงการวิจัยการจัดการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

6. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัด 
การเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

7. การลงพื้นที่ภาคสนาม 
8. การสรุปข้อมูลจากการลงภาคสนาม 
9. การจัดเวทีประชุมในแต่ละภูมิภาคโดยใช้วิธีการสนทนา

กลุ่มย่อย (focus group) 
10. การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลและสรุปองค์ความรู้ 
11. การจัดประชุมใหญ่เพื่อน าเสนอการจัดการเรียนรู้ชุมชุน 
12. การจัดท ารายงานวิจัย 
13. การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 
ซึ่งในปัจจุบันมีการด าเนินงานอยู่ระหว่างกิจกรรมที่ 12 

และ 13 คือการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และเตรียมเวที
สาธารณะเพื่อสะท้อนผลการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถ่ินในการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในประเด็นการศึกษาของ  4 ภูมิภาค 16 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล ตรัง พะเยา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี 
แ ม่ ฮ่ อ ง ส อน  ล า ป า ง  อุ บ ล ร าช ธ านี  สุ ริ น ท ร์  ย โ ส ธ ร 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรสงคราม ราชบุรี ปัตตานี 
และยะลา โดยมีการจัดกิจกรรมหลักส าคัญ 3 กิจกรรม คือ การลง
ศึกษาภาคสนาม การจัดเวทีคืนข้อมูล ระยะที่ 1 และการจัดเวที
คืนข้อมูลทุกภูมิภาค ดังแสดงในภาพต่อไปนี้ 
 

การลงศึกษาภาคสนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดเวทีคืนข้อมูล ระยะท่ี 1  

การจัดเวทีคืนข้อมูลทุกภูมิภาค 

 
2 . ศูนย์วิจัยและประเมินระบบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์วิจัยและประเมิน
ระบบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมไปศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาเกษตรสู่ เกษตร
สมัยใหม่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดสกลนคร 
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ในช่วงเดือน สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัย
และประเมินระบบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ลงพื้นที่ประเมินและติดตามผลโครงการพัฒนาการเกษตร
ยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตโครงการ
จัดรูปที่ดิน 4 พื้นที่ (มหาสารคาม กาญจนบุรี พิษณุโลก และศรีสะเกษ) 
 
 
 
 

3. ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ในปี งบประมาณ 2560 ศูนย์ วิ จัย เพื่ อพัฒนาด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับงานวิจัยและบริการ
วิชาการ โดยความร่วมมือกับโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการ
ออกแบบ (Net-Design) ได้จัดอบรมหลักสูตร ดังนี้ 

วันที่ 15 สิงหาคม – 18 สิงหาคม 2559  ได้ด าเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม Android Mobile Application รุ่น 4 ณ 
ห้อง 307 อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง คณะครุศาสตร์ 

 
วันที่ 1 สิงหาคม – 3 สิงหาคม 2559 ได้ด าเนินการจัด

โครงการฝึกอบรม Computer Art and Graphic Design รุ่น 7  
ณ ห้อง 311 อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง คณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 ได้ด าเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม Movie Editing & Motion Graphic รุ่น 1   
ณ ห้อง 307 อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง คณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 

วันที่ 27 สิงหาคม – 10 กันยายน 2559 ได้ด าเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม Android Mobile Application รุ่น 5      
ณ ห้อง 307 อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง คณะครุศาสตร์ 

 

วันที่ 12 -14 กันยายน 2559 ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรม Computer Art and Graphic Design รุ่น 8 ณ ห้อง 311 
อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง คณะครุศาสตร์  
 

 
 
 

 
วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2559 ได้ด าเนินการจัดโครงการ

ฝึกอบรม Professional Web Designer รุ่น 2 ณ ห้อง 311 
อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง คณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน  2559 ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรม Computer Art and Graphic Design รุ่น 9 ณ ห้อง 311 
อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง คณะครุศาสตร์  
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะศูนย์
ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย 

ในช่วงระยะเวลา ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 
กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในฐานะศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองประชาธิปไตย โดยมี ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล  
เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมที่ศูนย์ด าเนินการ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในรูปแบบของเวทีเสวนาสาธารณะ การอบรม
เชิงปฏิบัติการ การประชุมทบทวนกรอบแนวคิดหลักสูตร
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการรู้ 
เท่าทันสื่อ โครงการโรงเรียนประชาธิปไตย และกิจกรรมค่าย
พัฒนาพลเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. เวทีเสวนาสาธารณะ 
   1.1 เวทีเสวนา: ห้องสมุดกับพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้   

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 11:30 - 13:30 น. 
Thai Civic Education ร่วมกับกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท 
และ TK Park จัดเสวนา เรื่อง "ห้องสมุดกับพื้นที่สาธารณะเพื่อ
การเรียนรู้” ด าเนินการเสวนา โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้าง
พล เมื อ งประชาธิ ป ไตย คณะครุ ศ าสตร์  จุฬ าล งกรณ์
มหาวิทยาลัย 
   
 
 
 
 
 
 
 1.2 เวทีเสวนา: เราต้องการกิจกรรมแบบไหนใน
สถาบันการศึกษา  

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 
2559 เวลา 14:30 - 17:00 น. 
ณ ลานน้ าพุ สถาบันปรีดี พนม
ยงค์ เนื่องในงานศิลปกับสังคม 
ครั้งที่ 21 เทศกาลศิลปะนานา
พันธุ์  (ร าลึก 40 ปี เหตุการณ์  
6 ตุลาคม 2519) 

 

1.3 สัมมนาสาธารณะ: บทบาทอุดมศึกษาในยุค
ประชาธิปไตยถดถอยฯ 

สัมมนาสาธารณะ: บทบาทอุดมศึกษาในยุคประชาธิปไตย
ถดถอย การสร้างความสมดุลระหว่างเปูาหมายทางเศรษฐกิจ
และการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม วันที่ 20 - 21 เมษายน 
2560 ณ ห้องประชุม 101 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นเวทีที่เปิดข้ึนเพื่อน าเสนอ
มุมมองบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตใน
ฐานะพลเมือ งของประ เทศจากนั กวิ ช าการทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 เวทีเสวนา: ประชาธิปไตย การศึกษา และความเป็น
พลเมือง"  

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยความร่วมมือของ 
FES ICIRD มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการน าเสนอแนวคิด
การสร้างพลเมืองประชาธิปไตยจากนักวิชาการต่างประเทศ 
และน าเสนองานวิจัยของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 
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2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในปี 2558 เครือข่าย Thai Civic Education ได้มีการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนกรรุ่นที่ 1 ให้กับกลุ่มครู
ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย 
ในสังกัดครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเครือข่ายองค์กรที่ท างาน
ร่วมกับโรงเรียน จ านวน 45 คน และในปี 2559 ได้มีการสร้าง
กระบวนกรรุ่นที่ 2 โดยมีกลุ่มเปูาหมายหลักเป็นครูทั้งในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. อาจารย์มหาวิทยาลัย 
ในสังกัดครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศึ กษานิ เทศก์ ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1 การประชุมปฏิบัติการ "การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้าง
พลเมืองประชาธิปไตย" (กระบวนกรรุ่นท่ี 1) 

ต้ังแต่วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 
กรกฎาคม 2559 โรงแรมนูโวซิต้ี กรุงเทพฯ โดยสถาบันสื่อเด็ก
และเยาวชน ร่วมกับ สพฐ. และ Thai Civic Education  
ได้จัดการประชุมปฏิบัติการให้กับครูในโรงเรียนน าร่องใน
โครงการ Democratic Citizenship Education (DCE) School  
16 โรงเรียน และมีครูเข้าร่วมจ านวน 45 คน 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 การอบรมพัฒนาครู เร่ือง “ครูกับการสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย” (กระบวนกรรุ่นท่ี 2) 
      ต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ถึงวันอาทิตย์ 
ที่ 31 กรกฎาคม 2559 โรงแรมนูโวซิต้ี กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรม
เพื่อสร้างกระบวนกร รุ่นที่ 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมโนทัศน์
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบอประชาธิปไตย ความส าคัญของการศึกษา
และบทบาทของครูผู้สอนในการสร้างพลเมือง กิจกรรมนี้เกิดจาก
การออกแบบโปรแกรมร่วมกันระหว่างคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับศูนย์ TCE โดยมีวิทยากรหลัก 
ได้แก่ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ดร.จันจิรา สมบัติพูนสิริ และ รศ.ดร. 
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 50 คน 
ซึ่ งประกอบด้วยครูประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาจารย์
มหาวิทยาลัย และศึกษานิเทศก์จากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 

2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร เร่ือง 
“การพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
(MIDL) และแนวคิดพหุวัฒนธรรม ส าหรับครูกับการสร้าง
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” (กระบวนกรรุ่นท่ี 2) 

ต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 
ตุลาคม 2559 โรงแรมนูโวซิต้ี กรุงเทพฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาวิทยากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ ยวกับการรู้ เท่ าทันสื่ อและสังคม 
พหุวัฒนธรรม เนื่องด้วยการรู้เท่าทันสื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่ม
ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย ซึ่งถือเป็น
พื้นฐานส าคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย 

2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากร เร่ือง “พลเมือง
ประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชนศึกษาและสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (กระบวนกรรุ่นท่ี 2) 

ต้ังแต่วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึงวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 
2559 ห้องนานาภิรมย์ โรงแรมนูโวซิต้ี กรุงเทพฯ เป็นความร่วมมือกัน
ระหว่าง ศูนย์ TCE และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างความตระหนักให้กับครูเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์
ทุกคน การเข้าถึงทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกัน ความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและรับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นที่คาบเกี่ยวกับแนวคิด
สิทธิมนุษยชน ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการให้เครื่องมือครูในการ
เชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษากับหลักการ
สิทธิมนุษยชนให้ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 

2.5 การอบรมพัฒนาครู (รุ่นท่ี3/คร้ังท่ี1) เร่ือง “ครูกับ
การสร้างพลเมืองประชาธิปไตย” 

เ มื่ อ วั น เ ส า ร์ ที่  2 2 
กรกฎาคม 2560 ถึงวั น
อั งคารที่  25  กรกฎาคม 
2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ 
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3. ทบทวนกรอบแนวคิดหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ในปี 2559 มีการประชุมทีมวิชาการ Thai civic education 
และนักวิชาการในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยได้แก่ นักศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
สังคมวิทยา สื่อเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน เศรษฐศาสตร์ 
จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ 

3.1 การประชุมเพื่อทบทวนกรอบแนวคิดหลักสูตร
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คร้ังท่ี 1  

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ Ease Café & Co 
Working Space เพื่อทบทวนสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์
การท างานที่ผ่านมาของ TCE เพื่อตรวจสอบว่ากรอบแนวคิด
หลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
เมื่อถูกน าไปใช้แล้วเกิดผลอย่างไรบ้าง มีมโนทัศน์ส าคัญอะไร
เพิ่มเติมข้ึนบ้าง และสิ่งส าคัญที่ ต้องเน้นในกรอบแนวคิด
หลักสูตรฯ edition 2 ต่อไปคืออะไร 

3.2 การประชุมเพื่อทบทวนกรอบแนวคิดหลักสูตร
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คร้ังท่ี 2 

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงแรม 
Mercure เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของไทยเกี่ยวกับ
พลเมืองประชาธิปไตย และเพิ่มเติมมโนทัศน์ส าคัญให้กับทีม
วิชาการ Thai Civic Education เพื่อร่างกรอบแนวคิดหลักสูตรฯ 
edition 2 ทั้ง  มโนทัศน์เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ การรู้เท่าทันสื่อ 
สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และการศึกษา ซึ่งในปี 2560 จะมี
การประชุมเพื่อทบทวนกรอบแนวคิดเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง  
ในเดือนกุมภาพันธ์ 

3.3 การพัฒนากรอบแนวคิดและหลักสูตร การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เป็นความร่วมมือในการพัฒนากรอบแนวคิดและหลักสูตรฯ 
ของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) กสทช. และเครือข่าย 
Thai Civic Education เพื่อสร้างแนวทางในการจัดการเรียน
การรู้เท่าทันสื่อให้เหมาะสมแก่เด็กในแต่ละช่วงวัย กิจกรรม
หลักๆเป็นการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ
ด้านเด็กและเยาวชน นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ กลุ่มครู กลุ่มเด็ก
และเยาวชน รวมถึงบุคคลและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวของในการจัด

การศึกษา เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อร่างกรอบแนวคิดและ
หลักสูตรในครั้งนี้  นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีวิพากษ์กรอบ
แนวคิดและหลักสูตรฯ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์
ทั้งด้านนิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสื่อสารมวลชนเข้าร่วม
วิพากษ์หลักสูตร ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นหนังสือกรอบหลักสูตร
แนวคิดพลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล
เผยแพร่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการ DCE School 
    เป็นโครงการสร้า งเครือ ข่ายโรงเรียนสร้า งพล เมือง
ประชาธิปไตย โดยอาศัยเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัย ครู 
และศึกษานิเทศก์ที่เคยเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 เป็นทีมพี่เลี้ยง 
เพื่อเข้าไปกระตุ้น หนุนเสริมให้เกิดโครงการ กิจกรรม และรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ซึ่งในปี 2559 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละภูมิภาค 
ทั่วประเทศทั้งหมด 15 โรงเรียน ได้แก่  
1. โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) จ.ศรีสะเกษ 
2. โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ 
3. โรงเรียนบ้านน้ าอ้อมน้อย จ.ศรีสะเกษ 
4. โรงเรียนบ้านเพียมาต จ.ศรีสะเกษ 
5. โรงเรียนก าแพง จ.ศรีสะเกษ  
6. โรงเรียนบ้านแม่เงา จ. แม่ฮ่องสอน  
7. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง จ. แม่ฮ่องสอน 
8. โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว 
9. โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) จ.แม่ฮ่องสอน 
10. โรงเรียนบ้านปาโงปาแต จ.นราธิวาส 
11. โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จ.นราธิวาส 
12. โรงเรียนวัดสามควายเผือก จ.นครปฐม 
13. โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม 
14. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จ.กรุงเทพมหานคร 
15. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จ.กรุงเทพมหานคร 
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5. โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย :  
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในฐานะศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ
การประสานงานจากสถาบันสังคมศึกษา ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ให้ด าเนินโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพ
เด็กไทย: การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
และค่านิยมหลักของคนไทย โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนโดยมี
เปูาหมายส าคัญในการพัฒนาคุณลักษณะส าคัญของพลเมือง
ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักสูตร
เสริม (Extra-curriculum) เอื้อให้ผู้เรียนได้ทบทวนหรือต่อยอด
ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่นั้น ไปสู่การสร้าง
คุณลักษณะของพลเมือง ที่เอื้อต่อความหลากหลายของลีลา
และรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้เรียน  

กระบวนการจัดค่ายในโครงการนี้ จึงออกแบบโดยอาศัย
หลักการผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-Centered) การเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ (Experiential Leaning) และการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สังคม (Service Learning) เพื่อให้ได้ทบทวน
ความรู้ เ ดิม เชื่อมโยงหรือแสวงหาความรู้ใหม่ ลงข้อสรุป 
สะท้อนการเรียนรู้  ปรับใช้และต่อยอดความรู้  รวมทั้งการ
ท างานผ่านรูปแบบของเครือข่าย โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 
5.1 ประชุมทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อออกแบบหลักสูตร

ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยในแต่ละภูมิภาค  
การประชุมวางแผนการพัฒนาหลักสูตรและวัสดุสาร

ส าหรับค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย: การเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย 
(DCE camp) วันที่ 4-5 มีนาคม 2560 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน 
กรุงเทพฯ 

 
 

5.2 กิจกรรมการอบรมอาจารย์และพี้เลี้ยงโครงการค่าย
สร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยฯ วันท่ี 24-26 พฤษภาคม 
2560 ณ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย 

5.3 ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย: การเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย  

วันท่ี 14 - 16 กรกฎาคม 2560  
กิจกรรมค่าย DCE ภาคเหนือตอนล่าง จัดโดยคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุน
จาก สพฐ.และ ศูนย์ Thai Civic Education นักเรียน 80 และคุณครู 
20 คนจาก 10 โรงเรียน ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และความเป็นธรรมทางสังคมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้น
ความเข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรม การมีส่วนร่วม การเคารพความ
แตกต่างในบริบทของชุมชนและสังคมที่ใกล้ตัวของนักเรียน 

 
วันท่ี 28 - 30 กรกฎาคม 2560  
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยฯ (Democratic 

Citizenship Education 
Camp) พื้นที่กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล โดยคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันที่ 28 - 
30 กรกฎาคม 2560 ณ 
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี 

ค่ า ย ส ร้ า ง ส ร ร ค์ พั ฒ น า
คุณภาพเด็กไทยฯ (DCE Camp) 
ทางฝั่งภาคเหนือตอนบน จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน จัดโดย
ทีมอาจารย์และนักศึกษาพี่เลี้ยง
ค่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ภาพ ท่ี  3 บ ร ร ย าก าศ ใน ว ง
สุนทรียสนทนา แต่ละคนสื่อสาร
ประสบการณ์และการเรียนรู้
ตนเองในบางแง่มุมที่เกิดข้ึนจาก
การระบายสีในครั้งนั้น ๆ 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านจิตตปัญญาศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    1. โครงการระบายสีส ารวจใจ  

กิจกรรมสีสันสนทนาเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้
เรียนรู้มิติด้านในของตนผ่านการท างานกับสีสัน ภายใต้ความสงบ
และผ่อนคลาย โดยใช้เทคนิคเปียกบนเปียก เป็นการเปิดพื้นที่
ของการสื่อสารพูดคุยระหว่างผู้ระบายสีกับปรากฏการณ์ของ
สีสันที่เกิดข้ึนบนกระดาษ โดยอาศัยการสังเกตอย่างใคร่ครวญ
ต่อประสบการณ์ที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก น าไปสู่การ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น ผู้เข้าร่วมสะท้อนการเรียนรู้ว่าเกิดความ
เข้าใจในตนเองมากข้ึน  

โครงการ “ระบายสีส ารวจใจ” เน้นกระบวนการสังเกต
อย่างใคร่ครวญและสุนทรียสนทนาเป็นกระบวนการเรียนรู้มิติ
ด้านใจตนเองผ่านกรระบายสี จัดข้ึนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
2559 ถึง สิงหาคม 2560 เป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
จ านวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ระหว่างเวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ห้อง 826 
ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย และรอบพิเศษส าหรับ
คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 2 ครั้ง ในช่วง
ปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 

ผู้เข้าร่วมได้แก่ นิสิต อาจารย์ และผู้สนใจ แนวทางจิตตปัญญา
ศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง ผู้เข้าร่วมแต่ละครั้งประมาณ 13 คน 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
พบว่า โดยรวมพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.66) ด้านการ
ด าเนินกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
( ̅ = 4.83) ในขณะที่ ด้านผลที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม 

มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.48) 
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจสูงที่สุด คือ รูปแบบกิจกรรม ( ̅ = 4.89) ส่วนรายการ 
ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ การรู้จักและ
เข้าใจผู้อื่น ( ̅ = 4.23) 

ผู้เข้าร่วมสะท้อนความคิดเห็นว่า การท างานสีน้ าแบบ
เปียกบนเปียกท าให้เกิดรู้สึกความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย 
และยังได้เรียนรู้มิติด้านในของตนเองอีกด้วย 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 บรรยากาศขณะระบายสีน้ า 
โจทย์การระบายสี คือ สีสันบนท้องฟูาในยามเย็น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2. การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการระบายสีส ารวจใจ 
      ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 
2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านจิตต
ปัญญาศึกษา ได้ จัดท าบอร์ดสาร
นิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการระบาย
สีส ารวจใจซึ่ งเป็นกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพด้ านในขอ งมนุ ษย์ ผ่ า น
กระบวนการสุนทรียสนทนาและการ
สังเกตอย่างใคร่ครวญ 
 
3. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการระบายสีเพื่อ
พัฒนาคุณภาพด้านใน 

ศูนย์วิ จัยและพัฒนาด้านจิตตปัญญาศึกษาได้จัดท า
ข้อความซึ่งเป็นสะท้อนความคิดและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม
ในโครงการระบายสีส ารวจใจในเฟสบุ๊ค เพื่อเป็นการเผยแพร่
งานของศูนย์ฯ ในอีกช่องทาง 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ผลงานการระบายสีใน
หัวข้อ สีสันในธารา แรงบันดาล
ใจจากปลากัดไทย 
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4. การเตรียมการประชุมสภาคนพิเศษ คร้ังท่ี 4 
การประชุมสภาคนพิเศษ คือ การเปิดพื้นที่ทางสังคมให้แก่

บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ อายุ 16 ปีข้ึนไป ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการ
พื้นที่ในการแสดงออกทางความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตน
ในฐานะปัจเจกบุคคล ได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
ตลอดจนเป็นพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นและสื่อสารความ
ต้องการแก่สังคมในฐานะปัจเจกผู้ซึ่งมีเกียรติศักด์ิศรีสิทธิและ
ความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์  นอกจากนั้นยังเป็นการ
สร้างเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อขยายองค์ความรู้ตามแนวมนุษย
ปรัชญา (Anthorposophy) ในการดูแลและพัฒนาศักยภาพแก่
บุคคลกลุ่มนี้ ด าเนินการต่อเนื่องทุก 2 ปี ครั้งแรกจัดข้ึนในปี 
2555 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านจิตตปัญญาศึกษามีส่วน
ร่วมในการเตรียมจิตอาสา ซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษา ที่สนใจงาน
ด้านการศึกษาพิเศษ 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการเตรียมการประชุมสภาคน
พิเศษ ครั้งที่ 4 ซึ่งจะเกิดข้ึนระหว่างวันที่ 25 – 28 มกราคม 
2561 งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านจิตตปัญญาศึกษา คือ 
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการ
ท างานร่วมกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษกับจิตอาสาซึ่งเป็น
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียด
การด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 จ านวน 2 วัน  
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมอง
และการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษบนฐานความรู้
ด้านการศึกษาบ าบัดและสังคมบ าบัดตามแนวมนุษยปรัชญา 

ครั้งที่ 2 วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 จ านวน 2 วัน  
ณ ศูนย์การศึกษาพิ เศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม เป็นการเตรียมความพร้อมจิตอาสาและประเมิน
ความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมสภาคนพิเศษ 

ครั้งที่ 3 วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 2 วัน 
ณ วังม่วง จ.มหาสารคาม เป็นการจัด “การประชุมสภา  
คนพิเศษฉบับย่อ” โดยมีบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและ 
ผู้พิการด้านร่างกายเข้าร่วม เพื่อให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับ 
การประชุมสภาพิเศษ 
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คณะครุศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และศักยภาพที่เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาสู่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  ได้แก่ การเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ การเป็นที่ปรึกษา 
บรรยายพิเศษ และการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการเป็นวิทยากร ร่วมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ ท างาน
วิจัยเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม นอกจากจะเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้  
และประสบการณ์อันจะน ามาสู่การบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย ์ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2559 มีดังนี้ 
 
จัดการประชุม อบรม และสัมมนา  

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 
1 ก.พ. –  

31 ต.ค. 59 
การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการ
ผสมผสานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในการจัดการศึกษาในระบบของโรงเรียนใน
พื้นที่ต าบลห้วยแห้ง และต าบลตาลเด่ียว อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

สาขาวิชาการศึกษา 
นอกระบบโรงเรียน   

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
 

4 โรงเรียน 

1 - 21 ส.ค. 59 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์ “ครุศิลป์ จุฬาฯ 50 ปี" สาขาวิชาศิลปศึกษา 200 
1 ส.ค. - 19 ก.ย. 59 โครงการประกวดสื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา  สาขาวิชาศิลปศึกษา 15 
13, 20 ส.ค. 59 

3 ก.ย. 59 
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สู่นักเรียนในชุมชน (5 ส) 
เรื่องการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา 

โรงเรียนรอบชุมชนจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงเรียนสวนลุมพินี 

โรงเรียนวัดบรมนิวาส โรงเรียนวัดหัวล าโพง 
โรงเรียนวัดดวงแข โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

จ านวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 

10 

18 ส.ค.59 โครงการบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“ศิลปศึกษา : การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปะในชั้น
เรียนรวม” 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 40 

19 ส.ค. 59 โครงการอบรมครูสอนศิลปะ Universal Design for 
Teaching in Art Education 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 40 

22 ส.ค. 59 โครงการอบรมงานผ้าปักไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา 60 
25 ส.ค. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สุนทรีย์สีน้ าพู่กันจีน สาขาวิชาศิลปศึกษา 80 
26 ส.ค. 59 โครงการการจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง 

นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

97 

26 ส.ค. 59 โครงการ ศิลปะเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน สาขาวิชาศิลปศึกษา 40 
27 ส.ค. 59 โครงการทดสอบทฤษฎีดนตรีสากลประจ าปี 2559 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 39 

2 ก.ย. -  
1 ต.ค. 59 

โครงการประชารัฐ โรงเรียนในสังกัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ครูในส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

183 โรงเรียน 

3 ก.ย. 59 โครงการค่ายศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดร่วมกับสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

นักเรียนจากศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ 
40 คน นักเรียนจากโรงเรียน

ใกล้เคียง 60 คน 

100  

การบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ I หน้า 65 



จัดการประชุม อบรม และสัมมนา (ต่อ) 
วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 
3 ก.ย. 59 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์พัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาส าหรับนักเรียนรอบชุมชนจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (โครงการ 5 ส) 

นักเรียนจากโรงเรียนรอบชุมชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ านวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 

10 

4 ก.ย. 59 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเปน็เลศิทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (TEDET) 

นักเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และนักเรียน 
ในโรงเรียนใกล้เคียงชุมชน 

559 

5 – 9 ก.ย. 59 สัปดาห์การศึกษานอกโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 30 
6 ก.ย. 59 โครงการ ศิลปะเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน สาขาวิชาศิลปศึกษา 30 

8 – 9 ก.ย. 59 การประชุมนานาชาติ The 4th International 
Conference on Lifelong Learning for All 2016 (LLL 
2016) "Creative Approaches to Foster the Lifelong 
Love of Learning" 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 95 

8 – 9 ต.ค. 59 โครงการค่ายคณิตศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 14  โรงเรียน
หัวหินวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ชมรมต้นกล้าคณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

263 

11 ต.ค. 59 การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Literature Reviews 
รู้อ่าน รู้ใช้ ให้คุณ" 

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 65 

4 - 16 ต.ค. 59 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต้ 
การนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 200 

14 – 16 ต.ค. 59 โครงการค่ายสุดสัปดาห์ ร.ร.ลิ้นจ่ีอุทิศ ต.คลองหก  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์  
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

45 

15 ต.ค. 59 โครงการดูดาวยามสาย ปีการศึกษา 2559 ชมรมสังเกตการณ์โลกและอวกาศ  
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

24 

9 – 11 พ.ย. 59 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทครู ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ 265 
10 – 11 พ.ย. 59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎนครปฐม 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

50 

12 พ.ย. 59 โครงการเสวนาเครือข่ายธุรกิจศึกษา (BUSED 
CONNEXT) 

สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา 250 

16 พ.ย. 59 เสวนาวิชาการเรื่อง “ความหลากหลายของนิสิต
นักศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์”  

สาขาวิชาอุดมศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการ  

และความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

100 

18 พ.ย. 59 โครงการอบรมความเป็นครูและการประกอบอาชีพ 
ตามแนวทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

ชมรมการศึกษานอกระบบและ
อัธยาศัย ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการ

นิสิตปริญญาบัณฑิต 

58 

21 พ.ย. 59 สัมมนาเรื่อง “การประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ปฐมวัย” 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

50 

25 พ.ย. 59 วันประถมศึกษา กิจกรรม "การประถมศึกษา..ก้าวย่าง
บนทางสองสาย" 

สาขาวิชาประถมศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

194 

25 พ.ย. 59 วันประถมศึกษา กิจกรรม "การสอนอ่านเพื่อการเรียนรู้
ของเด็กประถม" 

สาขาวิชาประถมศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

110 

25 พ.ย. 59 สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
ในยุค Thailand 4.0” 

สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

70 
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จัดการประชุม อบรม และสัมมนา (ต่อ) 
วัน/เดอืน/ป ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ จ านวน (คน) 
29 พ.ย. 59 

 
โครงการศิลปศึกษาสู่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความรู้
ด้านศิลปะแก่ครูท่ีไม่มีวุฒิศิลปศึกษา 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 

100 

30 พ.ย. 59 โครงการจัดสอบวิชาท่ัวไป ครั้งท่ี 90(3/2559) ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนา
การศึกษาและวิชาชีพ 

53 

13 ธ.ค. 59 โครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย 
Professor Paul Nation 

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

50 

13 - 26 ธ.ค. 59 โครงการค่ายเสริมทักษะวิชาการและการคิดแบบ
นักวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชนโครงการ 3 (ค่ายคิดวิทย์ 3) 

ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการนิสิต 
ปริญญาบัณฑิต 

55 

15 - 29 ธ.ค. 59 โครงการค่ายกลางปี ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน 
บ้านแม่แสม ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน 

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์  
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

49 

7 ม.ค. 60 โครงการค่ายต้นกล้าครูการศึกษาพิเศษครั้งท่ี 3 ชมรมต้นกล้าครูการศึกษาพิเศษ         
ฝ่ายวิชาการ  

คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

189 

10 ม.ค. 60 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Designing a professional 
development program to support STEM intiatives" 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
งานวิรัชกิจ งานหลักสูตร 

34 

17 - 21 ม.ค. 60 โครงการค่ายอยากเป็นครู 10 ฝ่ายวิชาการ   
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

120 

19 - 20 ม.ค. 60 โครงการการประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2  
เรื่อง “ดนตรีศึกษาในประชาคมอาเซียน” 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา 47 

22 ม.ค. 60 โครงการปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งท่ี 8 
ประจ าปีพุทธศักราช 2560 เรื่อง การบริหารการศึกษา 
เพื่อร่วมสร้างประเทศไทย 4.0 โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
สาขาวิชาอุดมศึกษา  

และสาขาวิชานิเทศการศึกษา 

200 

2 - 16 ก.พ. 60 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการส าหรับนิสติ
บัณฑิตศึกษา 2559 

คณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา 160 

3 ก.พ. 60  โครงการค่ายพัฒนาทักษะผู้น าให้แก่นักเรียนระดับประถม 
ช้ันปีท่ี 4 - 5 โรงเรียนจิตรลดา วิทยากรได้แก่ อาจารย์ ดร.
อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็น

ผู้น าทางการศึกษา 

230 

6 ก.พ. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายภาพวัตถุอวกาศด้วย
กล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ iTelescope  

ชมรมสังเกตการณ์โลกและอวกาศ 
ฝ่ายวิชาการ  

คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

27 

6 - 10 ก.พ. 60 โครงการนิเทศการสอนและการคัดเลือกครูมืออาชีพ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 

สาขาวิชานิเทศการศึกษา 57 

8 ก.พ. 60 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ Writing for Publication” ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 50 
10 ก.พ. 60 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “New Trends in Adult 

Learning Theory” 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 60 

10 - 11 ก.พ. 60 โครงการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน  
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริและบ้านเกษตรกรรอบศูนย์ 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 15 

10 - 12 ก.พ. 60 โครงการค่ายคณิตศาสตร์สัญจร ครั้งท่ี 15  
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี 

ชมรมต้นกล้าคณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

118 

10 - 14 ก.พ. 60 โครงการซอนต้าเพื่อน้องบนดอย ครั้งท่ี 7 โรงเรียนบ้านทา
ป่าเปา จ.ล าพูน 

ชมรมสานฝันเด็กและสตรี                  
ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 

คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

40 

14 - 15 ก.พ. 60 
และ 3 มี.ค. 60 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Qualitative Research in 
Adult and Non-formal”  

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 34 

16 ก.พ. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “From Theory to 
Publication” 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 60 
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จัดการประชุม อบรม และสัมมนา (ต่อ) 
วัน/เดอืน/ป ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ จ านวน (คน) 
17 ก.พ. 60 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Utilizing Marketing 

Communication” 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

งานวิรัชกิจ งานหลักสูตร 
20 

20 ก.พ. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”Qualitative Research 
: Data Collection and Analysis” 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 60 

21 ก.พ. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Mentoring the Next 
Generation of Learners in Higher Education” 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 40 

23 ก.พ. 60 โครงการจุฬาฯ เดินตามรอยเท้าพ่อ บัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 

คณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา 135 

23 ก.พ. 60 โครงการฟังบรรยายวิชาการ เรื่อง Asteroid Explorer 
Hayabusa  

ชมรมสังเกตการณ์โลกและอวกาศ  
ฝ่ายวิชาการ  

คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต  

91 

24 ก.พ. 60 บรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Improve English” ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
งานวิรัชกิจ งานหลักสูตร 

27 

26 ก.พ. 60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศการสอนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน(ครู กทม.) 

สาขาวิชานิเทศการศึกษา 30 

9 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Qualitative Paradigm: 
Newer Approach to QR in Education 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 60 

10 - 26 มี.ค. 60 นิทรรศการภาพพิมพ ์CMYK สาขาวิชาศิลปศึกษา 200 
15 - 18 มี.ค. 60 โครงการโต้วาทีในประเด็นอาชญากรการศึกษา  

ปัญหาอนาคตไทย 
ชมรมวาทศิลป์ ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ

นิสิตปริญญาบัณฑิต 
1000 

17 - 18 มี.ค. 60 โครงการ Special talk, Special movie ชมรมต้นกลาครูการศึกษาพิเศษ   
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

120 

18 มี.ค. –  
1 เม.ย. 60 

 
 

โครงการค่ายแนะแนวและเตรียมความพร้อม 
เพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโครงการให้ความรู้และจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียนโครงการค่ายแนะแนวฯ โดยมี
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ประจ าปีการศึกษา 2559  

กลุ่มภารกิจกจิการนิสิต 121 

23 มี.ค. 60 การเสวนาวิชาการ หัวข้อ "ประเด็นทางวิชาการต่อการ
เปิดโอกาสให้ผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสอบบรรจุได้" 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 517 

24 มี.ค. 60 โครงการ Get Set Go โซเซียลมีเดียกับการสื่อสารเปน็
ภาษาอังกฤษ 

ชมรมอิงคลิศวิชชหรรษา ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

30 

25 มี.ค. 60 โครงการทดสอบทฤษฏีดนตรีสากลครั้งท่ี 41 (1/2560) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 46 
29 มี.ค. 60 การเสวนาวิชาการเรื่อง "การพัฒนาจิตส านึกความเป็นชาติ 

ผ่าน Education 4.0" 
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา  

และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
150 

เม.ย. - ก.ย. 60 โครงการส ารวจและติดตามสภาวการณ์การศึกษาไทย 
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ (Education Watch Project) 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 1,176 

1 เม.ย. 60 กาตรสนทนาเสริมความรู้ เพลิงชมพูครูคณิตศาสตร์  
ครั้งท่ี 1 

สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์  
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

60 

4 เม.ย. 60 โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “นโยบายการฝึกหัดครู
ไทย ร่องรอย (ต่อ) ท่ีต่อ (ไม่) ติด”  

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการ 

และความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
และศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน

นโยบาย การจัดการ 
และความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

68 
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จัดการประชุม อบรม และสัมมนา (ต่อ) 
วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 
7 เม.ย. 60 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “วิชาชีพครูไทยไขข้อข้องใจ

ในมาตรฐานการคัดเลือก (มุมมองของผู้บริหาร
สถานศึกษา)” 

สาขาวิชานิเทศการศึกษาภาควิชา
นโยบาย การจัดการ  

และความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

50 

20 เม.ย. 60 โครงการสัมมนาวิจัย เทคนิคและประสบการณ์วจัิยใน
บริบทศิลปศึกษา 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 25 

20 เม.ย. 60 การสัมมนา“ประเด็นวิจัยทางศิลปศึกษา ระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต”  

สาขาวิชาศิลปศึกษา 18 

20 เม.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพฯ ชั้น ม.2 ที่ปรึกษาให้กับนิสิตธุรกิจศึกษา 
เพื่อจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บูลภักด์ิ 
อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด 

200 

20 - 21 เม.ย. 60 งาน ESD Fair ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จัดข้ึน 
ภายใต้หัวภายใต้หัวข้อ “การจัดการขยะอย่างยั่งยืน” 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการ  

และความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

219 

21 เม.ย. 60 การจัดงาน “ทิศนากตัญญูมุทิตาจิต” และการเสวนา
แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างราชบัณฑิต 
และผู้ร่วมงาน 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 200 

24 เม.ย. 60 การเสวนาวิชาการเรื่อง “เพศทางเลือกในสถานศึกษา: 
ปัญหา บทบาท และแนวทางปฏิบัติในงานแนะแนว” 

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 84 

25 - 26 เม.ย. 60 โครงการบริการวิชาการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก และโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 40 

26 เม.ย. 60 หลักสูตรการอบรมด้านการวิจัยส าหรับการศึกษา 4.0 
(Research Training for Education 4.0)  เรื่อง  
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ทีค่ลาดเคลื่อนด้านการวิจัย 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา 60 

28 เม.ย. 60 หลักสูตรการอบรมด้านการวิจัยส าหรับการศึกษา 4.0 
(Research Training for Education 4.0) เรื่อง  
การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลผ่านการวิจัย 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา 70 

28 เม.ย. 60 หลักสูตรการอบรมด้านการวิจัยส าหรับการศึกษา 4.0 
(Research Training for Education 4.0)  
เรื่อง หลากหลายมุมมองด้านการวิจัยแบบผสมวิธี 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา 50 

28 เม.ย. 60 หลักสูตรการอบรมด้านการวิจัยส าหรับการศึกษา 4.0 
(Research Training for Education 4.0)  
เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุด้วย LISREL 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา 30 

29 เม.ย. 60 หลักสูตรการอบรมด้านการวิจัยส าหรับการศึกษา 4.0 
(Research Training for Education 4.0)  
เรื่อง การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองตามหลักสากล 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา 70 

29 เม.ย. 60 หลักสูตรการอบรมด้านการวิจัยส าหรับการศึกษา 4.0 
(Research Training for Education 4.0)  
เรื่อง สร้างเครื่องมือวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา 70 

30 เม.ย. 60 โครงการจัดสอบวิชาทั่วไป ครั้งที่ 91(1/2560) ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนา
การศึกษาและวิชาชีพ 

78 
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จัดการประชุม อบรม และสัมมนา (ต่อ) 
วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 
1 พ.ค. 60 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 200 

9 พ.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง"กลยุทธ์การบริหาร
โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน" 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 100 

16 พ.ค. 60 โครงการสัมมนาของนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อุดมศึกษา เรื่อง “สู่อนาคตอุดมศึกษาไทย 4.0” 

สาขาวิชาอุดมศึกษา 50 

17 พ.ค. 60 โครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง "Issues in 
Content-Based Instruction" 

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

60 

19 พ.ค. 60 หลักสูตรการจัดการข้อมูลและสารสนเทศในชั้นเรียนยุค 
Education 4.0 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา 150 

22 พ.ค. 60 โครงการเสวนาทางวิชาการ และผลการส ารวจ 
Education Watch หัวข้อเรื่อง "3 ปี 3 รัฐมนตรี 
เหลียวหลังแลหน้า ปฏิรูปการศึกษาไทย ถึงไหนแล้ว" 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 158 

26 - 27 พ.ค. 60 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้สุข
ศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา 2560” 

สมาคมสุขศึกษาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

45 

27 พ.ค. 60 โครงการ"ครุศิลป์สร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียน"  
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 

25 

30 พ.ค. 60 โครงการจัดสอบวิชาทั่วไป ครั้งที่ 92(2/2560) ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนา
การศึกษาและวิชาชีพ 

78 

31 พ.ค. 60 โครงการสัมมนาถอดบทเรียนการสอนและการวิจัย
จากคณาจารย์อาวุโสภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 21 

12 - 16 มิ.ย. 60 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์เครือข่าย  
ส านักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา 

37 

26 มิ.ย. 60 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Expressing Anger in 
Writing in Thai and English & Assessing L2 
Writing in the Classroom Context" 

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

50 

29 มิ.ย. 60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความ
วิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ โดย Professor 
Paul Matsuda, Ph.D.   

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

60 

29 มิ.ย. 60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความ
วิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ โดย Professor 
Paul Matsuda, Ph.D. 

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

60 

30 มิ.ย. 60 โครงการเสวนาวิชาการทางอุดมศึกษา เรื่อง "บทบาท
สาขาวิชาอุดมศึกษาในการพัฒนาอุดมศึกษา และ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า" 

สาขาวิชาอุดมศึกษา 70 

31 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60 โครงการจัดประชุมนานาชาติ Symposium on 
Second Language Writing 2017  
เรื่อง "Assessment and Feedback in Second 
Language Writing" 

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

187 
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จัดการประชุม อบรม และสัมมนา (ต่อ) 
วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 

15 - 16 ก.ค. 60 กิจกรรมเพื่อสร้างพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ "Arts Space" สาขาวิชาศิลปศึกษา 10 
22 ก.ค. 60 โครงการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการ 

ครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หลักสูตรที่ 1 การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  (Positive 
Classroom Management) ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา 

ภาควิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 16 

29 ก.ค. 60 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา
ครูประจ าการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 
การพัฒนาและส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนรายวิชา
ภาษาไทย รุ่นที่ 1 

กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ 29 

พ.ศ. 2555 - 
2560 

โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียน 
ในจังหวัดนนทบุรี 

สาขาวิชานิเทศการศึกษา 2576 

ออกอากาศทุก
วันอาทิตย์ เวลา 
16.00 - 16.30 น. 

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการพัฒนศึกษา 
พัฒนาประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  
สัจกุล 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการ  

และความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

 

 
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์ “ครุศิลป์ จุฬาฯ 50 ปี" เมื่อวันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สุนทรีย์สีน  าพู่กันจีน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 

 
นิทรรศการภาพพิมพ์ CMYK เมื่อวันที่ 10 - 26 มีนาคม 256 
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ปีการศึกษา 2559 มีหน่วยงานภายนอกเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ คณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
 
หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

วัน/เดือน/ปี 
หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม/ 

ศึกษาดูงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ ประเทศ  

จ านวน 
(คน) 

3 ส.ค. 59 
 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National 
Taiwan University) 

เยี่ยมสถานที่และบรรยากาศ 
ของการเรียนการสอน 

สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) 

5 

3 ส.ค. 59 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ราชอาณาจักรไทย 45 

8 ส.ค. 59 คณาจารย์จากประเทศเกาหลี เยี่ยมชมทั่วไป สาธารณรัฐเกาหลี 12 
15 ส.ค. 59 คณาจารย์ จาก Kanazawa  University 

 
ศึกษาดูงานด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและติดตามโครงการแลกเปลี่ยน
ภาพวาดฝาผนังกับโรงเรียน 

ญี่ปุ่น 7 

16 ส.ค. 59 Chiba University เข้าร่วมโครงการ TWINCLF Program ญี่ปุ่น 6 
18 ส.ค. 59 คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการศึกษาเมือง

โคเงะ (KOGE), Fukuoka 
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่น้อง 
(Sister Schools) 

ญี่ปุ่น 8 

24 ส.ค. 59 
 

University as Negeri Surabaya เยี่ยมสถานที่และบรรยากาศ 
ของการเรียนการสอน 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

20 

25 ส.ค. 59 ผู้บรหิาร ครู และกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล บ้านบางเหนียว   
จ.ภูเก็ต 

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
ด้านการจัดการบริหารการศึกษา 

ราชอาณาจักรไทย 56 

2 ก.ย. 59 คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ  
(เจริญทองนิ่มวิทยา) 

ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตร
และเยี่ยมชมการจัดกรรมการเรียน 
การสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 

ราชอาณาจักรไทย 30 

5 ก.ย. 59 
 

Meridian Junior College เยี่ยมสถานที่และบรรยากาศ 
ของการเรียนการสอน 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 14 

5 ก.ย. 59 นักการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
แห่งชาติสิงคโปร์ (National  Institute 
of Education) 

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแนวทาง 
การจัดการศึกษาสิงคโปร์ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 14 

7 ก.ย. 59 นักศึกษาจาก Faculty  of  Education 
Hokkaido University 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ญี่ปุ่น 12 

8 ก.ย. 59 
 
 

มูลนิธิ TEACH FOR THAILAND เยี่ยมชมการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
และคณิตศาสตร์ 

ราชอาณาจักรไทย 70 

13 ก.ย. 59 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์ 

สังเกตการณ์บริหารจัดการศึกษา  
การผลิตสื่อการสอนระดับ
ประถมศึกษา 

ราชอาณาจักรไทย 11 

19 ต.ค. 59 
 

คณะครูจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เยี่ยมสถานที่และบรรยากาศ 
ของการเรียนการสอน 

สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพพม่า 

35 

 

หน่วยงานภายนอกเยีย่มชม ศกึษาดงูาน และฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 
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หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี 
หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม/ 

ศึกษาดูงาน/ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ ประเทศ  
จ านวน 
(คน) 

17 พ.ย. 59 Department of Sports 
Science and Physical 
Education, Faculty of 
Education, The Chinese 
University of Hong Kong 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ทางวิชาการและความร่วมมือ 
ด้านสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง 

แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

5 

6 ม.ค. 60 สถาบันภาษาอังกฤษ สถาบัน 
ภูมิราชธรรม และ University of 
Cambridge 

เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางวิชาการด้านการสอนในระดับ
ปริญญาบัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร์ 

สหราชอาณาจักร 4 

26 ม.ค. 60 The National University of 
Malaysia 

เยี่ยมสถานที่และบรรยากาศ 
ของการเรียนการสอน 

มาเลเซีย 35 

10 ก.พ. 60 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เยี่ยมสถานที่และบรรยากาศ 
ของการเรียนการสอน 

ราชอาณาจักรไทย 32 

8 มี.ค. 60 สถาบันการศึกษาแห่งชาติ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (National 
Institute of Education Singapore) 

เยี่ยมสถานที่และบรรยากาศ 
ของการเรียนการสอน 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 13 

22 มี.ค. 60 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน 
ของสาขาวิชาศิลปศึกษา  

ราชอาณาจักรไทย 20 

24 มี.ค. 60 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เยี่ยมสถานที่และบรรยากาศ 
ของการเรียนการสอน และการจัดการ
หลักสูตร 

ราชอาณาจักรไทย 80 

12 ก.ค. 60 Department of Sports 
Studies for International 
Community จาก Nippon 
Sport Science University 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
วิชาการและความร่วมมือด้านสาขาวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ญี่ปุ่น 2 

13 ก.ค. 60 
 

สภาคณบดีฯ เยี่ยมสถานที่และบรรยากาศ 
ของการเรียนการสอน 

ราชอาณาจักรไทย 40 
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การประชุมนานาชาติ The 4th International Conference 
Lifelong Learning for All 2016 (LLL 2016) 

ศูนย์วิ จัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่ วมกับ  ภาควิ ช าการศึกษาตลอดชี วิ ต  คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายจุฬาฯนานาชาติ (Chula 
Global Network) Asia-Pacific University - Community 
Engagement Network (APUCEN) Universities of the Third 
Age, Thailand UNESCO, Bangkok East Asia Federation 
for Adult Education (EAFAE) และ Lindenwood University, USA 
จัดการประชุมนานาชาติ The 4th International Conference 
Lifelong Learning for All 2016 (LLL 2016) ในหัวข้อ 
“Creative Approaches to Foster the Lifelong Love of 
Learning” ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2559   

 
งานปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั งท่ี 8 
ประจ าปี 2560 หัวข้อ “การบริหารการศึกษาเพื่อร่วมสร้าง
ประเทศไทย 4.0” 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ 
ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ า รุ ง 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ภาควิชานโยบาย  การจัดการและ
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา จัดงานปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.
วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2560 หัวข้อ “การบริหาร
การศึกษาเพื่อร่วมสร้างประเทศไทย 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
เป็นองค์ปาฐก 
 

 
 

มีประเด็นที่น่าสนใจในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 คือ 
“คน” ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนดังกล่าว ในอดีตที่
ผ่านมา การพัฒนาประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นหลัก ส่งผลให้การพัฒนาขาดความสมดุล เราแลก
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อม 
ความเสื่อมโทรมของสังคม และความล้มเหลวในการพัฒนาคน 
แต่ในประเทศไทย 4.0 นั้น เราจะให้ “คน” เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ตามความต้ังใจของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 
โครงการเสวนาทางวิชา เร่ือง “นโยบายการฝึกหัดครูไทย 
ร่องรอย (ต่อ) ที่ต่อ (ไม่) ติด” 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา และภาควิชานโยบาย การจัดและ
ความเป็นผู้นาทางการศึกษา จัดโครงการเสวนาทางวิชา เรื่อง 
“นโยบายการฝึกหัดครูไทย ร่องรอย (ต่อ) ที่ต่อ (ไม่) ติด” เมื่อวันที่ 
4 เมษายน 2560 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอ
แนวทางการปฏิรูปการฝึกหัดครูไทย โดย ศาสตราภิชาน ดร.
กรรณิการ์ สัจกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นชนก โควินท์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นววรรณ วุฒฑะกุล เป็นวิทยากร การเสวนา
ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นิสิต และนักการศึกษา จาก
หลายสถาบันกว่า 60 คน 

กิจกรรมเด่นดา้นการบรกิารวิชาการแก่สงัคม 
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การเสวนาหัวข้อเร่ือง “การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา” 

 
เมื่ อวั นที่  2  กุมภาพั นธ์  พ .ศ .  2560  ศู นย์หนั งสื อ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนา 
ในหัวข้อ “การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา” ข้ึน ณ ห้องอ าไพ 
สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติ
จากผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในแวดวงการศึกษา
ระดับประเทศ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ  
ดร.กมล รอดคล้าย และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินธะวา คามดิษฐ์        

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ผู้ เ ขียน
หนังสือ “การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา” ซึ่งเป็นหนังสือที่จุด
ประกายให้เกิดการเสวนาในครั้งนี้ ได้แสดงความคิดเห็นว่า “การ
ที่เราจะพัฒนาการศึกษา 4.0 ข้ึนมาเป็นการพัฒนาการของ
การศึกษาอีก ข้ันหนึ่ งที่ การศึกษา  ไม่ ใช่ เพียงแค่รู้  เ ข้าใ จ 
การศึกษาไม่ใช่เพียงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความได้ แต่การ 
ศึกษาที่แท้จริง ต้องท าให้ผู้เรียนสร้างผลผลิต หรือนวัตกรรมใหม่
ออกมาได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต สอดคล้อง กับ
ความเชื่อค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน และจะช่วยแก้ปัญหาบริโภค
นิยมที่เกาะกิน สังคมไทยมาอย่างยาวนานอีกด้วย” 
 

 
 

 

 
 
ประชุมวิชาการองค์ความรู้และแนวคิด การสร้างนวัตกรรม
ภายใต้แนวคิด IoT 

 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.

ศิริเดช สุชีวะ)  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง 
“Beyond e-Revolution Internet of Things (IoT) for Learning” 
โดย Professor Badrul H. Khan (Ph.D.) เป็นวิทยากร เผยแพร่
องค์ความรู้และแนวคิดการสร้างนวัตกรรมภายใต้แนวคิด IoT 
เพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติใช้จริงอย่างเป็น รูปธรรมเพื่อก่อ
ประโยชน์ให้กับวงการศึกษาต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้บริหาร/คณาจารย์ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 100 คน 
นิสิต/นักศึกษา บุคคลทั่วไป จ านวน 150 คน 
 
การเสวนา เ ร่ือง “ทิศทางการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทย” 

 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง

อ าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์  ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ คณะบัณฑิตวิทยาลัย จัดการเสวนา เรื่อง “ทิศทาง 
การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย”  
โดยระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วม
เสวนา ประกอบด้วยคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย  นั กวิ ช าการ  
นักการศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป ด าเนินเนินรายการ
โดย อาจารย์ ดร.พรพิมล ศุขะวาที ประธานสาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  
สุชีวะ) เป็นประธานเปิดการเสวนา 

กิจกรรมเด่นดา้นการบรกิารวิชาการแก่สงัคม (ต่อ) 
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งาน EDU Chula Expo 2017 “คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สานต่อท่ีพ่อท า” 

 
ด้วยส านึกและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ไ ด้ทรง
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติมา 
อย่างต่อเนื่อง ในวาระครบรอบหนึ่งศตวรรษแห่งการสถาปนา 
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี 
พันธกิจหนึ่งในการบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สร้างแหล่งเรียนรู้ ใน
ฐานะภาคส่วนหนึ่ง ซึ่งร่วมจัดงาน จึงก าหนดให้การจัดงาน EDU  
Chula Expo 2017 อยู่ภายใต้แนวคิด “ทางแห่งปัญญา”  
ซึ่งเป็นการพัฒนามนุษย์บนพื้นฐานของความรู้และ คุณธรรม อัน
จะสอดประสานตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

 

 
เมื่อวันที่  17 มีนาคม 2560  เวลา 10.30 น. สมเด็ จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ด าเนิน ทอดพระเนตรกิจกรรม EDU Chula Expo 2017 “คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานต่อท่ีพ่อท า” โดยใน
ปีนี้ เป็นการน าเสนอความรู้ การแนะแนวการศึกษาต่อ และการ
น าเสนอ “นวัตกรรม” ของคณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งผลงานของนักเรียนโรงเรียน  
 

 
 
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สร้างสรรค์ ข้ึนเพื่อพัฒนา
สังคมไทยอย่างยั่ งยืน และสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยสอดคล้องกับ
แนวคิดหลักของงาน Chula Expo ที่ประกอบด้วย Innovation  
(นวัตกรรม) Social Responsibility (การรับผิดชอบต่อสังคม) 
และ Sustainability (ความยั่งยืน): Forward for All for Good 
ผ่านการน าเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ที่หล่อรวมกันตามลักษณะการ
เรียนรู้ 4 ประการ เป็นแนวคิด  “หัวใจนักปราชญ์: สุ จิ ปุ ลิ” 
ทั้งนี้งาน Chula Expo 2017 ได้จัดข้ึนระหว่างวันที่ 15 - 19 
มีนาคม 2560 
 

 

 

 
 

กิจกรรมเด่นดา้นการบรกิารวิชาการแก่สงัคม (ต่อ) 
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โครงการเสวนาวิชาการเร่ือง “การพัฒนาจิตสานึกความเป็น
ชาติผ่าน Education 4.0” 

 
เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 งานหลักสูตรและการจัด 

การเรียนการสอน ร่วมกับสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง 
“การพัฒนาจิตสานึกความเป็นชาติผ่าน Education 4.0”  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การสร้างจิตสานึกความเป็นชาติในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้รับ
เกียรติจาก พระมหานกันต์ สนติกทโท พ.อ.วันชนะ สวัสดี  
คุณวริษฐ์ ลิ้มทองกุล เป็นผู้ร่วมเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นววรรณ วุฒฑะกุล อาจารย์ประจ าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เป็นผู้ด าเนินรายการ โดยมีคณบดี  
(รองศาสตราจารย์  ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
เสวนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน 
พิศาลบุตร 
 
โครงการบริการวิชาการ “พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก” 

เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560 สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และ
ส านักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ
บริการวิชาการ “พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านโป่งลึก” โดยมีรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ 
ดร .บัญชา ชลาภิรมย์ )  กล่ าวเปิดโครงการ คณบดี (รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าภาค
วิชาการจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา (รองศาสตราจารย์  
ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท) กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรม 
ประกอบด้วย ครูโรงเรียนต ารวจ ตระเวนชายแดนโรงเรียน 3 
แห่ง ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก  

 
 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้าน ห้วยโสก และ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา  (บ้านปาเกอะญอ) 
จ านวน 20 คน การอบรมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดง
บทบาทของคณะครุศาสตร์ในการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศและบริบทของโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งตอบสนองความต้องการการ
พัฒนาของครูในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่เป็นโรงเรียน
เป้าหมาย ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
คณาจารย์ นิสิต สาขาวิขาพัฒนศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ส านักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และชุมชน 

 
 
การเสวนาหัวข้อ “3 ปี 3 รัฐมนตรี เหลียวหลังแลหน้า ปฏิรูป
การศึกษาไทย ถึงไหนแล้ว” 

 
เ มื่ อ วั น จั น ท ร์ ที่  2 2  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 0  ค ณ บ ดี  

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานเปิดการเสวนา
หัวข้อ “3 ปี 3 รัฐมนตรี เหลียวหลังแลหน้า ปฏิรูปการศึกษาไทย 
ถึงไหนแล้ว” พร้อมทั้งสรุปผลการส ารวจ Education Watch 
จากนั้นเป็นการเสวนา โดยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 
นายสุทธิ  สายสุนี ย์  ผู้ อ านวยการ โรง เรี ยนอนุบาลส ตู ล 
ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธาน
เครือข่ายยุวทัศน์  กรุงเทพมหานคร ด าเนินการเสวนาโดย
อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว จัดโดยงานวิจัยและ บริการ
วิชาการ 

กิจกรรมเด่นดา้นการบรกิารวิชาการแก่สงัคม (ต่อ) 
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โครงการวิจัย  เ รื ่อ งการส่ง เสริมศักยภาพการพัฒนา  
การปฏิบัติงานของครู กศน. ต าบลด้วยกระบวนการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตจัดท า โครงการวิจัยเรื่อง
การส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู  กศน. 
ต าบลด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับ
ครู กศน. ในพื้นที่ให้บริการของศูนย์การเรียนรู้และบริการ
วิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่านโดยมี
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 
30 กันยายน 2560 

 
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการ
ผสมผสานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
การจัดการศึกษาในระบบของโรงเรียนในพื นท่ีต าบลห้วยแห้ง
และต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จัดโครงการสร้างเครือข่าย
ชุมชนเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการผสมผสานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในการจัดการศึกษาในระบบของ
โรงเรียนในพื้นที่ต าบลห้วยแห้งและต าบลตาลเด่ียว อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี โดยเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการสระบุรี
ชุมชนเข้มแข็งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 
2559 การด าเนินงานในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาคี
เครือข่ายการผสมผสานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในการจัดการศึกษาในระบบของโรงเรียนในพื้นที่ต าบล
ห้วยแห้ง และต าบลตาลเด่ียวอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
และมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม 2559 
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คณะครุศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นิสิต และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ผลงาน/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยจัดให้มีการแสดง
และนิทรรศการเพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ งานท าบุญทอดผ้าป่า งานแสดงดนตรีเที่ยงวัน งานวันคล้าย
วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ โครงการตักบาตรวันพุธ งานสงกรานต์ และงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุ
ราชการ เป็นต้น การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรอบปีการศึกษา 2559 มีดังนี้ 
 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระยะเวลาท่ีจัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จ านวน (คน) 
เริ่มโครงการ ส.ค.59 

 
โครงการแลกเปลี่ยนภาพวาดระบายสี
โครงการ Art Mile ระหว่างโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม 
กับ Kanazawa  University และ
โรงเรียน Naraku Elementary School 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถม 

นักเรียน 
ทุกชั้นป ี

11 ส.ค. 59 โครงการวันแม่ กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไปและกายภาพ 70 
17 – 20 ส.ค. 59 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย -

ญี่ปุ่น ระหว่างนักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ เยาวชน 
Koge Town เมือง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น  

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถมและสวนสามพราน จ.นครปฐม 

ครูและ
นักเรียนญี่ปุ่น 
จ านวน 44 คน 

24 ส.ค. 59 
 

พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย  

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม                
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

600 

9 ก.ย. 59 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ 8 

16  ก.ย. 59 งานเกษียณอายุราชการการท างาน 
 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถม 

อาจารย์  
บุคลากร  
สมาคมฯ 

17 ก.ย. 59 พิธีรับขวัญน้องใหม่ 2559 ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์  
  คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

367 

24 ก.ย. 59 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล  
(ฝ่ายกิจการนักเรียน) 

ส านักงานเขตปทุมวัน 5 

26 - 27 ก.ย. 59 โครงการมุทิตาจิต กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไปและกายภาพ 323 
9 ต.ค. 59 พิธีไหว้ครูดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
300 

12 ต.ค. 59 โครงการวันพูนทรัพย์ กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไปและกายภาพ 192 
23 ต.ค. 59 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายมัธยม น าวงโยธวาทิตเข้าร่วมบรรเลง
ในงานวันปิยมหาราช 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 40 

30 ต.ค. 59 โครงการกฐินสามัคคี กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไปและกายภาพ 40 
14 พ.ย. 59 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม รื่นรมย์ลอยกระทง 

วิรัชกิจและกิจการพิเศษ 319 

 

การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) 
ระยะเวลาท่ีจัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จ านวน (คน) 
15 พ.ย. 59 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายมัธยม ร่วมชมโขนพระราชทาน 
วิรัชกิจและกิจการพิเศษ คณาจารย์/ 

เจ้าหน้าที่/
นักเรียน 

25 พ.ย. 59 ร่วมกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 
1, 8, 15, 19, 22 ธ.ค. 59 โครงการวันพ่อ กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไปและกายภาพ 450 

6 ธ.ค. 59 โครงการท้าวสารสานสามัคคี วิรัชกิจและกิจการพิเศษ 100 
21 - 23 ธ.ค. 59 
24 - 26 ธ.ค. 59 

 

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและ
เจริญปัญญา รุ่นที่ 1 -2 ปีการศึกษา 
2559 ณ สถานปฏิบัติธรรมต้นบุญธรรม 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 

กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต 167 

ต.ค. 59 – ก.ค. 60 โครงการตักบาตรวันพุธ กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต 372 
12 ต.ค. 59 วันพูนทรัพย์ กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไปและกายภาพ 192 

1, 8, 15, 22 และ 29 
ธ.ค. 59 

คณะครุศาสตร์จัดพิธี สวดมนต์ถวาย
เป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการแสดง
ความกตัญญุตาและร าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไปและกายภาพ 450 

16 ม.ค. 60 โครงการงานวันครู กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไปและกายภาพ 834 
18 มี.ค. 60 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

โครงการปาฐกถาธรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  

ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ 215 

4 เม.ย. 60 โครงการงานมหาสงกรานต์ ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม  
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

62 

11 เม.ย. 60 โครงการวันสงกรานต์ กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไปและกายภาพ 165 
27 – 28 พ.ค. 60 ร้อยใจดนตรีไทยน้อมร าลึก 

องค์อัครศิลปิน 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
60 

1 - 3 มิ.ย. 60  
และ 4 - 6 มิ.ย. 60 

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต 
และเจริญปัญญา รุ่นที่ 3 - 4  
ปีการศึกษา 2559 ณ สถานปฏิบัติธรรม
ต้นบุญธรรม  อ.เมือง จ.ชลบุรี 

ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ 163 

23 มิ.ย. 60 โครงการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

วิรัชกิจและกิจการพิเศษ 54 

30 มิ.ย. 60 โครงการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

วิรัชกิจและกิจการพิเศษ 39 

6 ก.ค. 60 โครงการวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไปและกายภาพ 442 
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กฐินสามัคคีคณะครุศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ร่วมกับสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ สมาคม 
พฤทธาจารย์ครุศาสตร์ สมาคมผู้ปกครองและ ครูโรงเรียนสาธิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2559 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559ณ วัดศรัทธาราม ต าบลบ่อแก้ว 
อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ได้รับเงินจากผู้มีจิต
ศรัทธาร่วมท าบุญ รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 449,999 บาท  
(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และเครื่องกฐิน
เป็นมูลค่า 18,910 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
พร้อมกันนี้ ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน บ่อแก้ว
ดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์) 
 
ประเพณีรดน  าขอพรปูชนียาจารย์และคณาจารย์อาวุโส  
เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ครุศาสตร์  

คณะครุศาสตร์ จัดพิธีรดน้ าขอพรปูชนียาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
คณาจารย์อาวุโส และผู้บริหาร เนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ 
ประจ าปี 2560 โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมกัน 
แต่งกายด้วยผ้าไทยร่วมงาน “ครุศาสตร์สืบสานประเพณีไทย 
รอน้ าขอพรผู้ใหญ่ ชีวีสดใสในวันสงกรานต์” เมื่อวันที่ 11 
เมษายน 2560 ต้ังแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงอาคาร
พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “ครุศาสตร์
สัฏฐิวรรษ” ในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (10 กรกฎาคม 2560)  
โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ อ าไพ สุจริตกุล  
อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์  และปูชะนียาจารย์แห่งคณะ 
ครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้  มีอดีตคณาจารย์ 
คณาจารย์ปัจจุบัน เจ้าหน้า และนิสิต มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง 
ซึ่งกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้ 

 
 
ภาคพิธีสงฆ์ ได้แก่ การถวายสังฆทาน การท าบุญตักบาตร 

ภาคพิธีการ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ อ าไพ สุจริต
กุล อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ และปูชนียาจารย์แห่งคณะครุ
ศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.
ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีย์ 
สายฟ้า และอาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว เป็นพิธีกรด าเนิน
รายการ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

1. การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดการบรรเลงดนตรี โหมโรงมหาราช 
และชุดจินตลีลาในหลวงของแผ่นดิน จัดโดย ศูนย์ส่งเสริม 
การสอนภาษาไทยและ วัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – 
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ 

2. รายการ “เปิดตัวหนังสือส าหรับเยาวชนชุด “จารึกรัก 
จ าหลักลาย” 

3. การขับร้องคอรัส เพลง “เพลิงพิมาน” และ “สีเพลิง” 
โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 
ควบคุมการฝึกซ้อมและแสดงโดย ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ 

 
 

กิจกรรมเด่นดา้นการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
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4. การมอบเข็มและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ปูชนียาจารย์
ครุศาสตร์ ประจ าปี 2560 จ านวน 3 ท่าน คือ 1) อาจารย์สวัสด์ิ 
จงกล 2) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
และ 3) รองศาสตราจารย์วารินทร์ มาศกุล 
 

5. การ มอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์ ปี 2560 
จ านวน 33 คน ดังนี้ 

 
1. พลเรือตรี สมัคร หนูไพโรจน์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี ศิริโชติ 
3. ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม 
4. รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 
6. นางวิบูลย์ศรี วิศวพรบุตร 
7. นางรุ่งฤดี ธนสุกาญจน์ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 
9. ดร.ภาสกร พงษ์สิทธากร 
10. นายอุปการ จีระพันธุ  
11. ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ 
12. ดร.เยาวดี สุวรรณนาคะ 
13. ดร.คมศร วงษ์รักษา 
14. นายวศิน ปาลเดชพงศ์ 
15. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา 

17. นางสาวมาลา ชูเกียรติศิริ 
18. ดร.สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์ 
19. นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ 
20. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ 
22. นายณรงค์ คงสมปราชญ์ 
23. ดร.ชญานิธิ แบร์ด้ี 
24. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล 
26. รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง 
28. ดร.ศศิธร เขียวกอ 
29. นายธนชัย อุชชิน 
30. นายสราวุธ เลิศปัญญานุช 
31. นายเศกพล อุ่นส าราญ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
33. นายปรีชากร ภาชนะ 
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คณะครุศาสตร์มีสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา เช่น การจัดการประชุมนานาชาติ กาจัด
นิสิตแลกเปลี่ยนทั้งรับเป็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเองและให้นิสิตไปแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศด้วยเช่นกัน  โดยการด าเนินงานด้านการ
ด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศในรอบปีการศึกษา 2559 มีดังนี้ 
 
การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ ปีการศึกษา 2559 

วัน/เดือน/ปี หัวข้อการประชุม 
ผู้ร่วมจัด  

(มหาวิทยาลัย/สถาบัน) 
ประเทศ 

ท่ีร่วมจัดประชุม 

จ านวนผู้เข้าประชุม 
(คน) 

ไทย ต่างชาติ 
25 - 26 ส.ค. 59 การประชุมนานาชาติ  

เรื่อง "Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN" 

ภาควิชานโยบาย  
การจัดการและความเป็นผู้น า

ทางการศึกษา 

Laos, Malaysia, 
Cambodia, 
Vietnam, 

Philippines 

97 9 

8 - 9 ก.ย. 59 การประชุมนานาชาติ เรื่อง 
The 4th International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
(LLL 2016) เรื่อง "Creative 
Approaches to Foster 
the Lifelong Love of 
Learning" 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ ศูนย์นวัตกรรม 
การเรียนรู้ เครือข่ายจุฬา

นานาชาติ Universities of 
the Third Age, Thailand 
UNESCO Bangkok East 

Asia Federation for Adult 
Education (EAFAE) 

Lindenwood University, USA  
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

USA, Malaysia, 
Singapore, 

Korea 

100 12 

12 – 14 ต.ค. 59 งานประชุมนานาชาติในงาน
มหกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 
(EDUCA 2016) เรื่อง “School 
as Learning Community 
(SLC): โรงเรียนคือชุมชน
แห่งการเรียนรู้” 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท  

ปิโก จ ากัด (มหาชน) 

Japan, Taiwan, 
England, China 

Singapore, 
Korea  

 

34,290 1,365 

13 ธ.ค. 59 
 

การบรรยายพิเศษ  
เรื่อง How to improve 
vocabulary learning, 
Professional 
Development Course 

University of West 
Georgia และสาขาวิชาการ

สอนภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
 

USA 200 

9 ม.ค. 2560 การประชุมนานาชาติ  
เรื่อง "Creative Problem 
Solving in an Open 
Digital Learning 
Environment: Navigation 
to AECT Thailand 
Chapter" 

Walden University, 
Indiana University, 
University of West 
Georgia และภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 

USA 147 3 

การด าเนินงานดา้นความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
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การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี หัวข้อการประชุม 
ผู้ร่วมจัด  

(มหาวิทยาลัย/สถาบัน) 
ประเทศ 

ท่ีร่วมจัดประชุม 

จ านวนผู้เข้าประชุม 
(คน) 

ไทย ต่างชาติ 
10 ม.ค. 60 การบรรยายพิเศษ เรื่อง 

"Designing a professional 
development program 
to support STEM initiatives" 

University of West Georgia 
และภาควิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

USA 32 2 

17 ก.พ. 60 การบรรยายพิเศษ เรื่อง 
"Utilizing Marketing 
Communication" 

San Jose State University 
และภาควิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

USA 20 - 

24 ก.พ. 60 การบรรยายพิเศษ เรื่อง 
"How to Improve 
English" 
 

EF Education First 
(Thailand) 

 Spain 27 - 

5 มี.ค. 60 บรรยายพิเศษ เรื่อง Active 
Learning and Challenging 
Crazy Journey to Opening 
Learning World ในการ
ประชุม ETC TALKS 

ภาควิชาเทคโนโลย ี
และสื่อสารการศึกษา 

USA 79 1 

10 มี.ค. 60 บรรยายพิเศษ ในการประชุม
วิชาการ เรื่อง “Beyond e-
Revolution Internet of 
Things (IoT) for Learning”  

University of California  
และภาควิชาเทคโนโลย ี
และสื่อสารการศึกษา 

USA  52  1 

11 - 22  
พ.ค. 60 

บรรยายพิเศษ เรื่อง 
Selected Topics in 
Language and Linguistics  

National President, 
Entrepreneurship 

Educators’ Association of 
the Philippines, Inc. 

(ENEDA) 
และสาขาวิชาการสอน

ภาษาต่างประเทศ 

USA  20 5 

17 พ.ค. 60 Public talk on Issues in 
Content-Based Instruction  

Arizona State University 
และสาขาวิชาการสอน

ภาษาต่างประเทศ 

USA 100 - 

15 – 26 
 มิ.ย. 60 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง 
Teaching English Writing Skills 

สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

USA 22 1 

29 มิ.ย. 60 Workshop on Writing for 
Scholarly Publication: 
From Conception to 
Completion    

และสาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

USA 22 1 
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การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี หัวข้อการประชุม 
ผู้ร่วมจัด  

(มหาวิทยาลัย/สถาบัน) 
ประเทศ 

ท่ีร่วมจัดประชุม 

จ านวนผู้เข้าประชุม 
(คน) 

ไทย ต่างชาติ 
30  มิ.ย. –  
2 ก.ค. 60 

การประชุมนานาชาติ  
Symposium on Second 
Language Writing 2017 
(SSLW 2017) เรื่อง  
“Assessment Second 
Language Writing”  
 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอน

ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ)  

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
และ  Arizona State  
University, USA. 

USA 57 193 

 
การจัดอบรมระยะสั นให้กับชาวต่างประเทศ 

วัน/เดือน/ปี หลักสูตรการอบรม มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ 
จ านวนผู้เข้าร่วม

อบรม (คน) 
26 ก.ย. –  
26 ต.ค. 59 

โครงการ 2016 Fulbright English 
Teaching  Assistantship (ETA)  
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกัน  
เพื่อเป็นครูสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ  
ณ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาค 

มูลนิธิการศึกษาไทย-
อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 

USA 22 
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อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนท่ีคณะครุศาสตร์ 

วัน/เดือน/ปี ช่ือ-นามสกุล รายละเอียดกิจกรรม 
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
ประเทศ ภาควิชา/สาขา 

1 - 31  
ส.ค. 59 

Professor Dr. 
Nangnoy 
Nakornkhet, 
Department of 
Applied Health 
Science  

มาร่วมสอนในรายวิชา  
2723709 Comparative 
Study of International 
Health Promotion   

Indiana 
University 

USA สาขาวิชาสุข
ศึกษาและพล

ศึกษา 

15 - 26  
ส.ค. 59 

Professor Sapto 
Ashardianto 

ร่วมกิจกรรม TWINCLE 
PROGRAM และบรรยาย
พิเศษเรื่อง TWINCLE 
PROGRAM 

Chiba University Japan สาขาวิชา
การศึกษา

วิทยาศาสตร์/
โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม  

25 - 26  
ส.ค. 59 

H.E.Jesús M. Sanz 
Escorihuela 

Keynote address: 
“The Roles of 
Education in Regional 
Integration: The 
EU Experience”  
การประชุมนานาชาติ 
เรื่อง “Educational 
Policy, Management 
and Leadership in ASEAN” 

EU Ambassador 
to Thailand 

Spain ภาควิชานโยบาย
การจัดการ และ
ความเป็นผู้น า
ทางการศึกษา 

25 - 26  
ส.ค. 59 

H.E.Hang Chuon 
Naron 

Keynote address: 
“The Roles of 
Education in ASEAN 
Regional Cooperation”  

Education 
Minister of 
Cambodia 

Cambodia ภาควิชานโยบาย
การจัดการ และ
ความเป็นผู้น า
ทางการศึกษา 

25 - 26  
ส.ค. 59 

Mr.Sisouvanh 
Siphomphakdy 

Panel Discussion: 
“Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN” 
และ Technical 
Session: “Educational 
Policy, Management 
and Leadership in 
ASEAN: A Way 
Forward”  

National 
University of 

Laos 

Laos ภาควิชานโยบาย
การจัดการ และ
ความเป็นผู้น า
ทางการศึกษา 
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อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนท่ีคณะครุศาสตร์ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือ-นามสกุล รายละเอียดกิจกรรม 
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
ประเทศ ภาควิชา/สาขา 

25 - 26  
ส.ค. 59 

Mr.Megat Ahmad 
Kamuluddin 
Megat Daud 

Panel Discussion: 
“Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN” 
และ Technical Session: 
“Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN:  
A Way Forward” 

University of 
Malaya 

 Malaysia ภาควิชานโยบาย
การจัดการ  

และความเป็น
ผู้น าทาง
การศึกษา 

25 - 26  
ส.ค. 59 

Ms.Marie Therese 
A.P. Bustos 

Panel Discussion: 
“Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN” 
และ Technical Session: 
“Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN:  
A Way Forward” 

University of 
the Philippines 

the 
Philippines 

ภาควิชานโยบาย
การจัดการ  

และความเป็น
ผู้น าทาง
การศึกษา 

25 - 26  
ส.ค. 59 

Ms.Hoang Mai 
Khanh 

Panel Discussion: 
“Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN” 
และ Technical Session: 
“Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN:  
A Way Forward” 

Vietnam 
National 
University 

Vietnam ภาควิชานโยบาย
การจัดการ  

และความเป็น
ผู้น าทาง
การศึกษา 

25 - 26  
ส.ค. 59 

Ms.Nguyen Thi 
Ngoc Bich  

Panel Discussion: 
“Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN” 
และ Technical Session: 
“Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN:  
A Way Forward” 

Vietnam 
National 
University 

Vietnam ภาควิชานโยบาย
การจัดการ  

และความเป็น
ผู้น าทาง
การศึกษา 
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อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนท่ีคณะครุศาสตร์ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือ-นามสกุล รายละเอียดกิจกรรม 
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
ประเทศ ภาควิชา/สาขา 

1 ก.ย. 59 -  
31 ส.ค. 60 

Professor 
Dr.Philip Hallinger  

มาร่วมสอน และช่วยพัฒนา
หลักสูตร สังกัดสาขาวิชา
บริหารการศึกษา  

Stanford 
University 

USA บริหารการศึกษา 

8 - 9 ก.ย. 60 Professor 
Dr.Roger Harris, 
Division of 
Education, Arts 
and Social 
Sciences, School 
of Education 

Keynote Speaker: 
"Problem, panacea or 
prospect? Lifelong 
learning: What is its 
potential?" การประชุม
นานาชาติ เรื่อง The 4th  
International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
(LLL 2016) เรื่อง "Creative 
Approaches to Foster 
the Lifelong Love of 
Learning"  

University of 
South Australia 

Australia ภาควิชา
การศึกษา 
ตลอดชีวิต 

8 - 9 ก.ย. 60 Mr.Thomas Kuan, 
Secretary 
General 

Panelist การประชุม
นานาชาติ เรื่อง The 4th 
International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
(LLL 2016) เรื่อง "Creative 
Approaches to Foster 
the Lifelong Love of 
Learning"  

East Asia 
Federation for 

Adult 
Education 
(EAFAE) 

Singapore ภาควิชา
การศึกษา 
ตลอดชีวิต 

8 - 9 ก.ย. 60 Assoc. Prof. Dr. 
Aileen Tan Shau 
Hwai, Executive 
Director 

Panelist การประชุม
นานาชาติ เรื่อง The 4th 
International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
(LLL 2016) เรื่อง "Creative 
Approaches to Foster 
the Lifelong Love of 
Learning" 

APUCEN Malaysia ภาควิชา
การศึกษา 
ตลอดชีวิต 
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อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนท่ีคณะครุศาสตร์ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือ-นามสกุล รายละเอียดกิจกรรม 
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
ประเทศ ภาควิชา/สาขา 

8 - 9 ก.ย. 60 Dr.Ryan Guffey, 
Assistant Vice 
President for 
Student 
Development 
and Special 
Projects 

Special Lecture on 
"Global Education as an 
Approach to Lifelong 
Learning" การประชุม
นานาชาติ เรื่อง The 4th  
International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
(LLL 2016) เรื่อง "Creative 
Approaches to Foster 
the Lifelong Love of 
Learning"  

Lindenwood 
University 

USA ภาควิชา
การศึกษา 
ตลอดชีวิต 

8 - 9 ก.ย. 60 Dr.Youngwha 
Kee, President   

Keynote Speaker :"The 
Roles of National 
Organizations in 
fostering Lifelong Love 
of Learning for all 
Citizen" การประชุม
นานาชาติ เรื่อง The 4th  
International 
Conference on Lifelong 
Learning for All 2016 
(LLL 2016) เรื่อง "Creative 
Approaches to Foster 
the Lifelong Love of 
Learning"  

The National 
Institute for 

Lifelong 
Education 

(NILE) 

Korea ภาควิชา
การศึกษา 
ตลอดชีวิต 

1 - 10  
ก.ย. 60 

Associate 
Professor 
Kenichiro Kondo 

บรรยายเรื่อง พัฒนาศึกษา 
ในโครงการ ESD Campus 
Asia 

Hokkaido 
University 

Japan สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย

การจัดการ  
และความเป็น

ผู้น าทาง
การศึกษา 

10 - 11  
พ.ย. 60 

Associate 
Professor  Isuma 
Matabe, Ph.D. 

วิทยากร ในโครงการจัด
อบรมและท า Workshop 
แก่ครูและนิสิตในเขตจังหวัด
นครปฐม 

University of 
Tsukuba 

Japan สาขาวิชาสุขศึกษา 
และพลศึกษา 
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อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนท่ีคณะครุศาสตร์ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือ-นามสกุล รายละเอียดกิจกรรม 
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
ประเทศ ภาควิชา/สาขา 

21 พ.ย. 60 Mr.Teruhiro  Ura วิทยากร ในโครงการจัด
อบรมและท า Workshop 
แก่ครูและนิสิตในเขตจังหวัด
นครปฐม 

Japan Sport 
Council 

Japan สาขาวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา 

21 พ.ย. 60 Mr. Kathrine 
Fenton May 

วิทยากรโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  
"การจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน 
เพื่อผู้สูงอายุตามแนวคิด 
การเรียนรู้ระหว่างวัย 
(Intergenerational 
Learning) 

U3A  Durban  South Africa  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ 

30 พ.ย. 60 Mr.Ichiro 
Miyazawa, 
Programme 
Specialist in 
Literacy and 
Lifelong Learning   

บรรยายเรื่อง  
"The Innovation for Non-
Formal Education: The 
Possibility of Best 
Practices in Thailand 
and Around the World"  

UNESCO  Japan ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

7 - 19  
ธ.ค. 60 

Emeritus 
Professor Dr.Paul 
Nation 

บรรยายพิเศษ เรื่อง How to 
improve vocabulary 
learning, Professional 
Development Course   
 

School of 
Linguistics and 

Applied 
Language 
Studies 
Victoria, 

University of 
Wellington 

New 
Zealand 

หลักสูตรการสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตร

และการสอน 

8 - 9 ม.ค. 60 Professor Dr.Brad 
Hokanson  

บรรยายพิเศษ เรื่อง Creative 
Problem Solving ในการ
ประชุมนานาชาติ เรื่อง 
"Creative Problem Solving 
in an Open Digital 
Learning Environment: 
Navigation to AECT 
Thailand Chapter" 

Walden 
University    

USA ภาควิชา
เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
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อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนท่ีคณะครุศาสตร์ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือ-นามสกุล รายละเอียดกิจกรรม 
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
ประเทศ ภาควิชา/สาขา 

5 - 10  
ม.ค. 60 

Danilo M. Baylen บรรยายพิเศษ เรื่อง 
"Designing a professional 
development program 
to support STEM 
initiatives" 

University of 
West Georgia  

USA ภาควิชา
เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

30 ม.ค. -  
17 มี.ค. 60 

Professor 
Em.Dr.Sharan 
Ballard Merriam 

บรรยายพิเศษ ให้ค าปรึกษา 
พัฒนาผลงานตีพิมพ์ 
ในวารสารทางวิชาการให้กับ
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
(3 มี.ค. 60 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
"Qualitative Research in 
Adult and Non-formal") 
(21 ก.พ.จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "Mentoring 
the Next Generation of 
Learners in Higher 
Education") (20 ก.พ.  จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง"Qualitative 
Research : Data 
Collection and Analysis" 
) (16 ก.ค.อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "From 
Theory to Publication" ) 

University of 
Georgia 

USA ภาควิชา
การศึกษา 
ตลอดชีวิต  

5 - 20  
ม.ค. 60/ 

4 - 8 ก.พ. 60 

Associate 
Professor Ana 
Donaldson 

ร่วมสอน/วิจัยและให้
ข้อเสนอแนะในการตีพิมพ์ 
ในวารสารให้กับภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา   

Walden 
University 

USA ภาควิชา
เทคโนโลย ี
และสื่อสาร
การศึกษา   

18 - 23  
ธ.ค. 59/  
19 - 26  
ก.พ. 60/  
12 - 27  
มิ.ย. 60 

Professor 
Timothy Teo 

ร่วมสอน/วิจัยและให้
ข้อเสนอแนะในการตีพิมพ์ 
ในวารสารให้กับภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา   

University of 
Macau 

China ภาควิชา
เทคโนโลย ี
และสื่อสาร
การศึกษา   
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อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนท่ีคณะครุศาสตร์ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือ-นามสกุล รายละเอียดกิจกรรม 
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
ประเทศ ภาควิชา/สาขา 

28 ส.ค. -  
29 ก.ย. 60 

Professor Dr. 
Roger Harris 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน  Adult 
and Vocational 
Education  มาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อ
เพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ  ให้กับภาควิชา
การศึกษาตลอดชีวิต  คณะ
ครุศาสตร์ และแนะน าและ
แก้ไขบทความวิจัยส าหรับ
คณาจารย์และนิสิตเพื่อ
สามารถน าส่งตีพิมพ์ผลงาน
ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐาน  
ISI/SCOPUS   

University of 
South Australia 

Australia ภาควิชา
การศึกษา 
ตลอดชีวิต   

4 ม.ค. 60 - 
4 ม.ค. 61 

Dr.Limin Shao สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัย 
เป่ย จิงนอร์มอล 

ปักกิ่ง 

China สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

18 - 21  
ม.ค. 60 

Dr.Nick Beach บรรยายพิเศษ เรื่อง 
Musical Performance 
Assessment และ 
Performance Practice in 
Music Class 

Trinity College 
London 

UK สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา 

23 - 27  
ม.ค. 60 

Dr.Jittapim 
Yamprai 

สอบคัดเลือกนิสิตเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน จ านวน 
4 คน (ปริญญาตรี) 

University of 
Northern 
Colorado 

(UNC) 

USA สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา 

23 - 27  
ม.ค. 60 

Dr.Felix  
Merdelsohn 

สอบคัดเลือกนิสิตเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน จ านวน 
4 คน (ปริญญาตรี) 

University of 
Northern 
Colorado 

(UNC) 

USA สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา 

17 ก.พ. 60 Mr. Howard W. 
Combs 

บรรยายพิเศษ เรื่อง 
"Utilizing Marketing 
Communication" 

San Jose State 
University 

USA ภาควิชา
เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
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อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนท่ีคณะครุศาสตร์ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือ-นามสกุล รายละเอียดกิจกรรม 
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
ประเทศ ภาควิชา/สาขา 

24 ก.พ. 60 Miss Marta Mauri บรรยายพิเศษ เรื่อง "How 
to Improve English" 

EF Education 
First (Thailand) 

 Spain ภารกิจวิรัชกิจ 

5 มี.ค. 60 Dr.Curtis J. Bonk บรรยายพิเศษ เรื่อง Active 
Learning and 
Challenging Crazy 
Journey to Opening 
Learning World ในการ
ประชุม ETC TALKS 

 Indiana 
University 

USA ภาควิชา
เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

10 มี.ค. 60 Dr.Badrul H. Khan บรรยายพิเศษ ในการประชุม
วิชาการ เรื่อง “Beyond e-
Revolution Internet of 
Things (IoT) for Learning”  

 Indiana 
University 

USA ภาควิชา
เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

24 เม.ย. 60 อาจารยติ์โหมะ 
โอะหยะเน็น 

เสวนาวิชาการเรื่อง  
“เพศทางเลือกใน
สถานศึกษา: ปัญหา บทบาท 
และแนวทางปฏิบัติในงาน
แนะแนว” 

ที่ปรึกษามูลนิธิ
เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรม
ทางเพศ  

ครูโรงเรียน
เอกชนและ

วิทยากรโครงการ
แบรนด์ซัมเมอร์

แคมป์ 

 Germany ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยา
การศึกษา 

11 – 22  
พ.ค. 60 

Dr.Donna Brinton บรรยายพิเศษ เรื่อง 
Selected Topics in 
Language and Linguistics  

University of 
California 

USA สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

11 – 22  
พ.ค. 60 

Dr.Donna Brinton Public talk on Issues in 
Content-Based 
Instruction (17/5/2560 
ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 100 คน) 

University of 
California 

USA สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

21 เม.ย. –  
2 พ.ค. 60 

Mr.Timothy 
Brown 

วิทยากรบรรยาย/สอน 
รายวิชา 2737227 การขับ
ร้องประสานเสียง 

Cambridge 
University 

UK สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

22 - 30  
พ.ค. 60 

Dr.T.J. Harper  บรรยายค่ายขับร้องประสาน
เสียงผู้เข้าร่วมค่าย 120 คน 
จาก 7 มหาวิทยาลัย 

American 
Choral 

Director's 
Association 

USA สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
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อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนท่ีคณะครุศาสตร์ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือ-นามสกุล รายละเอียดกิจกรรม 
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
ประเทศ ภาควิชา/สาขา 

26 พ.ค. 60 Assoc. 
Prof.Eunice 
Mareth Querol-
Areola, Ph.D. 
 

Public Lecture on 
"Entrepreneurship 
Mindset for Lifelong 
Sustainability" 

National 
President, 

Entrepreneurship 
Educators’ 

Association of 
the Philippines, 

Inc. (ENEDA) 

Philippines ภาควิชา
การศึกษา 
ตลอดชีวิต 

15 มิ.ย. -  
3 ก.ค. 60 

Professor Dr.Paul 
Matsuda 

บรรยายพิเศษ เรื่อง 
Teaching English Writing 
Skills  

Arizona State 
University 

USA สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

15 มิ.ย. -  
3 ก.ค. 60 

Professor Dr.Paul 
Matsuda 

Workshop on Writing 
for Scholarly 
Publication: From 
Conception to 
Completion (29/6/2560 
ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 22 คน) 

Arizona State 
University 

USA สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

29 มิ.ย. -  
3 ก.ค. 60 

Professor Dr.Liz 
Hamp-Lyons 

Keynote บรรยายเรื่อง 
Writing assessment 
through time and space 
ในงานประชุมนานาชาติ 
Symposium on Second 
Language Writing 2017 
(SSLW 2017) "Assessing 
Second Language 
Writing"  

University of 
Bedfordshire 

UK สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

29 มิ.ย. -  
3 ก.ค. 60 

Professor Dr.Sara 
Cushing 

Plenary บรรยายเรื่อง  
A new apologia for the 
timed impromptu 
writing test ในงานประชุม
นานาชาติ Symposium 
on Second Language 
Writing 2017 (SSLW 
2017) "Assessing Second 
Language Writing" 

Georgia State 
University 

USA สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
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อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนท่ีคณะครุศาสตร์ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี ช่ือ-นามสกุล รายละเอียดกิจกรรม 
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
ประเทศ ภาควิชา/สาขา 

29 มิ.ย. -  
3 ก.ค. 60 

Professor 
Dr.Deborah 
Crusan 

Plenary บรรยายเรื่อง  
A new apologia for the 
timed impromptu 
writing test ในงานประชุม
นานาชาติ Symposium 
on Second Language 
Writing 2017 (SSLW 
2017) "Assessing Second 
Language Writing" 

Wright State 
University 

USA สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

29 มิ.ย. -  
3 ก.ค. 60 

Professor Dr.Lara 
M. Luetkehans 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ  และเป็น
วิทยากรในโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  "Design Thinking 
for Leaders" ในวัน
พฤหัสบดีที่  10  สิงหาคม 
พ.ศ. 2560   

Indiana 
University of 
Pennsylvania   

USA ภาควิชา
เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

30 ส.ค. –  
8 ก.ย. 60 

Dr.Jill Burgett วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“การขับร้องและการอ านวย
เพลงขับร้องประสานเสียง" 

University of 
Northern 
Colorado  

USA สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา 

21 - 25  
ส.ค. 60 

Professor M.D., 
Dr.Jun Nomura 

บรรยายพิเศษ เรื่อง 
WINCLE Program  
ในโอกาสที่น าคณะนักศึกษา 
จ านวน  8  คน มาศึกษา
แลกเปลี่ยนซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างคณะครุ
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร์ ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน   
และโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม    

 Chiba University   Japan สาขาวิชา
การศึกษา

วิทยาศาสตร์/
โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม 
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การลงนามในสัญญาความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ 

วัน/เดือน/ปี มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ อายุของสัญญา สาขาวิชา 
1 ธ.ค. 59 Chiba University (ต่อสัญญา) 

 
Japan 4 ปี สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์/

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

17 เม.ย. 60 University of Tsukuba (ต่อสัญญา) 
 

Japan 5 ปี สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

28 มิ.ย. 60 Kyoto University of Education  
(ต่อสัญญา) 

Japan 3 ปี สาขาวิชาประถมศึกษา/สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
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นักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาแลกเปลี่ยนท่ีคณะครุศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ทางวิชาการ 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมแลกเปลี่ยน ประเทศ 
จ านวน 
(คน) 

มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

หน่วยงาน 

15 - 26 ส.ค. 59 โครงการ Twincle Program 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิชาการ 
และฝึกสอนวิชาวิทยาศาสตร์  

Japan 6 Chiba 
University 

 
 

สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร์/
โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายมัธยม 

1 - 10 ก.ย. 59 โครงการ ESD Campus Asia 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และข้อมูล
ทางวิชาการด้านการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

Japan 4 Hokkaido 
University 

 

สาขาวิชา 
พัฒนศึกษา 

1 ก.ย. -  
31 ธ.ค. 59 

 

ฝึกงานด้านการวิจัย  และ
ท าการศึกษาเปรียบเทียบ  
แนวทางหุ้นส่วนโรงเรียน-
มหาวิทยาลัยด้านการ 
coaching/mentoring system   

Belgium 2 Ghent 
University 

ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

7 ธ.ค. 59 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
และข้อมูลทางวิชาการ 

Japan 15 Tokyo Gakugei 
University 

 

โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถม 

ส.ค. 60 - 
มี.ค. 61 

เดินทางมาศึกษาในระดับปริญญา
บัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา 
และการศึกษาปฐมวัย  
1 ภาคการศึกษา 

Japan 1 Kyoto 
University of 
Education 

 

สาขาวิชา
ประถมศึกษา  
และสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 
21 – 25  
ส.ค. 60 

โครงการ Twincle Program 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิชาการ 
และฝึกสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

Japan 8 Chiba 
University 

 

สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร์/
โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายมัธยม 

25 ส.ค. 60 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และข้อมูล
ทางวิชาการ และร่วมกิจกรรม 
ในชั้นเรียนวิชาโครงการ
คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม 
เพื่อการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

China 20 Zhejiang 
University 

 

ภาควิชาเทคโนโลย ี
และสื่อสาร
การศึกษา 
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ชาวต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ช่ืออาคันตุกะ 

หรือหัวหน้าคณะ 
ต าแหน่ง วัตถุประสงค์ท่ีมาเยือน 

มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

ประเทศ 

18 ส.ค. 59 คณะผู้บริหาร Head เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  
อันเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการพี่น้อง (Sister 
Schools) สาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
ร่วมกับเมืองโคเงะ (KOGE) 
ในระยะที่ 2 นักเรียนจาก  
4 โรงเรียน ของประเทศ
ญี่ปุ่น จ านวน 30 คน  
เข้าชั้นเรียนและร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ฝ่ายจัด
การศึกษาเมือง 
KOGE จังหวัด

ฟุกุโอกะ 

Japan 

24 ส.ค. 59 Prof.Dr.Murtadlo,M.Pd, 
Dr.Karwanto, M.Pd   

Chairman, 
Education 

Management 
Program 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ อาจารย์
และนักศึกษารวมจ านวน 42 
คน 

Universitas 
Negeri 

Surabaya 
(UNESA) 

Indonesia 

25 - 26  
ส.ค. 59 

H.E.Hang Chuon 
Naron 

Minister for 
Education 

การประชุมนานาชาติ เรื่อง 
"Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN" 

Misnister for 
Education, 
Youth and 

Sport 

Cambodia 

25 - 26  
ส.ค. 59 

H.E.Jesus M. Sanz 
Escorihuela 

Ambassador การประชุมนานาชาติ เรื่อง 
"Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN" 

EU 
Delegation 
to Thailand 

Thailand 

25 - 26  
ส.ค. 59 

Sisouvanh 
Siphomphakdy 

Ambassador การประชุมนานาชาติ เรื่อง 
"Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN" 

National 
University of 

Laos 

Laos 

25 - 26  
ส.ค. 59 

Megat Ahmad 
Kamuluddin Megat 

Daud, Ph.D. 

Ambassador การประชุมนานาชาติ เรื่อง 
"Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN" 

University of 
Malaya 

Malaysia 

25 - 26  
ส.ค. 59 

Marie Therese 
A.P.Bustos, Ph.D. 

Ambassador การประชุมนานาชาติ เรื่อง 
"Educational Policy, 
Management and 
Leadership in ASEAN" 

University of 
the 

Philippines 

Philippines 
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ชาวต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี 
ช่ืออาคันตุกะ 

หรือหัวหน้าคณะ 
ต าแหน่ง วัตถุประสงค์ท่ีมาเยือน 

มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

ประเทศ 

29 ส.ค. 59 Professor Kwang-Sung 
Lee, Ph.D.  

Vice President เดินทางมาปรึกษาหารือ
ความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้
ชื่อโครงการ Short-term 
Visit Program ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
และคณาจารย์และนิสิตจาก 
GNUE จะเดินทางมา
แลกเปลี่ยน ณ ประเทศไทย  
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
คณาจารย์ 1 คน และ
นักศึกษา 4 คน 

Gwangju 
National 

University of 
Education 

 

Korea 

1 ก.ย. 59 Mr. Qi Xinjian, Asian 
Institute of Technology 
(AIT), President, Chinese 
Students & Scholars 
Association in Thailand 

Representative 
& Lecturer 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ  
และน าเสนอข้อมูล
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ 3 
คน และนักศึกษา 20 คน 

Zhejiang 
University  

China 

2 ก.ย. 59 Professor Iwata 
Yasuyuki 

Lecturer ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือกับสาขาวิชา
อุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย 
การจัดการ และความเป็น
ผู้น าทางการศึกษา และ
วางแผนการพานิสิตมาศึกษา
ดูงานในเดือนธันวาคม 
คณาจารย์ รวม 3 คน 

Tokyo Gakugei 
University  

China 

5 ก.ย. 59 Mr. Sung Peir Yih หัวหน้าแผนก
หลักสูตรแนะแนว

ของวิทยาลัย 
Meridian Junior 

College 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ ศึกษาดู
งาน และสังเกตการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้น าให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงในหลากหลาย
มิติในโรงเรียนสิงคโปร์ 
คณาจารย์ รวม 14 คน 

National 
Institute 

of Education  

Singapore 

12 ต.ค. 59 นายเกล็น ทาวน์เซนด์  
เดวีส์  พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สถานทูต 
ผู้อ านวยการมูลนิธิ

การศึกษาไทย-อเมริกัน 
(ฟุลไบรท์) 

เอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกา

ประจ าประเทศ
ไทย 

เยี่ยมเยียนคณะผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมครูสอน
ภาษาอังกฤษชาวอเมริกัน
ก่อนปฏิบัติการสอนจริง
ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 
26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตาม
โครงการ 2015 Fulbright 
English Teaching 
Assistantship (ETA) 
จ านวน 22 คน 

สถานทูตอเมริกา
ประจ าประเทศ
ไทย รวม 6 คน 

USA 
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ชาวต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี 
ช่ืออาคันตุกะ 

หรือหัวหน้าคณะ 
ต าแหน่ง วัตถุประสงค์ท่ีมาเยือน 

มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

ประเทศ 

27 ต.ค. 59 Kim Yong Wook   Assistant 
Programme 
Specialist of 

Education and 
Training, APCEIU 

เดินทางมาปรึกษาหารือ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ในโอกาสที่เข้าร่วม
โครงการฝีกอบรม The 
Korean Teacher-
Training Programme 
on Global Citizenship 
Education จัดโดย Asia-
Pacific Centre of 
Education for 
International 
Understanding 
(APCEIU) ซึ่งเป็นองค์กร
ภายใต้การก ากับดูแลของ 
UNESCO รวมทั้งทีมงาน
จากฝ่ายการศึกษาและ
ฝึกอบรมของ APCEIU  

คณะครูใหญ่
โรงเรียน

ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาจาก

สาธารณรัฐ
เกาหลี  

คณาจารย์ 
จ านวน 9 คน 

Korea 

17 พ.ย. 59 Professor Stephen 
Heung-Sang Wong, 
Ph.D., Professor Sit Hui 
Ping and Mr. Waris 
Wongpipit  

Head 
Department 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ 
และความร่วมมือด้าน
สาขาวิชาสุขศึกษา 
และพลศึกษา คณาจารย์ 4 
คน 

Department of 
Sports Science 
and Physical 
Education, 
Faculty of 

Education, The 
Chinese 

University of 
Hong Kong   

Hong Kong 

8 ธ.ค. 59 Professor Iwata 
Yasuyuki, Ph.D. 

Deputy 
President 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการเยี่ยมชม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
และเผยแพร่วัฒนธรรมการ
พับโอริกามิ 

Tokyo Gakugei 
University  
คณาจารย์ 3 

นักศึกษา 15 คน 

Japan 

26 ม.ค. 60 Assoc. Prof. Dato’ Dr. 
Abdul Razaq Ahmad, 
Head of Centre for 
Learner Diversity and 
Community 
Development, Faculty 
of Education  

Head ปรึกษาหารือและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
วิชาการ และสังเกตการ
เรียนการสอน โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
คณะครูและนักเรียน 
จ านวน 42  คน 

Universiti 
Kebangsaan 

Malaysia 

Malaysia 
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ชาวต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี 
ช่ืออาคันตุกะ 

หรือหัวหน้าคณะ 
ต าแหน่ง วัตถุประสงค์ท่ีมาเยือน 

มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

ประเทศ 

7 ก.พ. 60 Professor Keith R. 
McVilly, Ph.D.  
School of Social and 
Political Sciences  

Professor of 
Disability & 
Inclusion 

ปรึกษาหารือเรื่องการ 
ลงนามในสัญญาความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ 

The University 
of Melbourne 

Australia 

2 มี.ค. 60 Professor Sigaku TEI, 
Ph.D.  

Vice President ปรึกษาหารือเรื่องสัญญา
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ 
คณาจารย์ รวม 4 คน 

University of 
Aizu 

 

Japan 

21 เม.ย. 60 Dr. Max Liu, Vice 
president  

Vice president ปรึกษาหารือเรื่องความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ 
คณาจารย์ รวม 4 คน 

Ming Chuan 
University 

Taiwan 

25 พ.ค. 60 Mr. Wei Gang, Party 
Secretary, Professor 
Wang Jing, Dean of 
Foreign Languages 
Department    

Dean ปรึกษาหารือเรื่องความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ 
คณาจารย์ รวม 7 คน 

Dehong 
Teachers 
College 

China 

22 มิ.ย. 60 Professor Iwata 
Yasuyuki    

Professor ปรึกษาหารือเรื่องการดู
งาน และกิจกรรมการ
อบรมและสัมมนาวิชาการ
ในโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม และคณะ 
ครุศาสตร์ ในวันที่  8 
ตุลาคม 2560 

Tokyo Gakugei 
University 

Japan 

28 มิ.ย. 60 Associate Professor 
Naomasa Sasaki,  The 
United Graduate 
School 

Professor น าสัญญาความร่วมมือ
เสนอท่านคณบดีเพื่อ 
ลงนามต่อสัญญา
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ 
และนิสิตระหว่างกัน  
โดยในปีนี้ Kyoto 
University of 
Education จะส่ง
นักศึกษามาแลกเปลี่ยน 
ที่คณะครุศาสตร์ จ านวน 
1 คน คือ Miss Yu 
Watanabe ในระดับ
ปริญญาบัณฑิต สาขา
ประถมศึกษา ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน  

Kyoto 
University of 
Education 

Japan 
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ชาวต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี 
ช่ืออาคันตุกะ 

หรือหัวหน้าคณะ 
ต าแหน่ง วัตถุประสงค์ท่ีมาเยือน 

มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

ประเทศ 

12 ก.ค. 60 Professor Tatsuo 
Araki, Faculty of Sport 
Science  

Professor ปรึกษาหารือเรื่องสัญญา
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ 
ในสาขาวิชาสุขศึกษา 
และพลศึกษา คณาจารย์ 
รวม 2 คน 

Nippon Sport 
Science 

University 

Japan 
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งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั งท่ี 9 
(EDUCA 2016) 

 
อาจารย์ พันตรี  ดร.ราเชน มีศรี  ผู้แทนคณบดี และ

คณาจารย์คณะครุศาสตร์  ร่วมพิ ธี เปิดงานมหกรรมทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 (EDUCA 2016) เรื่อง 
“School as Learning Community (SLC): โรงเรียนคือ ชุมชน
แห่งการเรียนรู้” โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นเจ้าภาพร่วมกับบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด เมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "Writing for Publication”   

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Writing for 

Publication” โดย Prof. Em. Sharan B. Merriam, Ph.D., 
Professor of Adult and Continuing Education at the 
University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัดให้กับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
และสาขาอื่น ๆ  คณาจารย์ของภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และคณะครุศาสตร์ และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
 
โครงการบรรยายสาธารณะ เร่ือง “New Trends in Adult 
Learning Theory” 

 
 

 
 

โครงการบรรยายสาธารณะ เรื่อง “New Trends in 
Adult Learning Theory” โดย Prof. Em. Sharan B. Merriam, 
Ph.D., Professor of Adult and Continuing Education at 
the University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัด
ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและสาขาอื่น ๆ  คณาจารย์ของภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิตและคณะครุศาสตร์ และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่  10 
กุมภาพันธ์ 2560 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Qualitative Research 
in Lifelong Education” 

         โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง “Qualitative 
Research in Lifelong Education” โดย Prof. Em. Sharan 
B. Merriam, Ph.D., Professor of Adult and Continuing 
Education at the University of Georgia ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยจัดให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและสาขาอื่น ๆ คณาจารย์ของ
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตและคณะครุศาสตร์ และผู้ที่สนใจ 
เมื่อวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ และ 3 และ 7 มีนาคม 2560 
 
โครงการบรรยายสาธารณะ เร่ือง “From Theory to 
Publication” 

โครงการบรรยายสาธารณะ เรื่อง “From Theory to 
Publication” โดย Prof. Em. Sharan B. Merriam, Ph.D., 
Professor of Adult and Continuing Education at the 
University of Georgia ประเทศ โดยจัดให้กับนิสิตระดับ

กิจกรรมเด่นดา้นความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
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บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนและสาขา
อื่น ๆ   คณาจารย์ของภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตและคณะครุศาสตร์ 
และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Qualitative Research: 
Data Collection and Analysis” 

โครงการอบรมเชิ งป ฏิบั ติการ เ รื่ อ ง  “Qualitative 
Research: Data Collection and Analysis” โดย Prof. Em. 
Sharan B. Merriam, Ph.D., Professor of Adult and 
Continuing Education at the University of Georgia 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัดให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนและสาขาอื่น ๆ  คณาจารย์
ของภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตและคณะครุศาสตร์ และผู้ที่สนใจ 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 

 
โครงการเสวนาทางวิชาการเร่ือง “Mentoring the Next 
Generation of Learners in Higher Education” 

โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “Mentoring the Next 
Generation of Learners in Higher Education” โดย Prof. 
Em. Sharan B. Merriam, Ph.D., Professor of Adult and 
Continuing Education at the University of Georgia 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัดให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนและสาขาอื่น  ๆ  
คณาจารย์ของภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตและคณะครุศาสตร์ 
และผู้ที่สนใจเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "Qualitative Paradigm: 
Newer Approaches to QR in Education" 

โคร งการอบรม เชิ งป ฏิบั ติก าร  เ รื่ อ ง  "Qualitative 
Paradigm: Newer Approaches to QR in Education" โดย 
Prof. Em. Sharan B. Merriam, Ph.D., Professor of Adult 
and Continuing Education at the University of Georgia 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัดให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนและสาขาอื่น  ๆ  
คณาจารย์ของภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตและคณะครุศาสตร์ 
และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 

 
โครงการพัฒนานิสิต หัวข้อ “Entrepreneurship Mindset 
for Sustainable Lifelong Education” 

โครงการพัฒนานิสิต หัวข้อ  “Entrepreneurship 
Mindset for Sustainable Lifelong Education” โดย Prof. 
Eunice Mereth Q. Areola, Ph.D HSG, Pioneer Professor 
of Sustainability of AIM2Flourish, Asia Ambassador, 
LEAP Sustainability Mindset, A UN Prime Working 
Group, Dean, Graduate School CSJL, Philippines วันที่ 
26 พฤษภาคม 2560 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย“โรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดต้ังข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการในด้านวิชาการของคณะ
ครุศาสตร์ เป็นสถานศึกษา วิจัย ทดลอง ค้นคว้าหาความรู้และแนว
ปฏิบัติที่จะปรับปรุงให้วิชาครุศาสตร์ก้าวหน้ายิ่งข้ึน และเป็น
แหล่งวิทยาการทางการจัดและด าเนินการศึกษา ตลอดจนการ
เรียนการสอนในระดับต่าง ๆ ให้แก่สถาบันการศึกษา พร้อมทั้งเป็น
หน่วยงานที่ประสานงานการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต
คณะครุศาสตร์ แบ่งการบริหารเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประถม และ
ฝ่ายมัธยม มีผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และรองคณบดี เป็นผู้บริหาร” 
 
การจัดการเรียนการสอน 

 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
จัดการเรียนรู้ตามกรอบและทิศทางของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดคล้องกับความ
พร้อมและจุดเน้นของโรงเรียน และสามารถประกาศใช้เป็น
หลักสูตรสถานศึกษา คือหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม พุทธศักราช 2553  

 ระดับการศึกษา 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัด

การศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย     ชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย ความรู้  ทักษะหรือ

กระบวนการ เ รี ยนรู้  และคุณลั กษณะอั นพึ งป ระส งค์  
ซึ่ งก าหนดให้ผู้ เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
จ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงาน อาชีพและเทคโนโลย ี
8. ภาษาต่างประเทศ 
 สาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  คือสาระการเรียนรู้ที่จ าเป็น

ส าหรับผู้เรียนทุกคน 
2. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คือสาระที่มีความเข้มข้ึนให้

นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดความสนใจ ความต้องการ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง

ตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้าง
ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเอง
ได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว  2. กิจกรรมนักเรียน 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

โรงเรยีนสาธิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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การจัดเวลาเรียน 
 จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค คิดน้ าหนักของรายวิชาเป็น

หน่วยกิต ในระดับประถมศึกษา ใช้เกณฑ์ 25 – 35 ชั่วโมง/
สัปดาห์ รวมเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,006 – 1,203 ชั่วโมง/ปี  
และระดับมัธยม ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีน้ าหนักวิชา
เท่ากับ 1 หน่วยกิต รวมเวลาเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,200 
ชั่วโมงต่อปี 

  การจัดกลุ่มการเรียนส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดกลุ่มการเรียนเป็น 7 

กลุ่มดังนี้ 
1. กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2. กลุ่มการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มการเรียนศิลป์ – ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ 

– ภาษาเยอรมัน) 
4. กลุ่มการเรียนศิลป์ – ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ 

– ภาษาฝรั่งเศส) 
5. กลุ่มการเรียนศิลป์ – ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ 

– ภาษาจีน) 
6. กลุ่มการเรียนศิลป์ – ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ 

– ภาษาญ่ีปุ่น) 
7. กลุ่มการเรียนศิลป์ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม) 

 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาโดยตลอด  
ซึ่งแต่ละวิชาจะจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษา ค้นคว้า 
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียน
ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ถนัดและมีความสามารถ ทั้งนี้การจัดการ
เรียนการสอนในส่วนที่ เป็นความรู้และทักษะพื้นฐานนั้น  
โรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนทุกคน ในแต่ละระดับชั้นได้รับ 
เท่าเทียมกัน แต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนได้เปิดวิชาเลือกเสรี 
ให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ ถนัด และสนใจ 
ด้วยการปรับเปลี่ยนหลักสูตรดังกล่าวเป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ช่วยเสริมเติมแต่งศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน 
ที่โรงเรียนได้จัดท าข้ึนภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่ว่า เด็กทุกคนต้อง
เรียนอย่ างมีความสุข สนุกสนาน ได้รู้ จั กตนเอง ภูมิ ใจ 
ในความสามารถของตนเอง ตามศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่ รู้จัก
ตัดสินใจเลือกสรรสิ่งที่ดี มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเอง 
โดยมียุทธศาสตร์ของการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 ครู ผู้ปกครอง นักเรียนในระดับต่าง ๆ มีน้ าหนัก
และระดับของการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ต้ังแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 แตกต่างกัน 

มิติที่ 2  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 เป็น
ช่วงอายุที่ชอบการส ารวจ หรือค้นหาความสนใจของตนเอง 
(Explore) ดังนั้นครูจะต้องจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมหลาย ๆ 
ด้าน เพื่อให้เลือกได้มากข้ึน ส าหรับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 เริ่มรู้จักตนเองมากข้ึนว่ามีความถนัด 
หรือสนใจอะไร  โดยการทดลองเรียนในสิ่งที่เหมาะกับตนเอง 
(Experiment) ก็จะประสบความส าเร็จกับสิ่งนั้นในเชิงลึก 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จะมีความ
ชัดเจนในเรื่องศักยภาพของตนเองมากข้ึน และรู้จักคิด รู้จัก
ตัดสิน ใจ เลื อกสรรสิ่ งที่ เป็นประ โยชน์ และ เหมาะกั บ
ความสามารถของตนเอง (Extend) 

มิติที่ 3 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ค่อย ๆ 
ปรับเปลี่ยนไปตามระดับชั้น โดยในระดับที่สูงข้ึนอาจมีการเรียน
ร่วมกันได้บ้างในบางโอกาส   

มิติที่ 4 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งในด้านความรู้
และทักษะ เด็กทุกคนจะได้รับเท่าเทียมกัน แต่ในขณะเดียวกัน 
ก็มีวิชาที่เป็นส่วนเสริมให้มากข้ึนตามระดับชั้นและความสามารถ
ของนักเรียน 

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์หลักสูตรสามารถแบ่งเนื้อหาสาระ
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่ เป็นเนื้อหาสาระทางด้าน
ความรู้ (Knowledge) และด้านทักษะ (Skill) โดยโรงเรียนได้
จัดหลักสูตรที่เป็นความรู้และทักษะพื้นฐานหรือวิชาหลัก (Core  
Subject) ให้กับนักเรียนทุกคนในแต่ละระดับชั้นได้เรียน
เหมือนกันและเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นความรู้และทักษะเสริมให้
ลึกซึ้ง (Advance) กว่าที่เรียนในหลักสูตรปกติ 

จากแนวคิด ดังกล่ า ว  โ ร ง เรี ยนสาธิ ต จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จึงปรับหลักสูตรโดยเปิดโอกาสให้ผู้ 
ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่าย คือ โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามระดับศักยภาพ ความสามารถ  
ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยความเชื่อมั่น
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่าเทียมกัน แม้ว่าศักยภาพ
ต่างกันแต่การเปิดโอกาสให้ได้เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ ถนัด 
และสนใจ นักเรียนจะเรียนได้ดีและเรียนอย่างมีความสุข ดังนั้น
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 เด็ก ๆ จะได้เรียนอย่าง
สนุกสนาน (FUN) กับสัปดาห์แสนสนุกสุขหรรษา (ตลาดนัดวิชา) 
เมื่อข้ึนมาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 เขาก็จะ
ค้นพบ (FIND) ศักยภาพ ความถนัด ความชอบ ความสนใจของ
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ตนเองได้บางส่วน และเมื่อไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5–6 เขาก็จะหาจุดเด่นหรือศักยภาพที่แท้จริ งของตนได้
(FOCUS) โดยการเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองถนัด สนใจและชอบ
จริงๆ เมื่อทุกคนได้เรียน ได้ค้นพบตัวตนของตนเองและได้
เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบและถนัด เป็นการสร้างให้เป็นคนที่รู้จักคิด 
รู้จักตัดสินใจ รู้จักเลือกสรรสิ่งที่ ดี มีคุณค่า มีประโยชน์แก่
ตนเองและมีภูมิคุ้มกันที่จะปกป้องตนเองจากสภาพแวดล้อมที่
ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
ก าหนดวิสัยทัศน์ และปรัชญา เป็นหลักในการบริหารวิชาการ 
โดยวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้มีความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนา
วิชาชีพครูที่มีความเป็นเลิศและเป็นแหล่งอ้างอิงด้านครุศาสตร์ 
และมีปรัชญา คือ ความรู้ คู่คุณธรรม 

จากวิสัยทัศน์ และปรัชญา น ามาสู่การพัฒนา และบริหาร
หลักสูตรวิชาการ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมี
การด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
ชุมชน สังคม และท้องถ่ิน เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร ให้หลักสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
เป้าหมายการจัดการศึกษา ทั้งนี้ในการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย การนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตร
และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ส าหรับหลักสูตรของโรงเรียนเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
รวมทั้งเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
การจัดโครงการและกิจกรรมเสริมวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ 
สอดคล้องกับแนวคิด Fun Focus Fulfillment 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย        4. ใฝ่เรียนรู ้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง         6. มุ่งมั่นในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย         8. มีจิตสาธารณะ  
 
 
 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์      2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย                          4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง             6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย             8. มีจิตสาธารณะ 
9. มีภาวะผู้น า    10. คิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 
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ระดับชั้น 
จ านวน 
)ห้อง( 

นักเรียนท้ังหมด (คน)  รวม  
)คน( ชาย หญิง 

อนุบาล 1 1 13 19 32 

อนุบาล 2 1 17 13 30 

อนุบาล 3 1 17 11 28 

    รวมระดับอนุบาล (1)  3 47 43 90 

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 126 121 247 

ประถมศึกษาปีที่ 2 7 129 109 238 

ประถมศึกษาปีที่ 3 7 128 112 240 

ประถมศึกษาปีที่ 4 7 134 127 261 

ประถมศึกษาปีที่ 5 7 145 107 252 

ประถมศึกษาปีที่ 6 7 135 117 252 

    รวมระดับประถมศึกษา (2)  42 797 693 1,490 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 7 120 123 243 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 7 128 126 254 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 7 125 117 242 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 7 89 79 168 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 7 107 69 176 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 7 95 98 193 

    รวมระดับมัธยมศึกษา (3)  42 664 612 1,276 

    รวมทุกระดับชั้น )1(+)2(+)3( 87 1,508 1,348 2,856 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 2,856 คน  
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

90 คน 
ระดับอนุบาล 

1,490 คน 
ระดับประถมศึกษา 

1,276 คน 
ระดับมัธยมศึกษา 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างชื่อเสยีง/ไดร้ับรางวัล 

 

 
 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
27 ส.ค. 59 นางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์ เยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)  

ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2559 ประเภทบุคคลด้านกีฬา  
กรุงเทพมหานคร 

5 ส.ค. 60 นางสาววารีรัชต์ อ้นแสน เยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)  
ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2560 ประเภทบุคคลด้านกีฬา  

กรุงเทพมหานคร 

5 ส.ค. 60 กลุ่ม Bio Ethanol From 
Typha angustifolia 
1. นายวีรวิชญ์ เมธีธนวิจิตร์ 
2. นางสาวพิมพ์แพวา พงษ์ธีระพล 
3. นายณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ 
4. นางสาวนภสร ตรียะประเสริฐ 

เยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)  
ครั้งที่ 12 ประจ าปีการศึกษา 2560 ประเภทกลุ่ม
เยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย 

กรุงเทพมหานคร 

5 ส.ค. 60 นายศักย์ศรณ์ เรืองฐานุศักด์ิ เยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)  
ครั้งที่ 12 ประจ าปีการศึกษา 2560 ประเภทบุคคล
ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

กรุงเทพมหานคร 

5 ส.ค. 60 กลุ่มถ้วยเพาะช าพลาสติกชีวภาพ 
(Bioplastic nursery growth cup) 
1. นายคณิน พ่วงพูล 
2. นางสาวฐิติชญา  ชาตรูปะมัย 
3. นางสาวพนิตชนก  อรรฆศิลป์ 

เยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)   
ครั้งที่ 12 ประจ าปีการศึกษา 2560 ประเภทกลุ่ม
เยาวชนด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
22 ส.ค. 59 นายชวิน ช่วงชัยชัชวาล ม.6/1 เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านฟังเสียง

ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ธนาคารธนชาต 

4 ก.ย. 59 เด็กหญิงนลินรัตน์ วิไลรัตน์ ม.3/5 
เด็กหญิงนวพร มั่นเกียรติกุล ม.3/7 

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาไทยเพชร
ยอดมงกุฎ ระดับมะยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสันติ-
ราษฎร์วิทยาลัย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 

เม.ย. –  
มิ.ย. 60 

นางสาวณฐวรรณ อัศดรวิเศษ 
นางสาวฐิติรัตน์ จูงใจ 
นายอนวัช อรรถจินดา 

รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
การแข่งขันตอบค าถามภาษาอังกฤษ รายการ  
“CU on the Road” 

หอประชุมใหญ่ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

23 มิ.ย. 60 นางสาวชุติสรา มหากุศลศิริกุล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหา
ความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (คันจิ) ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย รายการ PIM Language Competition 
ครั้งที่ 2 

สถาบัน 
การจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์  
จ.นนทบุรี 

28 ส.ค. 60 นางสาวปรัษฐา ศรีศิลปนันท ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดร้อง
เพลงภาษาฝรั่งเศสประเภทเด่ียว การแข่งขัน
โครงการอักษราวิชาการ ประจ าปี 2560 

คณะอักษรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 

31 ก.ค. –  
6 ส.ค. 60 

เด็กชายภูธเนศ พิศุทธ์สิทธุ์ รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน Twenty IMC 
International Mathematics Contest 2017 

Blagoevgrad, 
Bulgaria 

31 ก.ค. –  
6 ส.ค. 60 

เด็กชายธรรมดล ตันศรีวรรัตน์ รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ 
รายการ HSGS OLYMPIAD 2016 MATHEMATICS 
จัดโดย VNU University of Science HUS High 
School for Gifted Students 

สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

31 ก.ค. –  
6 ส.ค. 60 

เด็กหญิงธรรมรดี ตันศรีวรรัตน์ รางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ระดับอาเซียน Asian Science 
and Mathematics Olympiads (Thai ASMO 
MATH 2016)  วิชาคณิตศาสตร์ 

สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

31 ก.ค. –  
6 ส.ค. 60 

1. เด็กชายรัชพล บัวหุ่ง 
2. เด็กชายภูธเนศ พิศุทธ์สินธุ์ 
3. เด็กหญิงเวอร์จิเนี มนัสปิยะ 

รางวัลเหรียญเงิน การสอบแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ระดับอาเซียน Asian Science 
and Mathematics Olympiads (Thai ASMO 
MATH 2016)  วิชาคณิตศาสตร์ 

สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

31 ก.ค. –  
6 ส.ค. 60 

1.เด็กชายณภัทร ธานินท์ 
2.เด็กชายปฐมชัย หงส์กิตติยานนท์  

รางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับอาเซียน  
Asian Science and Mathematics Olympiads 
(Thai ASMO MATH 2016) วิชาคณิตศาสตร์ 

สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

20 – 25  
พ.ค. 60 

เด็กหญิงเวอร์จิเนีย มนัสปิยะ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 
2017 IMWIC (International Mathematics 
Wizard Challenge 2017) 

เมืองเซี่ยเหมิน  
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
14 ก.ค. 60 เด็กชายภูธเนศ พิศุทธ์สิทธุ์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันรายการ

World Mathematics  Invitational 2017  
(2017 WMI)  

นครโฮจิมินห์ 
สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
29 ก.ค. – 
1 ส.ค. 59 

เด็กชายภูธเนศ พิศุทธ์สิทธิ์  รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน 2016 IMC – 
International Mathematics Contest 

สาธารณรัฐ
สิงคโปร ์

28 – 31  
ต.ค. 59 

เด็กชายภูธเนศ พิศุทธ์สินธุ์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 2016 Challenge 
for Future Mathematicians 

ราชอาณาจักรไทย 
จ.นครนายก 

10 – 14  
พ.ค. 60 

เด็กชายธรรมดล ตันศรีวรรัตน์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก 
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 

ราชอาณาจักรไทย 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

10 – 14  
พ.ค. 60 

เด็กหญิงธรรมรดี ตันศรีวรรัตน์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14 

ราชอาณาจักรไทย 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 

8 – 10  
ส.ค. 59 

เด็กหญิงรัตน์สร ธนนันท์นาถินี รางวัลเหรียญทองและรางวัล Special Award 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น จากการประกวด
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ประเภทบุคคล (Korea 
International Youth Olympiad : KIYO 2016) 

สาธารณรัฐ
เกาหลี 

8 – 13  
พ.ย. 59 

เด็กหญิงชนิศา พร้อมพัฒนภักดี รางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 13  
(13th International Mathematics and 
Science Olympiad : IMSO 2016) 

เมืองตาเงอรัง 
จังหวัดบันเติน 
สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

20 – 22 
เม.ย. 60 

1. เด็กชายธิปก บวรรัตนารักษ์ 
2. เด็กชายธีภพ สุทธิพิศาล  
3. เด็กหญิงเจตนิพิฐ คุ้มคง  
4. เด็กหญิงปาณิศา รงคพิชญ์ 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์รายการ 2017 China (Shanghai) 
International Exhibition of Innovation  

เมืองเซี่ยงไฮ้ 
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

23 – 24 
เม.ย. 60 

1.เด็กชายธิปก บวรรัตนารักษ์ 
2.เด็กชายธีภพ สุทธิพิศาล  
3.เด็กหญิงเจตนิพิฐ คุ้มคง  
4.เด็กหญิงปาณิศา รงคพิชญ์ 

รางวัลระดับเหรียญทองเกียรติยศ (Double Gold 
Award), Special Award on Stage from 
Indonesia และ Special Award from Taiwan 
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รายการ 
2017 Innovation Design Research 
International Symposium  

ประเทศ
มาเลเซีย 

11 – 13  
พ.ค. 60 

เด็กหญิงรัตน์สร  ธนนันท์นาถินี   รางวัล Junior Gold Medal Award  และ รางวัล 
Best Invention Junior Category (Best of the 
Best รายการ World Young Inventor 
Exhibition (WYIE 2017) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน 
International Invention, Innovation & 
Technology Exhibition ( 24th ITEX)         

ณ กัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศ
มาเลเซีย 

19 – 23  
มิ.ย. 60 

นายวีรวิชญ์ เมธีธนวิจิตร์   รางวัล Excellent Multimedia Presentation 
และรางวัลชนะเลิศ Science workshop การส่ง
โครงงานเข้าร่วมรายการ 13th International 
Student Science Fair 2017 ณ Korea Science 
Academy (KSA) 

สาธารณรัฐ
เกาหลี 

19 – 23  
มิ.ย. 60 

นายศักย์ศรณ์ เรืองฐานุศักด์ิ รางวัล Excellent Poster Presentation การส่ง
โครงงานเข้าร่วมรายการ 13th International 
Student Science Fair 2017 ณ Korea Science 
Academy (KSA) 

สาธารณรัฐ
เกาหลี 

19 – 23  
มิ.ย. 60 

นายกฤติน เดชหอมชื่น รางวัล Excellent Multimedia Presentation 
การส่งโครงงานเข้าร่วมรายการ 13th International 
Student Science Fair 2017 ณ Korea Science 
Academy (KSA) 

สาธารณรัฐ
เกาหลี 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 

6 – 15  
ก.ค. 60 

นายวริศ จันทรานุวัฒน์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเคมีโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ 

ราชอาณาจักรไทย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 

9 – 11  
ส.ค. 60 

1. เด็กหญิงสุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์ 
2. เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ โตวิกกัย 
3. เด็กหญิงจ้าวไหม ต้ังศิริพัฒน์ 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันนวัตกรรม
รายการ "2017 Korea International Youth 
Olympiad 41" 

สาธารณรัฐเกาหลี 

- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
27 – 29 
ส.ค. 59 

เด็กชายศุภฎัฐ ขาวเธียร 
เด็กหญิงจิรัชยา ขาวเธียร 

รองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเยาวชนชายเด่ียว
อายไุม่เกิน 14 ปี รายการการแข่งขันเทนนิส 100 
พลัส-ลอนเทนนิส พัฒนาฝีมือประจ าปี 2559 
ภาคเหนือ ครั้งที่ 6 

ราชอาณาจักรไทย 

24 – 25 
ก.ย. 59 

เด็กชายธาม โรจนสุนทร รองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเยาวชนชายเด่ียว 
อายุไม่เกิน 14 ปี รายการแข่งขันเทนนิส 100 
พลัส-ลอนเทนนิสพัฒนาฝืมือ 
ประจ าปี 2559 ภาคอีสาน ครั้งที่ 7  

ราชอาณาจักรไทย 

9 – 11  
ธ.ค. 59 

นางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์ รางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง 
1 เหรียญ การแข่งขันว่ายน้ าเยาวชนทีมชาติไทย 
จากสมาคมว่ายน้ าแห่งประเทศไทยการแข่งขัน
รายการ 40th SEA Age Group Swimming 
Championships 2016 

ราชอาณาจักรไทย 

9 – 11  
ธ.ค. 59 

นางสาววารีรัชต์ อันแสน รางวัลเหรียญทองกรรเชียง 100 เมตร รางวัล
เหรียญทองผีเสื้อ 100 เมตร รางวัลเหรียญเงิน
ผีเสื้อ 50 เมตร และรางวัลเหรียญทองแดง
กรรเชียง 50 เมตร การแข่งขันกีฬาว่ายน้ า  
กรมพลศึกษาประจ าปี 2560 รุ่น 18 ปี หญิง 

ราชอาณาจักรไทย 

5 – 8 พ.ค. 
60 

เด็กชายธาม โรจนสุนทร รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เยาวชนชายเด่ียว 
อายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันกีฬาเทนนิสรายการ
เทนนิสเยาวชนซียูจูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2017 

ราชอาณาจักรไทย 

22 – 27 
มิ.ย. 60 

นางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์ รางวัลเหรียญทอง ประเภทผลัดผสม 4 x 100 เมตร  
รางวัลเหรียญเงิน ประเภทท่ากบ 200 เมตร 
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทท่ากบ 100 เมตร 
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ ารายการกีฬาแห่งชาติ  
ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ 

ราชอาณาจักรไทย 

8 – 9  
ก.ค. 60 

เด็กชายสกาย ถาวรไชยโสภณ รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รางวัลรองชนะเลิศ 
ประเภทชายเด่ียวอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขัน
กีฬาเทนนิสรายการ All Thailand Junior 
Circuit 5/2017 

ราชอาณาจักรไทย 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 

8 – 11  
ก.ค. 60 

เด็กชายสกาย ถาวรไชยโสภณ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทชายเด่ียว อายุไม่เกิน 
12 ปี การแข่งขันกีฬาเทนนิสรายการ 100 Plus 
Junior Champions 2/2017 

ราชอาณาจักรไทย 

8 – 11  
ก.ค. 60 

เด็กชายธาม โรจนสุนทร รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเด่ียว อายุไม่เกิน 14 ปี 
การแข่งขันกีฬาเทนนิสรายการ 100 Plus Junior 
Champions 2/2017 

ราชอาณาจักรไทย 

15 – 16 
ก.ค. 60 

เด็กชายธาม โรจนสุนทร รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทชายเด่ียว 
อายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาเทนนิสรายการ 
LOT Junior Championship 2017 ครั้งที่ 2 

ราชอาณาจักรไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 

3 – 12  
ก.ค. 59 

1. นางสาวปานวาด เมธนิมิต 
2. นางสาวณัฐริณีย์ เพลิดพราว 

เหรียญทอง จาก 2 สาขา ได้แก่ Youth Choirs 
Of Equal Voices และ Musica Sacra With 
Accompaniment  

เมืองโชชิ 
สหพันธรัฐรัสเซีย 

- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
19 – 23 
ต.ค. 59 

คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์  
1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา สฤษฎ์ิวงษ์ 
2. เด็กหญิงภิรญา กาญจนถวัลย์ 
3. เด็กหญิงกนกนันท์ พึ่งทรัพย์  
4. เด็กหญิงแพรวพลอย สุขวัฒนาสินิทธิ์  
5. เด็กหญิงปริยากร อรพินท์พิศุทธิ์  
6. เด็กชายพิทวัท โกมลภิส    
7. เด็กหญิงศิรดา ลักษณะสิริศักด์ิ  
8. เด็กชายสวิตต์ ชั้นไพบูลย์   
9. เด็กหญิงณัฏฐ์นิจิตา อัศวกุล 
10. เด็กหญิงณิชาพร จิรพงศานานุรักษ์  
11. เด็กหญิงเมืองฟ้า บุษมาโร  
12. เด็กหญิงณัฐวรา วงศ์เรืองชัยกุล  
13. นางสาวสุพิชญา ต้ังสิทธิธรรม  
14. นายสิระ ด่านอรุณสวัสด์ิ  
15. นายฉัตริน จูงฉัตราภรณ์  
16. นางสาวศุภาพิชญ์ ศิริโภค  
17. นางสาวศุภลาภินี ภักดีฉนวน   
18. นางสาวปานวาด เมธนิมิต  
19. นายกวินภพ เจริญวงศ์   
20. นายชิ้นเอก รุ่งรัตน์   
21. นายวีรวิชญ์ มธีธนวิจิตร์  
22. นางสาววรรษมน ธนวิริยะกุล   
23. นางสาวณัฐรินีย์ เพลิดพราว  
24. นายสรวิศ เอี่ยมจรัส   

Lanna International Choir Competition  
จัดโดย Interkultur (องค์กรผู้จัดงานแข่งขัน 
World Choir Games) 

ราชอาณาจักรไทย 
ณ ศูนย์ประชุม 

และแสดง 
สินค้านานาชาติ
เฉลิม พระเกียรติ 

7 รอบ 
พระชนมพรรษา  
และมหาวิทยาลัย

พายัพ 
จ.เชียงใหม่ 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 
29 ก.ค. –  
2 ส.ค. 59 

1. นายชวิน บุญปราโมทย์  
2. นายอานนท์ เมธเศรษฐ  
3. นายวรากร พวงศรีเจริญ  

รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ชิงแชมป์โลก 
International Robot Olympiad 2016 
ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์ว่ายน้ า 

เขตปกครอง
บริหารเศรษฐกิจ
พิเศษ ฮ่องกง 
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
29 ก.ค. –  
2 ส.ค. 59 

1. เด็กชายณภัทร แพทยานนท์ 
2. เด็กชายกันภัย ลานเกลือ 
3. เด็กชายสรสิช สิรวัฒนากุล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (ที่ 3)  
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ชิงแชมป์โลก 
International Robot Olympiad 2016 
ประเภทการแข่งขัน หุ่นยนต์เตะฟุตบอล 

เขตปกครอง
บริหารเศรษฐกิจ
พิเศษ ฮ่องกง 
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
12 – 16 
ส.ค. 59 

1. นายพีรสิชฌ์ เจริญจิตเสรีวงศ์
  

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคอมพิวเตอร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

เมืองคาซาน 
สหพันธรัฐรัสเซีย 

14 – 18 
เม.ย. 60 

1. นายณภัทร แพทยานันท์  
2. นายพฤกษ์ มัธยมจันทร์  
3. นายบุญฤทธิ์ เสรีศิริขจ 
4. นายญาณภัทร ปิยะนิจด ารงค์ 

รางวัล Gold Technical Design รายการ  
The 1st ASEAN  MATE Underwater RoBot 
Competition 2017 

เมืองสุราบายา 
สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

10 – 14 
ส.ค. 60 

1. นายนันทิพัฒนา ชื่นปกรณ์ 
2. นายพัชรพล เลิศวิริยจิตต์ 

หุ่นยนต์บังคับมือระดับนานาชาติ Liaoning 
International Robotics Olympiad 2017 

เมืองอัลซาน 
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
13 พ.ค. 60 1. นายจอมพล เพทายบันลือ 

2. นายพัชรพล เลิศวิริยะจิตต์ 
รางวัลชนะเลิศ รายการ  Pornsirikul Robotic 
International Contest #1 ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   

โรงเรียนพรศิริกุล 
จ.ตรัง

ราชอาณาจักรไทย 
 

21 – 24 
ก.ย. 60 

เด็กชายสรสิช สิรวัฒนากุล รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมด้าน Iot ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อ Smart CUD ด้วยแนวคิดการพัฒนา  
Vertical Smart Farm: ฟาร์มอัจฉริยะแนวต้ัง  
ในงาน Digital Thailand  “BIG BANG” 2017 

อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 
1 – 2 เมืองทองธานี
ราชอาณาจักรไทย 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

29 ก.ค. –  
1 ส.ค. 59 

เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล  รางวัลเหรียญทองและรางวัลแกรนด์แชมเปี้ยน 
การแข่งขัน คณิตศาสตร์ นานาชาติ 
International Mathematics Contest 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

29 ก.ค. –  
1 ส.ค. 59 

เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์  รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน คณิตศาสตร์ 
นานาชาติ International Mathematics Contest 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

29 ก.ค. –  
1 ส.ค. 59 

เด็กหญิงชนิดาภา พิชยเสาวภาคย์  รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน คณิตศาสตร์ 
นานาชาติ International Mathematics Contest 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

29 ก.ค. –  
1 ส.ค. 59 

เด็กชายชัยธัช ตันประวิติ  รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน คณิตศาสตร์ 
นานาชาติ International Mathematics Contest 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

29 ก.ค. –  
1 ส.ค. 59 

เด็กชายณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน คณิตศาสตร์ 
นานาชาติ International Mathematics Contest 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

29 ก.ค. –  
1 ส.ค. 59 

เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล  รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน คณิตศาสตร์ 
นานาชาติ International Mathematics Contest 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

29 ก.ค. –  
1 ส.ค. 59 

เด็กชายปัณณวิชญ์ สิริปกรณ์ชัย  รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน คณิตศาสตร์ 
นานาชาติ International Mathematics Contest 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

29 ก.ค. –  
1 ส.ค. 59 

เด็กชายณฐกร คุ้มม่ัน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน คณิตศาสตร์ 
นานาชาติ International Mathematics Contest 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

2 – 6  
ส.ค. 59 

เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย  
ส าหรับเยาวชน (Asia International 
Mathematical Olympiad) 

เขตปกครอง
บริหารเศรษฐกิจ
พิเศษ ฮ่องกง 
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
2 – 6  

ส.ค. 59 
เด็กหญิงสุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์ 
เด็กหญิงชลิดา สมพลวัฒนา 
เด็กหญิงจ้าวไหม ต้ังศิริวัฒน์   

รางวัล Special Award ในงาน International 
Youth Olympiad 
 

สาธารณรัฐเกาหลี 

7 - 14  
ส.ค. 59 

เด็กหญิงนีรภา เจริญบัณฑิต  
 

รางวัล 7 รายการ 
Solo Program ได้อันดับ 1 
Solo Compulsories ได้อันดับ 1 
Footwork ได้อันดับ 1 
Artistic ได้อันดับ 1 
Character Sportlight ได้อันดับ 1 
Rhythmic Ribbon ได้อันดับ 2 
Open Freestyle Bronze ได้อันดับ 3 
จากการแข่งขัน figure skate ระดับ Freestyle 3 

มาเลเซีย 

10 – 14 
ส.ค. 59 

เด็กหญิงณิชมน สุภัทรเกียรติ   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน World 
Mathematics Olympiad – World final  

Seoul National 
University 

สาธารณรัฐเกาหลี 
11 - 21 ส.ค. 

59 
เด็กหญิงมาหยา บุญญาอรุณเนตร เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนไทย ในรุ่นอายุ 10 ปี 

เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส "2016 KETF 
International Junior (U-12) Tennis 
Championship 2016" 

สาธารณรัฐเกาหลี 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

2 – 6  
ส.ค. 59 

เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย  
ส าหรับเยาวชน (Asia International 
Mathematical Olympiad) 

เขตปกครองบริหาร
เศรษฐกิจพิเศษ 

ฮ่องกง 
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
6 ส.ค. 59 เด็กชายพงศกร โลหะศิริวัฒน์ 

เด็กชายพนิต มังกรพาณิชย์ 
เด็กหญิงณัฐวดี เกียรติโอภาส 

รางวัลที่ 2 จากการแข่งขันตอบค าถาม
สารานุกรมรอบที่ 1 (ระดับจังหวัด) 

ราชอาณาจักรไทย 

14 – 20 
ส.ค. 59 

เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล   รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล  
การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ 
International Mathematics Competition 2016 
(IMC 2016) 

ราชอาณาจักรไทย 

14 – 20 
ส.ค. 59 

เด็กชายนิธิศ อัญชลีนุกูล    รางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล 
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม 
รางวัลเหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล 
การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ 
International Mathematics Competition 2016 
(IMC 2016) 

ราชอาณาจักรไทย 

14 – 20 
ส.ค. 59 

เด็กชายภาธร อัมมวรรธน์ รางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล 
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม 
รางวัลเหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล 
การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ 
International Mathematics Competition 2016 
(IMC 2016) 

ราชอาณาจักรไทย 

14 – 20 
ส.ค. 59 

เด็กชายศุภณัฐ สุริโยดร รางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล 
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม 
รางวัลเหรียญทองแดงประเภทกลุ่ม 
การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ 
International Mathematics Competition 
2016 (IMC 2016) 

ราชอาณาจักรไทย 

14 – 20 
ส.ค. 59 

เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์
ระหว่างประเทศ International Mathematics 
Competition 2016 (IMC 2016) เวทีคู่ขนาน 

ราชอาณาจักรไทย 

14 – 20 
ส.ค. 59 

เด็กชายศรัณยู ทองจรัส   รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์
ระหว่างประเทศ International Mathematics 
Competition 2016 (IMC 2016) เวทีคู่ขนาน 

ราชอาณาจักรไทย 

14 – 20 
ส.ค. 59 

เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์
ระหว่างประเทศ International Mathematics 
Competition 2016 (IMC 2016) เวทีคู่ขนาน 

ราชอาณาจักรไทย 

14 – 20 
ส.ค. 59 

เด็กชายพร้อม เสริมศักด์ิศศิธร  
เด็กชายสุภกินณ์ นามมนตรี  

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์
ระหว่างประเทศ International Mathematics 
Competition 2016 (IMC 2016) เวทีคู่ขนาน 

ราชอาณาจักรไทย 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

24 ส.ค. 59 เด็กหญิงมนัสวินี เตชะวีรากร เหรียญทองแดง การประกวดเยาวชนดนตรี 
เซนต์คาเบียล ระดับประถมศึกษา S.G. PIANO 
FIRST STAGE COMPETTITION    

ราชอาณาจักรไทย 

24 - 25  
ก.ย. 59 

เด็กหญิงกษม สินธุภิญโญ รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬายิงธนู  
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2559 

สนามยิงธนูหัวหมาก 
การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย จัดโดย
สมาคมกีฬายิงธนู 
แห่งประเทศไทย 

1 - 3  
ต.ค. 59 

เด็กหญิงสุรภา พรภคกุล  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11 

ราชอาณาจักรไทย 

8 - 9  
ต.ค. 59 

เด็กชายพุฒิเมธ กิจจาวรรณกุล รางวัล 3 เหรียญทอง จากงาน “WDFS Taipei 
Open” 2016 โดยมีรายการ ดังนี้ 
Juvenile Class C open Latin 
Juvenile Class A open Latin 
Juvenile Class C open Standard 

สาธารณรัฐจีน 
(ไต้หวัน) 

13 - 16 
ต.ค. 59 

เด็กชายธณัฐ บุณยทรรพ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฮ๊อกกี้น้ าแข็ง 
CHIANG MAI ICE HOCKEY CHALLENGE CUP 
2016 (ในนามทีม Canstar Blue U10) 

เชียงใหม่ 

15 - 16 
ต.ค. 59 

เด็กชายพุฒิเมธ กิจจารวรรณกุล  
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 (ผ่านการคัดเลือก)  
การแข่งขันลีลาศตัวแทนภาคกลาง เข้าร่วมกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์” 
(ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร) 

กรุงเทพมหานคร 

20 - 27 
ต.ค. 59 

เด็กชายพร้อม เสริมศักด์ิศศิธร นักเรียนส ารอง การแข่งขันคณิตศาสตร์
นานาชาติ ระดับประถมศึกษา : Wizard at 
Mathematics International Contest 2016 
(WIZMIC 2016) 

สาธารณรัฐอินเดีย 

28 - 31 
ต.ค. 59 

เด็กชายชัยธัช ตันประวัติ เหรียญทอง Middle Primary division  
รอบเด่ียว individual contest การแข่งขัน  
2016 CFM – Challenge for Future Mathematicians 

มาเลเซีย 

28 - 31 
ต.ค. 59 

เด็กชายปัณณวิชญ์ สิริปกรณ์ชัย เหรียญเงิน Middle Primary division  
รอบเด่ียว individual contest การแข่งขัน 
2016 CFM – Challenge for Future 
Mathematicians 

มาเลเซีย 

28 - 31 
ต.ค. 59 

เด็กชายณฐกร คุ้มม่ัน เหรียญทองแดง Middle Primary division  
รอบเด่ียว individual contest การแข่งขัน 
2016 CFM – Challenge for Future 
Mathematicians 

มาเลเซีย 

28 - 31 
ต.ค. 59 

เด็กหญิงณัฏฐ์ชยธร วราเวทย์ เหรียญทองแดง Middle Primary division  
รอบเด่ียว individual contest การแข่งขัน 
2016 CFM – Challenge for Future 
Mathematicians 

มาเลเซีย 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

28 - 31 
ต.ค. 59 

เด็กชายธนิสร อรรถวชถุล     เหรียญทอง Upper Primary division รอบเด่ียว 
individual contest การแข่งขัน 2016 CFM–
Challenge for Future Mathematicians 

มาเลเซีย 

28 - 31 
ต.ค. 59 

เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล เหรียญเงิน Upper Primary division รอบเด่ียว 
individual contest การแข่งขัน 2016 CFM–
Challenge for Future Mathematicians 

มาเลเซีย 

28 - 31 
ต.ค. 59 

เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ เหรียญเงิน Upper Primary division รอบเด่ียว 
individual contest การแข่งขัน 2016 CFM–
Challenge for Future Mathematicians 

มาเลเซีย 

28 - 31 
ต.ค. 59 

เด็กชายณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์ เหรียญทองแดง Upper Primary division  
รอบเด่ียว individual contest การแข่งขัน 
2016 CFM–Challenge for Future 
Mathematicians 

มาเลเซีย 

28 - 31 
ต.ค. 59 

เด็กชายชัยธัช ตันประวัติ 
เด็กชายญฐกร คุ้มม่ัน 

Champion รุ่น Middle Primary รอบ Puzzle 
Team contest การแข่งขัน 2016 CFM – 
Challenge for Future Mathematicians 

มาเลเซีย 

28 - 31 
ต.ค. 59 

เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล 
เด็กชายธนิสร อรรถวชถุล     

รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Upper Primary  
รอบ Puzzle Team contest การแข่งขัน 2016 
CFM – Challenge for Future Mathematicians 

มาเลเซีย 

28 - 31 
ต.ค. 59 

เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล 
เด็กชายธนิสร อรรถวชถุล     

รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Upper Primary  
รอบ Puzzle Team contest การแข่งขัน 2016 
CFM – Challenge for Future Mathematicians 

มาเลเซีย 

28 - 31 
ต.ค. 59 

เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ 
เด็กชายณวัฒน์ จินดาวิจักษ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น Upper Primary  
รอบ Puzzle Team contest การแข่งขัน 2016 
CFM – Challenge for Future 
Mathematicians 

มาเลเซีย 

4 - 12  
พ.ย. 59 

เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ ตัวแทนนักเรียนคณิตศาสตร์ การแข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ระดับประถมศึกษา : International 
Mathematic and science Olympiad 2016 
(IMSO 2016) 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

4 - 12  
พ.ย. 59 

เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล นักเรียนส ารองคณิตศาสตร์ การแข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ระดับประถมศึกษา : International 
Mathematic and science Olympiad 2016 
(IMSO 2016) 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

4 - 12  
พ.ย. 59 

เด็กหญิงชนิศา พร้อมพัฒนภักดี ตัวแทนนักเรียนวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ระดับประถมศึกษา : International 
Mathematic and science Olympiad 2016 
(IMSO 2016) 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

8 - 13  
พ.ย. 59 

เด็กหญิงชนิศา พร้อมพัฒนภักดี รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับ
ประถมศึกษา International Mathematics 
and Science Olympiad 2016 (IMSO 2016) 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

8 - 13  
พ.ย. 59 

เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ รางวัลเหรียญทองและถ้วย OVERALL   
การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก 
ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา 
International Mathematics and Science 
Olympiad 2016 (IMSO 2016) 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

21 - 22 
พ.ย. 59 

เด็กชายพงศธรรม อสัมภินพงศ์ 
เด็กชายพศิน บัวสอน  
เด็กชายรณกร พาณิชโชติอนันต์
เด็กชายปพนธ์ดนัย ตรีไพบูลย์ 
เด็กชายอชิระ ชัยวชิระศักด์ิ 
เด็กชายจิรัฎฐ์ ค าดี  
เด็กชายศุภกร ลดาพนิตกุล  
เด็กชายปิยกริษฐ์ มหาสิทธิ์สิริ 
เด็กชายนพวิชญ์ มณีไพโรจน์ 
เด็กชายวุฒิภัทร ก่อสกุล 

ชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง รายการ วิ่งผลัด  
8 X 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี ชาย การแข่งขันกรีฑา 
รายการกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลาง ประจ าปี 2559 
 

สนามศุภชลาศัย 
(สนามกีฬาแห่งชาติ) 

กรุงเทพมหานคร 

21 - 22 
พ.ย. 59 

เด็กหญิงชญานิศวร์ เจริญดิษยารัตน์ 
เด็กหญิงปภาดา อัศวกาญจน์ 
เด็กหญิงชุติญา จิตบุญทวีสุข 
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สงวนนวน 
เด็กหญิงมีอา มิลลาร์  
เด็กหญิงศศิรัศมิ์ พรไพศาลสุข 
เด็กหญิงอรชัญญา ตันจันทร์พงศ์ 

รายการ วิ่งผลัด 8 X 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี หญิง 
การแข่งขันกรีฑา รายการกรีฑานักเรียนกรมพล
ศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจ าปี 
2559 
 

สนามศุภชลาศัย 
(สนามกีฬาแห่งชาติ) 

กรุงเทพมหานคร 

21 - 22 
พ.ย. 59 

เด็กชายพศิน บัวสอน  
เด็กชายรณกร พาณิชโชติอนันต์
เด็กชายอชิระ ชัยวชิระศักด์ิ 
เด็กชายจิรัฎฐ์ ค าดี 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง รายการ
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี ชาย 
รายการกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลาง ประจ าปี 2559 

สนามศุภชลาศัย 
(สนามกีฬาแห่งชาติ) 

กรุงเทพมหานคร 

21 - 22 
พ.ย. 59 

เด็กหญิงณัฏฐพิชา พิมพ์สารี 
เด็กหญิงปภาดา อัศวกาญจน์ 
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สงวนนวน 
เด็กหญิงมีอา มิลลาร์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง รายการ
วิ่งผลัด 4X100 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี หญิง รายการ
กรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลาง ประจ าปี 2559 

สนามศุภชลาศัย 
(สนามกีฬาแห่งชาติ) 

กรุงเทพมหานคร 

1 – 4 
ธ.ค. 59 

เด็กหญิงปัณณา อมรวิวัฒน์                                                                          
เด็กหญิงเพ็ญพิชา วงศ์วนิชทวี                                                                                                       
เด็กหญิงปณาลี เดชะวัฒนไพศาล                                                                       
เด็กหญิงณัฐพร ประสิทธิ์ด ารง 

เหรียญทองและ  2 รางวัล Special Award  
จาก USA และ QATAR ชื่อผลงาน เรื่องตู้ออมเงิน
อัจฉริยะในโรงเรียน การประกวดและจัดแสดง 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในเวทีระดับ
นานาชาติ ประจ าปี 2559 Seoul 
International Invention Fair 2016   

กรุงโซล  
สาธารณรัฐเกาหลี 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

1 – 4 
ธ.ค. 59 

เด็กหญิงธะมา ต้ังสุณาวรรณ 
เด็กหญิงลฎาภา คุณติสุข 
เด็กหญิงจิณณ์นิภา นฤปิติ 

1 เหรียญเงิน และรางวัล Special Award จาก 
QATAR  ฟิตเนสพกพา หรือ Travel Fitness  
ประกวดผลงานนวัตกรรมในเวที “Seoul 
International Invention Fair 2016” (SIIF 2016) 

กรุงโซล  
สาธารณรัฐเกาหลี 

1 – 4 
ธ.ค. 59 

เด็กหญิงณัฐวดี เกียรติโอภาส 
เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล 
เด็กหญิงลลิล เปสตันยี 
เด็กหญิงปุณยนุช นิยมไทย 

1 เหรียญเงิน ที่รองนั่งป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม 
หรือ Seat prevention office syndrome   
ประกวดผลงานนวัตกรรมในเวที “Seoul 
International Invention Fair 2016” (SIIF 2016) 

กรุงโซล  
สาธารณรัฐเกาหลี 

1 – 4 
ธ.ค. 59 

เด็กชายศุภกิณห์ นามมนตรี 
เด็กชายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน 
เด็กหญิงปัณณา อมรวิวัฒน์ 
เด็กชายธนาธนิษฐ์ เลิศวิลาศานนท์ 

1 เหรียญเงิน  อุปกรณ์มัดถุงขยะ หรือ Ezy Eco 
Garbage Bag Wrapper ประกวดผลงานนวัตกรรม
ในเวที “Seoul International Invention Fair 
2016” (SIIF 2016) 

กรุงโซล  
สาธารณรัฐเกาหลี 

2 - 4  
ธ.ค. 59 

เด็กหญิงณิชาภัทร ขยิ่ม เหรียญทองแดงประเภททีม เหรียญทองแดง
ประเภททีมและรางวัลเหรียญทองแดงประเภท
หญิงเด่ียว Class A การแข่งขันยิมนาสติกแทมโพลีน 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

11 ม.ค. 60 เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ เด็กและเยาวชนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 รับโล่
และเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ที่ท าเนียบรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ 

14 ม.ค. 60 เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ เด็กดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติ ประจะปี 2560 รับโล่เกียรติคุณ  
เข็มเกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่เด็กดีเด่น 

สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

 
23 - 31 
ม.ค. 60 

เด็กชายพุฒิเมธ กิจจารวรรณกุล  
 

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าแข่งขัน
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 การ
แข่งขันลีลาศตัวแทนภาคกลาง เข้าร่วมกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์” 

กรุงเทพมหานคร 

2559 เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์   รางวัลอันดับที่ 1 ประเภทเอแม็ท  
รุ่นประถมศึกษาและได้ถ้วยพระราชทาน  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ จากรายการ Brand’s 
Brain International Challenge 2016 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล 
 

1 เหรียญทอง และได้รับโล่พระราชทาน  
สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงิน
รางวัล 15,000 บาทการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศ  
ระดับประถมศึกษา ประเภทบุคคล 

สมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราช- 

นูปถัมภ์ 

2559 เด็กชายศรัณยู ทองจรัส 1 เหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท  
จาก การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา 
ประเภทบุคคล 

สมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราช- 

นูปถัมภ์ 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

2559 เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล รางวัลที่ 1 ได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมเงิน
รางวัล 5,000 บาท จากการสอบแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับ
ภูมิภาค ระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ประเภทบุคคล 

สมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราช- 

นูปถัมภ์ 

2559 เด็กชายศรัณยู ทองจรัส รางวัลที่ 2 ได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมเงิน
รางวัล 4,000 บาท จากการสอบแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับ
ภูมิภาค ระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ประเภทบุคคล 

สมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราช- 

นูปถัมภ์ 

2559 เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล 
เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล 
เด็กชายศรัณยู ทองจรัส 

รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม และได้รับโล่  
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา 
ประเภททีม 

สมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราช- 

นูปถัมภ์ 
2559 เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล 

เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล 
เด็กชายศรัณยู ทองจรัส 

รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม และได้รับโล่การ
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ระดับภูมิภาค ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ประเภททีม 

สมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราช- 

นูปถัมภ์ 
2559 เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล 

เด็กชายธนาธนิษฐ์ เลิศวิลาศานนท์ 
เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล 
เด็กชายศรัณยู ทองจรัส 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณิตศาสตร์ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2559 (สิรินธร) 
ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ประเภททีม 

สมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราช- 

นูปถัมภ์ 
2559 เด็กชายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน 

เด็กชายสุภกิณห์ นามมนตรี 
เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ 
เด็กชายพร้อม เสริมศักด์ิศศิธร 

รางวัลชมเชย คณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2559 (สิรินธร) 
ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ประเภททีม 

สมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราช- 

นูปถัมภ์ 
2559 เด็กชายธนกร ต้ังเจตน์     Perfect Score การแข่งขัน Thai ASMO Maths 2016 ราชอาณาจักรไทย 
2559 เด็กหญิงธันยนันท์ พูนบันดาลสิน   

เด็กหญิงปัณณิกา เค้าสงวนศิลป์   
เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธธนาบรรพ์   
เด็กชายธนิสร อรรถวชถุล     

เหรียญทอง การแข่งขัน Thai ASMO Maths 
2016 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กชายณฐกร คุ้มม่ัน  
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เลิศศรีสกุลรัตน์  
เด็กชายคุณานนท์ คูศิริวิเชียร 
เด็กชายอติกันต์ หวลเจริญทนต์  
เด็กหญิงจิดาภา ซื่อด ารง  
เด็กชายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน  
เด็กชายรพีพัฒน์ รัตนเตมีย์  
เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล 

เหรียญเงิน การแข่งขัน Thai ASMO Maths 
2016 

ราชอาณาจักรไทย 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

2559 เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์  
เด็กชายภูรี ศรัทธาบุญ  
เด็กชายณวัฒน์ จินดาวิจักษ์  
เด็กชายภากร เลิศสุกิจจา  
เด็กชายฐนณัฏฐ์ ศรีสงวนสัตย์  
เด็กชายภาณพรรฒ โกฏิชนม์   

เหรียญทองแดง การแข่งขัน Thai ASMO Maths 
2016 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กชายสิรวิชญ์ พิพธธนาบรรพ์ 
เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล 
เด็กชายสุภกิณห์ นามมนตรี 
เด็กชายศรัณยู ทองจรัส 

รางวัลชมเชย การแข่งขัน Thai ASMO Maths 
2016 

สมาคมครู
คณิตศาสตร์ 

2559 เด็กชายธนิสร อรรถวชถุล     รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ asmops 2016
เหรียญเงินประเภทบุคคล asmops 2016  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม asmops 2016 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

2559 เด็กชายธนิสร อรรถวชถุล     เหรียญทอง ประเภทบุคคล CFM 2016 
รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภททีม CFM 2016 

มาเลเซีย 

2559 เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ 
เด็กชายธนิสร อรรถวชถุล     
เด็กหญิงณิชมน สุภัทรเกียรติ 
เด็กชายนัทพล โกมลารชุน 
 

ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่น าชื่อเสียง
มาสู่ประเทศชาติ ประจ าปี 2560 ด้านวิชาการ
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่น าชื่อเสียง
มาสู่ประเทศชาติ ประจ าปี 2560 ด้านศิลปะ 
และดนตรี 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กหญิงปติญธร คุ้มเมธา 
เด็กหญิงจ้าวไหม ต้ังศิริพัฒน์ 
เด็กชายพุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล 

ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่น าชื่อเสียง
มาสู่ประเทศชาติ ประจ าปี 2560 ด้านทักษะ 
ฝีมือ วิชาชีพ 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กหญิงมีอาร์   มิลล่าร์  รางวัลชมเชย ภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ รายการแข่งขัน 
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กหญิงแววญาดา ราชากรกิจ  รางวัลผ่านเกณฑ์ ภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ รายการแข่งขัน 
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กชายจิรภัทร อัศวเลิศวิสุทธิ์  รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
รายการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กหญิงอาคิรา ลิขิตเรืองศิลป์  รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
รายการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กชายเอกกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย  รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
รายการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 

ราชอาณาจักรไทย 

 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ I หน้า 122 



 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

2559 เด็กชายสุภกิณห์  นามมนตรี  
เด็กชายบวรภพ  ธ ารงโชติคุณ  
เด็กชายจีราวัฒน์ พูลบันดาลสิน  

รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
รายการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กชายพุฒิเมธ กิจจารวรรณกุล 
เด็กชายรพีพัฒน์ รัตนเตมีย์ 
เด็กชายชยรัฐ หวังวีระ 

เข้าร่วมประกวดนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์ระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 44 จากการส่งผลงานกลุ่ม 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กชายพร้อม เสริมศักด์ิศศิธร รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ถังขยะแก้วน้ า 
รักษ์โลก 

เมืองเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส 

2559 เด็กชายดรัส วรรณสารเมธา  
เด็กชายดริณ ณ ล าเลียง  
เด็กชายภูรี ศรัทธาบุญ  
เด็กชายฐสุ มีลาภอุดมชัย  
เด็กชายณัฏฐนันท์ ไชยะค า  
เด็กชายคุณานนท์ หาญทวีชัย  
เด็กชายชาญธรรม มานิกบุตร  
เด็กชายณรัฐ ชัยพรหมประสิทธิ์  
เด็กชายศิรรัฐ ครูวัฒนเศรษฐ์ 

รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คัพ  
 

สนามฟุตบอล
โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถม 

2559 เด็กชายเจตนิพิฐ กิตติขจรอัศวโชติ   
เด็กชายชนาภูมิ พุทธพรมงคล   
เด็กชายเหนือน่านฟ้า วัฒนะรัตน์   
เด็กชายธันท์ โรจนโรวรรณ   
เด็กชายธิปก ต้ังศิริพัฒน์   
เด็กชายณศรัณย์ สุธรรมพันธุ์   
เด็กชายธนวินท์ หงส์พนัส   
เด็กชายกฤตวัฒน์ บุญเสริม   
เด็กชายทรงภูมิ เกรียงเกริกไกร   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คัพ  
 

สนามฟุตบอล
โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถม 

2559 เด็กชายพงศธรรม อสัมภิณพงศ์   
เด็กชายพศิน บัวสอน    
เด็กชายรณกร พาณิชโชติอนันต์  
เด็กชายปพนธ์ดนัย ตรีไพบูลย์   
เด็กชายอชิระ ชัยวชิระศักด์ิ  
เด็กชายบุรพล ประเสริฐโสภา   
เด็กชายนพวิชญ์ มณีไพโรจน์   
เด็กชายเตชพัฒน์ นิธยาภา   
เด็กชายปกป้อง โพธิจักร   
เด็กชายชวัลวิทย์ ต้ังวงศ์ศิริ   
เด็กชายปฏิพล ประเสริฐโสภา 

รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี การแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัพ 

สนามฟุตบอล
โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถม 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

2559 เด็กชายเตชิน เตชะอินทราวงศ์     
เด็กชายปัณณทัต จิตรภักดี    
เด็กชายณฐพัทธ์ รุ่งเรืองชัยบูรณ์    
เด็กชายวุฒิภัทร พิริยเลิศศักด์ิ    
เด็กชายชุฏิพัฒณ์ อัศดรไพรศานต์ิ    
เด็กชายวงศธร ฉัตรเพ็ชร    
เด็กชายณัฏฐดนัย ปิณฑานนท์    
เด็กชายปกรณ์เกียรติ เอี่ยมสุวรรณ    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัพ 
รุ่นอายุไม่เกิน10 ปี 
 

สนามฟุตบอล
โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถม 

2559 เด็กชายบวรวิชญ์ มหามิตร    
เด็กชายพิธิวัต ชาวหา    
เด็กชายนันทกร ปฐมปัทมะ    
เด็กชายนนนพัสร์ สุดกิจพิสิฐ    
เด็กชายหฤษฎ์ ทรัพย์ทวีชัยกุล    
เด็กชายธณัฐ บุณยทรรพ    
เด็กชายเปรมสิริ พีรศิลป์    
เด็กชายณฤชล ชินวัฒนกูล    
เด็กชายปาณัท ภู่จินดา    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัพ 
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 
 

สนามฟุตบอล
โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถม 

2559 เด็กชายกวิน ติรชัยมงคล    
เด็กชายปพน เบญจรุราวงศ์   
เด็กชายพงศ์ภรณ์ นิยมทอง   
เด็กชายกวิน ป้อมสนาม   
เด็กชายวาดศิลป์ อัศวชาติชาญชัย   
เด็กชายศิวกร โกมลหิรัณย์   
เด็กชายบรมกร วรรณสารเมธา   
เด็กชายปภังกร หวังชูเชิดกุล   
เด็กชายเมธัส โอภาสเอี่ยมขจร   

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัพ 
รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี 

สนามฟุตบอล
โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถม 

2559 เด็กชายพุฒิเมธ กิจจารวรรณกุล รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันกีฬาลีลาศชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจ าปี 2559 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กชายพุฒิเมธ กิจจารวรรณกุล Latin ที่ 8 จาก 51 คู่   
Standard ที่ 7 จาก 36 คู่ 
การแข่งขันลีลาศ King’s Cup 2016 ครั้งที่ 7 
(Thailand Open) (นานาชาติ) 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กชายพุฒิเมธ กิจจารวรรณกุล รองชนะเลิศอันดับ 2 (ผ่านการคัดเลือก)  
การแข่งขันกีฬาลีลาศคัดตัวแทนภาคกลาง  
เข้าร่วมกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 
“ย่าโมเกมส์” จ.นครราชสีมา (ตัวแทนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร) 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กชายธนัฐ บุณยทรรพ อันดับที่ 8 จาก 12 กีฬาไอซ์ฮ๊อกกี้ รายการ 
CCM World invitation (ตัวแทนประเทศไทย) 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กชายธนัฐ บุณยทรรพ อันดับที่ 1 เหรียญทองและถ้วยรางวัลทีม  
กีฬาไอซ์ฮ๊อกกี้ รายการ Bangkok Fly Ice 
Hockey Tournament : U9 

ราชอาณาจักรไทย 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม )ต่อ( 

วัน/เดือน/ปี นักเรียนได้รับรางวัล/ท าช่ือเสียง 
รางวัลท่ีได้รับ/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

จากสถาบัน/หน่วยงาน 
สถานที่จัด 

2559 เด็กชายธนัฐ บุณยทรรพ อันดับที่ 2 เหรียญเงินและถ้วยรางวัลทีม  
กีฬาไอซ์ฮ๊อกกี้ รายการ Bangkok Fly Ice 
Hockey Tournament : U10 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กชายไกรวิชญ์ วิบูลย์กิจวรกุล 
เด็กชายจิรทีปต์ มหาสุวีระชัย 
เด็กชายชวัลวิทย์ ต้ังวงศ์ศิริ 
เด็กชายณฐกร คุ้มม่ัน 

รางวัลเหรียญทอง 
รางวัลเหรียญเงิน 
รางวัลเหรียญเงิน 
รางวัลเหรียญเงิน 
โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ประจ าปีการศึกษา 2559 และรับมอบเหรียญ
รางวัลจาก สสวท. 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กชายณภัทร จริยาสถาพร 
เด็กหญิงชวิศา งามศิลปกิจ 
เด็กหญิงณัฐวรา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 

รางวัลเหรียญทอง 
รางวัลเหรียญเงิน 
รางวัลเหรียญเงิน 
โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ราชอาณาจักรไทย 

2559 เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล รางวัลเหรียญทองแดง ปีการศึกษา 2559  
และรับมอบเหรียญรางวัลจาก สสวท. 

ราชอาณาจักรไทย 
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ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา มีพันธกิจในการ

จัดสอบรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ 1 และ 2 ตามหลักสูตรของ
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพของ
คณาจารย์และนิสิต รวมทั้งการวิจัยและบริการวิชาการด๎าน
ประสบการณ์วิชาชีพครูแกํสังคม การด าเนินงานในปีการศึกษา 
2559 มีดังนี้ 
1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
       ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา จัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2559 ให๎กับโรงเรียนตําง ๆ 
รวมทั้งสิ้น 91 แหํง ดังนี้ 
ภาคการศึกษาต๎น
  

มีนิสิตท่ีออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ในสถานศึกษาตําง ๆ 39 แหํง     

รวมท้ังสิ้น  
382 คน 

ภาคการศึกษาปลาย   มีนิสิตท่ีออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ในสถานศึกษาตําง ๆ 52 แหํง     

รวมท้ังสิ้น  
380 คน 

 
2. ประชุม อบรม/สัมมนาด้านประสบการณ์วิชาชีพ (กิจกรรม
พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะอาชีพของนิสิตผําน
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา  

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
1) ประชุมรวม/ ประชุมยํอยกับอาจารย์นิเทศก์ทั่วไปฯ 

เรื่อง “การปรับตัวสูํโลกของการท างานใน สถานศึกษาของนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”  

2) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  

3) ประชุมกลุํมยํอยเพื่อก าหนดแนวทางการท าวิจัยในชั้นเรียน
กับอาจารย์นิเทศก์วิชาเอก (นิสิตเข๎าประชุมในวิชาเอกที่เลือกท า
วิจัยในชั้นเรียน) 

4) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูผู๎เป็นแสงสํองทางหรือ
พรางแสงไฟในชีวิตเด็ก” โดยคุณทิชา ณ นคร ผู๎อ านวยการ
ศูนย์ฯ บ๎านกาญจนาภิเษก  

5) ประชุมกลุํมยํอยกับอาจารย์นิเทศก์ทั่วไปฯ เรื่อง “ครูกับ
การเป็นกัลยาณมิตรของเด็ก”  

6) ตัวแทนนิสิตแตํละโรงเรียนสะท๎อนสภาพและปัญหา 
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1  

 

 
 
 
7) ตัวแทนนิสิตแตํละโรงเรียนสะท๎อนสภาพและปัญหา 

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2  
8) ประชุมยํอยกับอาจารย์นิเทศก์ทั่วไปฯ เรื่อง “ตกผลึก

ความคิด บทเรียนส าคัญในรอบจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”  
9) สัมมนานิสิตหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประชุมกลุํมยํอย

ตามวิชาเอก และน าเสนอผลการสัมมนาฯ   
 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 

1) ประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 โดย ผู๎อ านวยการศูนย์
ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 

2) การเสวนาในหัวข๎อ “เส๎นทางการพัฒนาสูํวิชาชีพครู” 
โดย อาจารย์สุวรรณ ชื่นชีพ และอาจารย์น าโชค อุํนเวียง 

3) การเสวนาในหัวข๎อ “การเตรียมความพร๎อมกํอนสอบ
บรรจุครูผู๎ชํวย” โดยอาจารย์ภัสสรนันทน์  ทองเอก อาจารย์รัญชนา 
รังกาแกม และอาจารย์กิตติศักด์ิ มโนพัฒนกร  

4) สัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา 
ประชุมกลุํมยํอยตามวิชาเอกและน าเสนอผลการสัมมนาฯ 

หน่วยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
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ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา มีภารกิจในการให๎บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการสถานที่ส าหรับการศึกษา
ค๎นคว๎า บริการการค๎นคว๎าวิจัย ปฐมนิเทศแนะน าการใช๎ห๎องสมุดและอบรมการใช๎ฐานข๎อมูล ตลอดจนจัดกิจกรรมนิทรรศการสํงเสริม
การศึกษาค๎นคว๎าแกํคณาจารย์ นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาได๎ เปิดให๎บริการค๎นคว๎าทรัพยากรสารสนเทศ ณ ชั้น 1 - 3 ห๎องประชุมกลุํมยํอย
ระหวํางเวลา 08.00 - 19.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ และระหวําง 10.00 - 18.00 น. ในวันเสาร์ - อาทิตย์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์) ห๎องศึกษา
ค๎นคว๎าระหวํางเวลา 7.00 – 22.00 น. และให๎บริการฐานข๎อมูลฉบับเต็มสืบค๎นได๎ทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://lib.edu.chula.ac.th 
ผู๎ใช๎บริการสามารถติดตามขําวสารและติดตํอศูนย์บรรณสารฯ ได๎หลากหลายชํองทาง ได๎แกํ ทาง E-mail: libedu@chula.ac.th 
เว็บไซต์ http://lib.edu.chula.ac.th Fanpage: facebook.com/lib.edu.chula Line ID: @libedu 

สถิติการให๎บริการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2559  มีดังนี้ ระยะเวลา 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 
 
1. งานด้านการบริการ 

ประเภท จ านวน  ประเภท จ านวน 
1. บริการยืม- คืนหนังสือ 49,379 เลํม 9. ฐานข๎อมูล   
2. บริการยืม-คืนวิทยานิพนธ์ 7,920 เลํม - ฐานข๎อมูลวิทยานิพนธ์ 10,860 ระเบียน 
3. บริการยืมหนังสือระหวํางห๎องสมุด 1,057 เลํม - ฐานข๎อมูลกฤตภาคขําวการศึกษา 87,842 ระเบียน 
4. บริการยืม-คืนสื่อประสม 382/528 ครั้ง/คน - ฐานข๎อมูลวารสารทางการศึกษา 16,568 ระเบียน 
5. บริการถํายเอกสารระหวํางห๎องสมุด 1,106 แผํน - ฐานข๎อมูลหลักสูตรแบบเรียน 583 ระเบียน 
6. บริการห๎องศึกษาค๎นคว๎า 82,924 ครั้ง 10. จ านวนผู๎ใช๎บริการ   
7. บริการห๎องประชุมกลุํมยํอย 1,736 ครั้ง/คน - นิสิต คณาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ 145,465 คน 
8. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ   - บุคคลภายนอก 21,814 คน 
- หนังสือภาษาไทย 134,803 เลํม 11. มูลคําเพิ่มจากงาน   
- หนังสือภาษาอังกฤษ 63,963 เลํม - คําปรับสิ่งพิมพ์เกินก าหนด 127,209 บาท 
- วิทยานิพนธ์ 15,634 เลํม - คําถํายส าเนาระหวํางห๎องสมุด 2,212 บาท 
- วารสารภาษาอังกฤษที่บอกรับ 91 ชื่อเรื่อง    
- วารสารภาษาไทยที่บอกรับ 24 ชื่อเรื่อง 
- หนังสือพิมพ์ที่บอกรับ 22 เรื่อง 
- สื่อประสม 1,167 เรื่อง 

       
2. ฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพนิสิต/นักศึกษา  

วัน/เดือน/ปี ช่ือหน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร จ านวน (คน) 
3 ตุลาคม –  

25 พฤศจิกายน 2559 
นิสิตวิชาเอกสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 

9 มกราคม –  
7 เมษายน 2560 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์แลสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

3 

1 – 20 มิถุนายน 2560 นิสิตสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 
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3. หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ปี ช่ือหน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร วัตถุประสงค์ จังหวัด/ประเทศ จ านวน(คน) 
18 สิงหาคม 2559 คณะบริหารและฝ่ายจัดการศึกษา เมืองโคเงะ เข๎าเยี่ยมชม ญี่ปุ่น 9 

Professor Sapto Ashardianto และนักศึกษา
แลกเปลี่ยน Chiba University 

เข๎าเยี่ยมชม ญี่ปุ่น 7 

24 สิงหาคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษา Universitas Negeri 
Surabaya (UNESA) 

เข๎าเยี่ยมชม อินโดนีเซีย 37 

8 กันยายน 2559 Dr.Ryan Guffey, Vice President for Student 
Development and Global Affairs, 
Lindenwood University 

เข๎าเยี่ยมชม 
 

สหรัฐอเมริกา 2 

Professor Kwang-Sung Lee, Ph.D. และคณะ 
Gwangju National University of Education 

เข๎าเยี่ยมชม 
 

สาธารณรัฐ
เกาหลี 

4 

3 ตุลาคม 2559 คณะครูโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 เข๎าเยี่ยมชม ราชบุร ี 11 
11 ตุลาคม 2559 คณะนักเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสานฝัน 

การกีฬาสูํระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
เข๎าเยี่ยมชม 

 
ภาคใต๎ 124 

27 ตุลาคม 2559 คณะครูใหญํโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
และทีมงานฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรมของ  
Asia - Pacific Centre of Education for 
International Understanding (APCEIU) 

เข๎าเยี่ยมชม สาธารณรัฐ
เกาหลี 

9 

16 ธันวาคม 2559 นายกเทศมนตรีต าบลแพรกษา และคณะโรงเรียน
แพรกษาวิเทศศึกษา 

เข๎าเยี่ยมชม สมุทรปราการ 17 

28 ธันวาคม 2559 ทํานชิงยวิ่นซือ รองเจ๎าอาวาสวัดม๎าขาว (วัดไป๋หมํา
ซื่อ) วัดพุทธศาสนาแหํงแรกเมืองลั่วหยาง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ 

เข๎าเยี่ยมชม สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

 

5  

26 มกราคม 2560 Assoc. Prof. Dato’ Dr. Abdul Razaq Ahmad, 
Head of Centre for Learner Diversity and 
Community Development, Faculty of 
Education, National University of Malaysia 
และคณะอาจารย์และนักเรียน 

เข๎าเยี่ยมชม มาเลเซีย 
 

35  

8 มีนาคม 2560 อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชา
หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู๎  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

เข๎าเยี่ยมชม เชียงใหมํ 9  

26 เมษายน 2560 คณะครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เข๎าเยี่ยมชม - 20  

25 พฤษภาคม 2560 Vice President Dehong Teachers College, 
China และคณะ 

เข๎าเยี่ยมชม สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

5  
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4. การพัฒนาบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
ประเภท
บุคลากร 

หน่วยงาน/สถานที่ท่ีจัด 
จ านวน 
(คน) 

10 สิงหาคม 
2559 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการน าข๎อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศเข๎าระบบ OCLC WorldCat 
(OCLC Connextion Service) 

สาย
ปฏิบัติการ 

คณะท างานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรห๎องสมุดในจุฬาฯ 
ณ ส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 

15 สิงหาคม 
2559 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบห๎องสมุด
อัตโนมัติ Sierra ส าหรับบุคลากรห๎องสมุด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Discovery Sierra) 
Acquisition  Function และ Serials Function 

สาย
ปฏิบัติการ 

คณะท างานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรห๎องสมุดในจุฬาฯ 
ณ ส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1 

18 สิงหาคม 
2559 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบห๎องสมุด
อัตโนมัติ Sierra ส าหรับบุคลากรห๎องสมุด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Discovery Sierra) 
WebOPAC  

สาย
ปฏิบัติการ 

คณะท างานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรห๎องสมุดในจุฬาฯ 
ณ ส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 

19 สิงหาคม 
2559 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบห๎องสมุด
อัตโนมัติ Sierra ส าหรับบุคลากรห๎องสมุด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Discovery Sierra) 
Cataloging Function และ System Administration 

สายปฏิบัติการ คณะท างานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรห๎องสมุดในจุฬาฯ 

ณ ส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 

21 สิงหาคม 
2559 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบห๎องสมุด
อัตโนมัติ Sierra ส าหรับบุคลากรห๎องสมุด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Discovery Sierra) 
Circulation Function 

สายปฏิบัติการ คณะท างานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรห๎องสมุดในจุฬาฯ 
ณ ส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 

24 สิงหาคม 
2559 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพูด
ในที่สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ 

สายปฏิบัติการ เครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ฯ 
วิชาชีพประชาสัมพันธ์ จุฬาฯ 
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 

1 

2 พฤศจิกายน 
2559 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสียงจากภายใน
แหํงคุณคํา : วิธีการใช๎เสียงพูดที่ทรงประสิทธิภาพ  

สายปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1 

โครงการจัดบรรยายเรื่อง iThesis กับงานห๎องสมุด สายปฏิบัติการ ส านักวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1 

9 ธันวาคม 
2559 

โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์บรรณสาร ครั้งที่ 
5 นิทรรศการ “ในห๎วงเวลา รัชกาลที่  9  ในดวงใจ” 

สายปฏิบัติการ ส านักงานอุทยานการเรียนรู๎ 
(สอร.) หรือ TK park 

3 

21 ธันวาคม 
2559 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร๎าง
ระเบียนบรรณานุกรมด๎วย Z39.50  

สายปฏิบัติการ คณะท างานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรห๎องสมุดในจุฬาฯ 
ณ ส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 
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4. การพัฒนาบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
ประเภท
บุคลากร 

หน่วยงาน/สถานที่ท่ีจัด 
จ านวน 
(คน) 

22 ธันวาคม 
2559 

โครงการจัดการความรู๎และกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ภายในหนํวยงาน (Knowledge Sharing)  
เรื่องการให๎บริการห๎องหลักสูตร/แบบเรียน  
และการให๎บริการห๎องสื่อประสม 

สายปฏิบัติการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ณ คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 

23 ธันวาคม 
2559 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียน
แผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง แนวทาง หลักการมาตรฐานของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สายปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ห๎องอ าไพ 
สุจริตกุล อาคารพูนทรัพย์ 

คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 

27 ธันวาคม 
2559 

โครงการติดตามและขยายผลลดข้ันตอนการท างาน 
(Learn) :  e-form ส าหรับโครงการ Book delivery 

สายปฏิบัติการ คณะท างานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรห๎องสมุดในจุฬาฯ 
ณ ส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 

2 กุมภาพันธ์ 
2560 

การรํวมประชุมวิชาการ TK FORUM 2017 
“Better Library and Learning Space : 
Trends and Ideas” แนวโน๎มนวัตกรรมห๎องสมุด
และการสร๎างสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่สร๎างสรรค์ 

สายปฏิบัติการ ส านักงานอุทยานการเรียนรู๎ 
(สอร.) หรือ TK park 

ณ โรงแรมสุโกศล 

8 

30 มีนาคม 
2560 

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของบุคลากร 
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เรื่องการใช๎ 
Lesspaper ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให๎ศูนย์ฯ ลดการใช๎กระดาษได๎ครบทุกงาน 

สายปฏิบัติการ ศูนย์บรรณสารสนเทศทาง
การศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 

26 เมษายน 
2560 

โครงการเสวนา Professional Development: 
ฐานข๎อมูลดรรชนีบทความวารสารไทย TJI, ICI, 
สกอ. รํวมมือกันอยํางไร 

สายปฏิบัติการ คณะท างานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรห๎องสมุดในจุฬาฯ 
ณ ส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2  

9 มิถุนายน 
2560 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดท า
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรของเครือขํายแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎วิชาชีพสายปฏิบัติการ 

สายปฏิบัติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี  

60 พรรษา 

1 
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5. การจัดกิจกรรม  

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จ านวน 

ผู้ร่วมกิจกรรม (คน) 
8 - 31 สิงหาคม 2559 โครงการเปิดโลกศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 186 
26 สิงหาคม 2559 โครงการอาศรมความคิด ครั้งที่ 1 (ไพฑูริยเสวนา ครั้งที่ 3)  เรื่อง “การบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยไทย ทํามกลางความไมํแนํนอนและความเปลี่ยนแปลง”  
น าเสวนา โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ 
และปูชนียาจารย์แหํงคณะครุศาสตร์ 

70 

25 สิงหาคม – 
11 พฤศจิกายน 2559 

โครงการฝึกภาษาอังกฤษจากโปรแกรมมัลติมีเดีย Good English@EDULib  204 

12 กันยายน 2559 การบรรยายทางวิชาการเรื่อง เทคนิคการอํานเตรียมสอบ CU-TEP โดยอาจารย์ 
ดร.ประมาณ ผดุงชนม์ 

74 

11 ตุลาคม 2559 การบรรยายทางวิชาการเรื่อง Literature Reviews: รู๎อําน รู๎ใช๎ ให๎คุณ 
โดย อาจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ 

65 

20 ตุลาคม - 
31 มกราคม 2560 

นิทรรศการจัดแสดงเหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ตราไปรษณียากรในสมัยรัชกาลที่ 9 50 

กุมภาพันธ์ - เมษายน 
2560 

โครงการอบรมการสืบค๎นฐานข๎อมูลเพื่อการค๎นคว๎าวิจัยและการใช๎โปรแกรม 
EndNote 

62 

26 เมษายน - 16 
พฤษภาคม 2560 

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต๎การนิเทศประจ าปีการศึกษา 2559 100 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2560 

โครงการแนะน าการใช๎โปรแกรม EndNote Turnitin และอักขราวิสุทธิ์ ในระบบ 
CU e-Thesis 

44 

6 กรกฎาคม 2560 พิธีเปิดห๎องสมุดดนตรี ก าธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 100 
15 กรกฎาคม 2560 โครงการแนะน าการใช๎โปรแกรม EndNote และ CU e-Thesis  

ผํานการถํายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต (Live Streaming) 
1,499 

 
6. ภาพการจัดกิจกรรม 

 

 
 
โครงการเปิดโลกศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 
 
 

 
 
 
โครงการอาศรมความคิด ครั้งที่ 1 (ไพฑูริยเสวนา ครั้งที่ 3) 
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โครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
‘Good English@EDULib’” และกิจกรรมทาง
วิชาการ Literature Review พร๎อมประกาศ 
รางวัลสุดยอดนักอําน  

 
 
 

 
 

 
 
 
พิธีเปิดห๎องสมุดดนตรี ก าธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสวนาและนิทรรศการรํวมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

โครงการอบรมการสืบค๎นฐานข๎อมูลเพื่อการ
ค๎นคว๎าวิจัยและการใช๎โปรแกรม EndNote และ CU 

e-Thesis 
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ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
     ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาให๎บริการด๎านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการเรียน การสอน การประชุม อบรม สัมมนา มีห๎อง
บันทึกเสียงและอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช๎งาน สถิติการให๎บริการ 
มีดังนี้ 
 
1) สถิติงานบริการส่ือการศึกษา 

รายการ จ านวน หน่วยนับ 

ติดต้ังและบริการโสตทัศนูปกรณ์ 39 ครั้ง 
ถํายวิดีโอ 212 งาน 
ถํายภาพนิ่งดิจิทัล 50 งาน 
คัดลอกแผํนดีวีดี 136 แผํน 
ตัดตํอวิดีโอและน าเสนอผลงาน 152 งาน 
บันทึกเสียงในห๎องเรียนและห๎องประชุม 5 งาน 
บันทึกเสียงในห๎องบันทึกเสียง 10 งาน 
 
2) สถิติบริการส่ือกราฟฟิกพื้นฐาน 

รายการ จ านวน หน่วยนับ 
จัดบอร์ดนิทรรศการ 85 บอร์ด 
พิมพ์งานโปรสเตอร์ขนาดต้ังแตํ A1 ข้ึนไป 65 แผํน 
พิมพ์วุฒิบัตร 1,079 แผํน 
พิมพ์ป้ายสามเหลี่ยม 38 แผํน 
เคลือบพลาสติกบัตร 1 แผํน 
 
3) สถิติบริการคอมพิวเตอร์ 

รายการ จ านวน หน่วยนับ 
บริการห๎องส าหรับอบรมและทดสอบ 42 งาน 
บริการห๎องเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับ
สอนในรายวิชาของคณะครุศาสตร์ 

273 งาน 

ซํอมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 67 งาน 
 

 
 
 
 

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และวิชาชีพ 

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 
มีพันธกิจในการบริการสอบวิชาพื้นฐานส าหรับผู๎ที่จะสมัครเข๎า
ศึกษาตํอระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการสอนและประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยมี
เป้าหมายเพื่อให๎มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตในระดับ
นานาชาติ การด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 มีดังนี้ 
 
1. การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษา 

1.1 พัฒนาแบบสอบวิชาทั่วไป (สอบรํวม) และจัด
ด าเนินการสอบ วิชาทักษะพื้นฐานทางการวิจัย ส าหรับผู๎สอบ 
ที่ต๎องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 90 (3/2559) วันที่ 22 ตุลาคม 2559  
จ านวนผู๎เข๎าสอบ รวม 53 คน 

ครั้งที่ 91 (1/2560) วันที่ 8 เมษายน 2560    
จ านวนผู๎เข๎าสอบ รวม 78 คน 

ครั้งที่ 92 (2/2560) วันที่ 28 พฤษภาคม 2559  
จ านวนผู๎เข๎าสอบ รวม 88 คน 

1.2 ออกข๎อสอบวิชาความถนัดทั่วไปให๎กับศูนย์ทดสอบทาง
วิชาการแหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส าหรับใช๎ในการจัดสอบ
คัดเลือกพนักงานธนาคารออมสิน จ านวน 2 ฉบับ ในเดือน
มกราคม 2560 

1.3 ออกข๎อสอบวิชาวัดความถนัด (Aptitude Test) ให๎กับ
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส าหรับ
ใช๎ในการจัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหํงประเทศไทย (กฟผ.) จ านวน 2 ฉบับ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 
2. การบริการทดสอบและประเมินทางการศึกษาและวิชาชีพ 

2.1 จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย วิชาเฉพาะต าแหนํง 
และรายงานผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหนํงอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ปฏิบัติงานประจ าสาขาวิชา
บริหารการศึกษา จ านวน 1 คน วันที่ 9 สิงหาคม 2559 

2.2 จัดเตรียมแบบสอบวิชาเฉพาะต าแหนํง และรายงานผล
คะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหนํง
เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 ปฏิบัติงานสังกัดงาน
แผนงบประมาณและประกันคุณภาพ จ านวน 2 คน วันที่ 23 
กันยายน 2559 
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2.3 จัดเตรียมแบบสอบวิชาเฉพาะต าแหนํง และรายงานผล
คะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหนํง
เจ๎าหน๎าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จ านวน 4 คน 
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 

2.4 จัดเตรียมแบบสอบวิชาเฉพาะต าแหนํง และรายงานผล
คะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหนํง
เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จ านวน 1 คน วันที่ 
21 ตุลาคม 2559 

2.5 จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
วิชาเฉพาะต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่บริการงานชําง (ไฟฟ้า) P8 จ านวน 
2 คน วันที่ 6 มกราคม 2560 

2.6 จัดเตรียมแบบสอบวิชาเฉพาะต าแหนํง และรายงานผล
คะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหนํง
เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จ านวน 1  คน วันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 2560 

2.7 จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย วิชาเฉพาะต าแหนํง 
และรายงานผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหนํงอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ปฏิบัติงานประจ าภาควิชาวิจัย
และจิตวิทยาการศึกษา จ านวน 1 คน วันที่ 17 มีนาคม 2560 

2.8 จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย วิชาเฉพาะต าแหนํง 
และรายงานผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหนํงอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ปฏิบัติงานประจ าภาควิชา
นโยบายการจัดการและความเป็นผู๎น าทางการศึกษา จ านวน 2 คน 
วันที่ 23 มีนาคม 2560 

2.9 จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย วิชาเฉพาต าแหนํง 
และรายงานผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพื่อรองรับการปรับระดับจาก P7 เข๎าสูํ P6 (เป็นกรณีเฉพาะ) 
จากผู๎ปฏิบัติงานภายในสํวนงาน จ านวน 1 คน วันที่ 24 เมษายน 2560 

2.10 จัดเตรียมแบบสอบวิชาเฉพาะต าแหนํง และรายงาน
ผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหนํง
เจ๎าหน๎าที่ส านักงาน งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บุคคล) P7 
วุฒิ ป.โท จ านวน 7  คน วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

2.11 จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย วิชาเฉพาะต าแหนํง 
และรายงานผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหนํงอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ปฏิบัติงานประจ าสาขาวิชาการ
สอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน 
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

2.12 พัฒนาแบบสอบและตรวจข๎อสอบท าคะแนนให๎กับ
นิสิตที่สมัครเข๎าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) 

จ านวน 11 คน ให๎กับงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 

2.13 บริการตรวจกระดาษค าตอบให๎แกํคณาจารย์ 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา, ภาควิชาหลักสูตรการสอน
และเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
ศึกษา คณะครุศาสตร์ 12 วิชา จ านวนกระดาษค าตอบ 2087 แผํน 

2.14 บริการออกเอกสารแสดงผลการสอบวิชาทั่วไปให๎แกํ
ผู๎ท าค าร๎องขอ จ านวน 7 คน 
 

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต าราและ
เอกสารทางวิชาการ 
            ศูนย์สํงเสริมการพัฒนานวัตกรรมต าราและเอกสาร
ทางวิชาการ เป็นหนํวยงานที่ให๎บริการทางการศึกษา มีพันธกิจ
เกี่ยวกับการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
การจ าหนําย และการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ หนังสือ ต ารา 
บทความวิชาการ เชํน วารสารครุศาสตร์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ทางการศึกษา (OJED) ที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐานตามหลัก
วิชาการ ซึ่งต ารา หนังสือ และบทความวิชาการ ทุกชิ้นงานได๎รับ
การกลั่นกลองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ การด าเนินงานในรอบ 
ปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ 
 
1. การผลิตหนังสือและต ารา 

จัดให๎มีการผลิตหนังสือและต าราของคณาจารย์และ
บุคลากร โดยมีการประชาสัมพันธ์ให๎คณาจารย์ทั่วไป และคณาจารย์
ที่เคยได๎รับทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารค าสอน เข๎ารํวมโครงการ
ต าราและเอกสารทางวิชาการ การรํวมมือระหวํางศูนย์สํงเสริม
การพัฒนานวัตกรรมต าราและเอกสารทางวิชาการ และส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด๎านการขยายตลาดการจ าหนําย 
การประชาสัมพันธ์หนังสือและต าราที่ผลิตในคณะครุศาสตร์  
โดยในปีการศึกษา 2560 ได๎ผลิตต ารา 2 เรื่อง ดังนี้ 

1) การเรียนรู๎ของผู๎ใหญํและผู๎สูงอายุในสังคมไทย โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล การเรียนรู๎ไมํได๎ถูกจ ากัด
ส าหรับคนชํวงวัยใดชํวงหนึ่ง หากแตํสามารถเกิดข้ึนได๎กับทุกคน
ทุกวัย ซึ่งนั่นรวมถึงบุคคลที่อยูํในวัยผู๎ใหญํและวัยสูงอายุ ที่จัดได๎
วําเป็นประชากรสํวนใหญํของสังคมไทยในปัจจุบัน การจัดการ
เรียนรู๎ เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตส าหรับผู๎ ใหญํและ
ผู๎สูงอายุนั้น มีความแตกตํางจากการเรียนรู๎ของกลุํมเป้าหมาย
ชํวงวัยอื่น จึงมีความจ าเป็นที่ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการ
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เรียนรู๎ ควรจะมีความเ ข๎าใจ
ลักษณะเฉพาะของผู๎ใหญํและ
ผู๎สูงอายุ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎
ส าหรั บผู๎ ใหญํและผู๎ สู งอ ายุ 
หลักการพัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรู๎  การ จัดกระบวนการ
เรี ยนรู๎  ปัจ จัยที่ มี ผล ตํอการ
เ รี ย น รู๎  ต ล อ ดจ น ส าม า ร ถ
ประเมินก ากับ และติดตามการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํและผู๎สูงอายุ 
ทั้งนี้ความเข๎าใจดังกลําวจะสามารถน าไปสูํการสร๎างกลไกส าคัญ
ในการจัดการเรียนรู๎ ส าหรับกลุํมเป้าหมายที่เป็นผู๎ใหญํและ
ผู๎สูงอายุ ให๎มีประสิทธิภาพและเอื้อให๎กลุํมเป้าหมายดังกลําวเกิด
การเรียนรู๎ได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

2) The eight pillars of lifelong education: Thailands 
studies โดยผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล  
The eight pillars of lifelong education represent a globally 
as locally relevant framework 
for promoting lifelong learning 
at every phase of the human 
lifecycle. This is within a local 
communities’ as a global 
context from the early 
childhood stages through to 
schooling, continuing professional 
development as well as adult education, and beyond to 
the growing importance of seniors lifelong learning in 
ageing societies. Lifelong education also has many diverse 
aspects and applications already very relevant to the 
Thailand context. These include such areas as ecotourism 
community development, seniors digital literacy, 
traditional art appreciation, migrant learning, corporate 
professional development, aged care training, and various 
urban as well as rural links to the Thai Sufficiency model. 
The spectrum of papers included here has therefore 
been designed to provide a convincing sense of the 
comprehensive relevance of lifelong education in the 
Thailand context. The overall book also represents a 
singular case study in a globally important imperative and 
framework transferable to every traditional or modern 
context around the world in the 21st Century. 

อยูํระหวํางการน าเสนอจ านวน 3 เลํม ได๎แก ํ
1) โครงการพิมพ์ต าราฯ โดยผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี 

หงส์ศิริวิวัฒน์ 
2) โครงการพิมพ์ต าราฯ โดยผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ 

ปทุมเจริญวัฒนา  
3) โครงการพิมพ์ต าราฯ โดยผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ 

ปทุมเจริญวัฒนา 
 
2. การด าเนินการผลิตและเผยแพร่วารสารวิชาการ 

ศูนย์สํงเสริมการพัฒนานวัตกรรมต าราและเอกสารทาง
วิชาการ ผลิตวารสารวิชาการ 2 ฉบับ คือ วารสารครุศาสตร์ 
และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) 
 

1) วารสารครุศาสตร์ปีการศึกษา 2560  มีจ านวนทั้งหมด 
5 ฉบับ ดังนี้ 

 

 (1) วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 44  
ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม -  
กันยายน) บรรณาธิการประจ าฉบับ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์  
ณ  ส ง ข ล า  ป ร ะ ก อ บ ด๎ ว ย 
บทความวิ จั ย  18 บทความ 
บทความวิชาการ 6 บทความ 
รวมทั้งสิ้น 24 บทความ 

 

(2) วารสารครุศาสตร์ ปีที่  44  
ฉบับที่  4 (เดือนตุลาคม - 
ธันวาคม) บรรณาธิการประจ าฉบับ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วิทยา ไล๎ทอง 
ประกอบด๎วยบทความวิจัย 19 
บทความ บทความวิชาการ 5 
บทความ รวมทั้งสิ้น 24 บทความ 

 

(3) วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 45  
ฉบับที่  1 (เดือนมกราคม – 
มีนาคม) บรรณาธิการประจ า
ฉบับ รองศาสตราจารย์  ดร. 
อาชัญญา รัตนอุบล ประกอบด๎วย 
บทความวิ จั ย 17 บทความ 
บทความวิชาการ 3 บทความ 
รวมทั้งสิ้น 20 บทความ 
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(4) วารสารครุศาสตร์ ปีที่  45  
ฉบับที่  2 (เดือนเมษายน – 
มิถุนายน) บรรณาธิการประจ า
ฉบับ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.
สร๎อยสน สกลรักษ์ ประกอบด๎วย
บทคว ามวิ จั ย  6  บท ความ 
บทความวิชาการ 12 บทความ 
รวมทั้งสิ้น 18 บทความ 

 

(5) วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 45  
ฉบับที่  3 (เดือนมกราคม – 
มีนาคม) บรรณาธิการประจ าฉบับ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ 
ขยันกิจ ประกอบด๎วย บทความ
วิ จัย 13 บทความ บทความ
วิชาการ 2 บทความ รวมทั้งสิ้น 
15 บทความ 

วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 4 (เดือนเมษายน – 
มิถุนายน) บรรณาธิการประจ าฉบับ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี 
รุโจปการ อยูํในระหวํางการด าเนินการ 
 

2) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) ประจ าปี
การศึกษา 2560 มีทั้งหมด 4 ฉบับ โดยแตํละบทความจะได๎รับ
การประเมินจากผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ทําน ท าให๎วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) ตามเกณฑ์ TCI ซึ่งในปี 
2560 มีผู๎เสนอบทความเพื่อเผยแพรในวารสาร OJED ดังนี้ 

 

(1) วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
Volume 12, No. 1 มีผู๎เสนอ
บท ค ว าม  ร ว มทั้ ง สิ้ น  5 0 
บทความ 

 

(2) วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
Volume 12, No. 2 มีผู๎เสนอ
บ ท ค ว าม  ร ว ม ทั้ ง สิ้ น  50 
บทความ 

 

(3) วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
Volume 12 No. 3 มีผู๎เสนอ
บท ค ว าม  ร ว มทั้ ง สิ้ น  5 0 
บทความ 

 

(4) วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
Volume 12, No. 4 มีผู๎เสนอ
บ ท ค ว าม  ร ว ม ทั้ ง สิ้ น  50 
บทความ 

 

ศูนย์ ส่ ง เ ส ริมการสอนภาษา ไทยและ
วัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ มล.จิรายุ –
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ 

ศูนย์สํ ง เสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
จัดโครงการเพื่อสํงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย  ดังนี้ 

1 .  โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยใน
ตํางประเทศ ปีที่ 33 โดยได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานภาครัฐ 
ได๎แกํ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ และผู๎ประกอบวิชาชีพครูทั่วประเทศ โครงการสอน
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยได๎คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพไป
ปฏิบัติหน๎าที่ครูอาสาสมัครจ านวน 79 คน เพื่อสอนภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย ให๎แกํนักเรียนของโรงเรียนพระพุทธศาสนา 
และผู๎สนใจทั่วไป ณ วัดไทยในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ รวมทั้งสิ้น 16 วัด โดยใช๎การอบรมปฏิบัติธรรม  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และฐานกิจกรรม ระหวํางเดือนมีนาคม  – 
เมษายน 2559 เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎แกํครูอาสาสมัคร 
ให๎ปฏิบัติหน๎าที่ได๎ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว๎ 

คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร๎อนจ านวน 41 คน จะเดินทาง
ไปปฏิบัติหน๎าที่ ระหวํางปลายพฤษภาคม – ต๎นเดือนสิงหาคม 
2559 ส าหรับการปฏิบัติงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และระหวําง 
ธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 ส าหรับการปฏิบัติงาน ณ 
ประเทศออสเตรเลีย สํวนครูอาสาสมัครประจ าการ 1 ปี จ านวน 
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38 คน จะเดินทางระหวํางกรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2560  
และระหวํางเดือนตุลาคม 2559 - ตุลาคม 2560 

2. โครงการสัมมนาวิชาการ ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย 
และวัฒนธรรมไทยในตํางประเทศประจ าปี 2559 วันที่ 15 
ตุลาคม 2559 เพื่อให๎ครูอาสาสมัคร ภาคฤดูร๎อน รุํนที่ 33 และ
ครูประจ าการรุํนที่ 32 น าเสนอผลการท างาน และสรุปความรู๎
ความเข๎าใจ ทักษะการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยส าหรับ
เด็กและเยาวชนไทยที่อยูํในตํางประเทศ และมอบเกียรติบัตร
ประกาศเกียรติคุณให๎แกํครูอาสาสมัครทุกคน 

3. โครงการความรํวมมือด๎านวัฒนธรรมและศาสนาสัมพันธ์
เถรวาท-มหายาน ระหวํางวันที่ 19-23 ตุลาคม 2559 เนื่องใน
โอกาสที่พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ ประธานส านักงาน
ก ากับดูแลพระธรรมทูตไปตํางประเทศ และที่ปรึกษาของศูนย์
สํงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ ได๎รับนิมนต์เป็น
ประธานสงฆ์ฝ่ายเถรวาทในงานฉลองอายุ 110 ปี พระธรรมา-
จารย์ใหญํเปิ้นฮํวน อดีตเจ๎าอาวาส วัดหงฝ่า เมืองเซิ่นเจ้ิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ส านักงานก ากับดูแลพระธรรมทูตไป
ตํางประเทศจึงขอรับการสนับสนุน การแสดงวัฒนธรรมไทย 
ด๎านนาฏศิลป์ 1 ชุด จากศูนย์สํงเสริมการสอนภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยฯ  เพื่อแสดงถึงความงามของวัฒนธรรมไทยให๎
ประชาชนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได๎ชื่นชม ในการนี้
อดีตครูอาสาสมัคร 8 คน ได๎แสดงในชุดร าอวยพรอํอนหวาน 
และผู๎ชํวยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร ผู๎อ านวยการศูนย์
สํ ง เสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ เป็นผู๎
ประสานงาน 

4. จัดกิจกรรมมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาส “เลื่อนสมณศักด์ิ” 
แดํพระวิเทศกิตติคุณ ผู๎อ านวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ วัดไทยลอสแองเจลิส พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการ
สมัชชาสงฆ์ วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ อาคารพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย ชั้น 2 

5. โครงการความรํวมมือด๎านวัฒนธรรมไทยและศาสนา
สัมพันธ์เถรวาท - มหายาน ระหวํางส านักงานก ากับดูแล 
พระธรรมทูตไปตํางประเทศและวัดไป่หมําซื่อ  (วัดม๎าขาว)  
กับศูนย์สํงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ระหวําง
วันที่ 3 - 20 เมษายน 2560 ในโอกาสที่พระเดชพระคุณพระ-
พรหมสิทธิ  ประธานส านักงานก ากับ ดูแลพระธรรมทูต 
ไปตํางประเทศ และที่ปรึกษาศูนย์สํงเสริมการสอนภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ฯ จัดโครงการสานศาสนสัมพันธ์พุทธเถรวาท-
มหายาน กับวัดไป่หมําซื่อ (วัดม๎าขาว) เมืองลั่วหยาง โดยมีพระ
ศรีสิทธิวิเทศ เจ๎าอาวาสวัดเหมอัศวาราม เป็นผู๎ประสานงานจัด 

“โครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน สานสัมพันธ์ไทย-จีน” 
น๎ อ ม เ ก ล๎ า น๎ อ มก ร ะ หมํ อ มถว าย เ ป็ น พ ร ะ ร าช กุ ศ ล แ ดํ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นการ
บรรพชาแบบเถรวาทครั้งแรกในดินแดนของศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน ส านักงานก ากับดูแลพระธรรมทูตไปตํางประเทศ 
จึงขอรับการสนับสนุน การแสดงวัฒนธรรมไทย ด๎านนาฏศิลป์ 
ในฐานะทูตวัฒนธรรมจากประเทศไทย การประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อนจากศูนย์สํงเสริม
การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ และเรียนเชิญคณบดี
คณะครุศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส 

6. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
“ขัตติยนารี โสมสวลีพิลาส” เนื่องในโอกาส 60 พรรษา พระเจ๎า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ กับวัด
พุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  
โดยมีรายการแสดงตําง ๆ 7 ชุด นอกจากเป็นการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมแล๎วยังนับวําเป็นการแสดงผลงานการสอนของครู
อาสาสมัครในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ในตํางประเทศให๎เป็นที่ประจักษ์ด๎วย 
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คณะท างานจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

1. รองคณบดี (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม)  ประธานกรรมการ 
2. ผู๎ชํวยคณบดี (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ)  รองประธานกรรมการ 
3. หัวหน๎าภาควิชาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 
4. หัวหน๎าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา  กรรมการ 
5. หัวหน๎าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู๎น าทางการศึกษา กรรมการ  
6. หัวหน๎าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา   กรรมการ  
7. หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ  
8. หัวหน๎าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต   กรรมการ  
9. หัวหน๎างานบริหารทั่วไป    กรรมการ  
10. หัวหน๎างานแผนและงบประมาณ    กรรมการ 
11.  หัวหน๎างานการเงินและบัญชี    กรรมการ 
12. รักษาการหัวหน๎างานหลักสูตรและการสอน   กรรมการ 
13. รักษาการหัวหน๎างานวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
14. รักษาการหัวหน๎างานบริหารทรัพยากรมนุษย์   กรรมการ 
15. รักษาการหัวหน๎างานพัสดุ    กรรมการ 
16. รักษาการหัวหน๎างานกายภาพ    กรรมการ 
17. รักษาการหัวหน๎างานกิจการนิสิตและนิสิตเกําสัมพันธ์  กรรมการ 
18. นางสาวจุฑารัตน์ ตาปนานนท์    กรรมการ 
19. นางสาวมุกทราย บวรนิธิกุล    กรรมการ 
20. นางสาวปรางทิพย์ นวลใหมํ    กรรมการและเลขานุการ 
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