
 



 

ค ำน ำ 
 

        คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาของแผ่นดินและด ารงความเป็นผู้น าทาง
ปัญญาเพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยมีพันธกิจหลัก ประกอบด้วย  
       1. สร้างบัณฑิตครูและนักการศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ 
ทักษะที่ทันสมัย จิตสาธารณะและความเป็นผู้น า  
       2. สร้างองค์ความรู้ ผลวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาที่มีผลกระทบสูง  
       3. เสริมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยนวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อความเป็นเลิศทุกด้าน และการเป็นแบบอย่างโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครูชั้นน า
ของประเทศ  
       4. พัฒนาระบบการบริหารที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
และความเป็นธรรมาภิบาล 
       5. ยกระดับคุณภาพครูของประเทศด้วยกลไกชุมชนการเรียนรู้และโรงเรียน
ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 
       6. ชี้น าและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมืองไทย  
       7. ชี ้น าและเป็นที ่พึ ่งทางการศึกษาให้กับประเทศ ตั ้งแต่ระดับนโยบาย  
ถึงการปฏิบัติในห้องเรียนสู่การพัฒนาสังคมการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน  
         รายงานประจ าปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน 
ของคณะครุศาสตร์ในรอบปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 –  
31 กรกฎาคม 2561) สะท้อนความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ของคณะครุศาสตร์ 
          ในนามของคณะครุศาสตร์  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มีส่ วนส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 

 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 
                                                                                 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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ประวัติความเป็นมา 
 

      “คณะครุศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะที่ 7 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2500” 

ตามพระราชกฤษฎีกาแยกแผนกวิชาครุศาสตร์จากคณะ 
อักษรศาสตร์ ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 
ตอนที่ 63 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2500 หน้า 1164 - 1166 
ประกอบด้วย 4 มาตรา มาตราที่ 3 ระบุว่า "ให้จัดตั้งคณะ 
ครุศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นใหม่อีกคณะหนึ่ง" 
เหตุผลในการประกาศพระราชกฤษฎีกา ระบุท้ายประกาศว่า 
“เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะเป็นคร ูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
บริหารการศึกษา ได้เข้าศึกษาทางวิชาการและการวิจัยในวิชา
ครุศาสตร์ และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และเพื่อส่งเสริม
มาตรฐานการสอน และการประกอบอาชีพเกี่ยวกับวิชา
ดังกล่าวให้กว้างขวางขึ้นจนถึงขั้นปริญญาโท และปริญญาเอก
ในโอกาสต่อไป” โดยมีศาสตราจารย์พูนทรัพย์ นพวงศ์  
ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกวิชาครุศาสตร์ในขณะนั้น  

 

(ปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  
นพวงศ์ ณ อยุธยา) เป็นคณบดีคนแรก ประกอบกับคณะ 
ครุศาสตร์มี โครงการจัดตั้ ง โร งเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ทดลองฝึกปฏิบัติงานครูและวิจัยงาน
วิชาการของคณะครุศาสตร์  จึงได้รับการจัดสรรเนื้อที่จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริเวณด้านทิศตะวันตกของถนน
พญาไท จ านวน 4 หมอน หรือประมาณ 40 ไร่ (1 หมอน 
เท่ากับสิบไร่ ) นับเป็นคณะแรกที่ ได้บุกเบิ กออกนอกรั้ว
มหาวิทยาลัย  และเมื่อเป็น “คณะครุศาสตร์” ได้แบ่งการสอน
ออกเป็น 4 แผนกวิชา คือ 1. แผนกวิชาสารัตถศึกษา 2. แผนก
วิชาประถมศึกษา 3. แผนกวิชามัธยมศึกษา และ 4. แผนกวิชา
วิจัยการศึกษา 
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รายนามคณบดีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 

นับต้ังแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะครุศาสตร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน  มีผู้ด ารงต าแหน่ง

คณบดี รวมท้ังสิ้น 13 คน 17 สมัย  ดังนี้ 

 1. ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2503 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุมสุข อาชวอ ารุง    พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2507 

(รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์) 

 3. ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2514 

 4. ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอ ารุง (รักษาการ)   พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2518 

 5. ศาสตราจารย์ ดร.ภญิโญ สาธร     พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519 

 6. ศาสตราจารย์อ าไพ สุจริตกุล     พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2523 

 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา   พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2527 

 8. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อัตชู    พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2531 

 9. ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์    พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์ สินลารัตน์             (สมัยที่ 1)  พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์      (สมัยที่ 1)  พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์ สินลารัตน์             (สมัยที่ 2)  พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547 

13. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์        (สมัยที่ 2)  พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 

14. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาส ี    พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 

15. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รกัษ์พลเมือง    พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 

16. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย ์    พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 

17. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิดช สุชีวะ    พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 
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คณะผู้บรหิารคณะครศุาสตร์ 
 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ 
คณบดี 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 
        “สถาบันผลิตครูและนักการศึกษาชั้นน าของ
ภูมิภาค ที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 
ขับเคลื่อนสังคมการศึกษาไทยสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
พันธกิจ 
1. สร้างบัณฑิตครูและนักการศึกษาที่มีความสามารถทาง
วิชาการ วิชาชีพ ทักษะที่ทันสมัย จิตสาธารณะและ 
ความเป็นผู้น า 
2. สร้างองค์ความรู้ ผลวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาที่มี
ผลกระทบสูง 
3. เส ริมโรง เ รียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย  
ด้วยนวัตกรรมการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศทุกด้านและ
การเป็นแบบอย่างโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครูชั้นน า 
ของประเทศ 
4. พัฒนาระบบการบริหารที่ ใช้ เทคโนโลยีเป็นฐาน 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมาภิบาล 
5. ยกระดับคุณภาพครูของประเทศด้วยกลไกชุมชน 
การเรียนรู้และโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 
6. ชี้น าและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมืองไทย 
7. ชี้น าและเป็นที่พึ่งทางการศึกษาให้กับประเทศ ตั้งแต่
ระดับนโยบายถึงการปฏิบัติในห้องเรียนสู่การพัฒนาสังคม
การศึกษาไทยอย่างย่ังยืน 
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รองคณบดี จ านวน 7 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า
ก ากับดูแลกลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ 

กลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภารกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการศึกษาและ

ห้องสมุด งานกิจการพิเศษ และศูนย์บริการ

วิชาการจิรายุ-พูนทรัพย์ จังหวัดระยอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม
ก ากับดูแลกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน 

และกลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
ก ากับดูแลกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาและศูนย์ความเป็นเลิศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทินกร บัวพูล
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล
ก ากับดูแลกลุ่มภารกิจบริการการศึกษา  

งานวิรัชกิจ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

ต าราและเอกสารทางวิชาการ และศูนย์

ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน 
ก ากับดูแลกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต และศูนย์

พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ 

อาจารย์ พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาล งกรณ์

มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
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หัวหน้าภาควิชา จ านวน 6 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ 
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ 
หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศร ีมาดิลกโกวิท 
หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย ์ณ สงขลา 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาชญัญา รตันอุบล 
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
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ผู้ช่วยคณบด ีจ านวน 12 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปญัญา 
ผู้ช่วยคณบดี 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วา่ที่ร้อยตร ีดร.ชยการ คีรีรตัน์ 
ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ) 

อาจารย์วิเชียร หรรษานิมติกุล 
ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชต ิ
ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า 
ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา) 

อาจารย์ ดร.รุ่งระว ีสมะวรรธนะ 
ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ 
ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวด ีถังคบตุร 
ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต ์
ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ) 

อาจารย์จีระศักดิ์ จติรโรจนรักษ ์
ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต) 

อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด 
ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ตงิศภัทยิ์ 
ผู้ช่วยคณบดี (กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต) 
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มีความรู้

มีคุณธรรม

คิดเป็น 

ท าเป็น

ใฝ่รู้และรู้จัก
วิธีเรียนรู้

มีภาวะผู้น า 
มีสุขภาวะ 

มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

ด ารง
ความเป็นไทย

ในกระแส
โลกาภิวัตน์

มีความ
เป็นครู

รู้รอบ 

รู้ลึก 
 

มีคุณธรรมและจริยธรรม 

มีจรรยาบรรณ 
 

สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา 
 

มีทักษะทางวิชาชีพ 

มีทักษะทางการสื่อสาร 

มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

มีทักษณะการบริหารจัดการ 
 

ใฝ่รู ้

รู้จักวิธีการเรียนรู้ 

 

ความรู้ดี  

มีสง่า วาจาดี  

มีคุณธรรม 

 

ตราสัญลักษณ ์

 

พระเกี้ยว หมายถึง ทองค าประดิษฐานบนหมอนรองสีชมพูสื่อถึงจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอันเก่าแก่ที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ผู้สถาปนา 

แถบแพรผ้า หมายถึง ใต้องค์พระเกี้ยวประกาศช่ือคณะครุศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สถาปนาข้ึนเมื่อปีพุทธศักราช 2500 

สีเพลิง หมายถึง บนผ้าแพรผ้าเป็นสีประจ าของคณะครุศาสตร์ 
แถบสีขาวบนแพรผ้า หมายถึง คุณธรรมความบริสุทธ์ิ 
คบเพลิงทอง หมายถึง ความมั่นคงและความจีรังยั่งยืน 
เปลวเพลิง หมายถึง เปลวเพลิงที่ลุกสว่างไสวออกจากคบเพลิงทั้งสองข้าง สื่อถึง

ความรู้เป็นเสมือนแสงสว่างน าทางปัญญา และความอบอุ่นของครูผู้เป็น
กัลยาณมิตร ช้ีน าปัญญาและคุณธรรมแก่ศิษย์ 

 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และพลานามัยที่ดี เพื่อออกไปเป็นบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยึดเกณฑ์การก าหนดคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์เบื้องต้น 4 ประการ ประกอบด้วย ด้านสติปัญญาและวิชาการ ด้านคุณธรรม ด้านสังคม และด้านทักษะ

และวิชาชีพ ออกมาเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ “ความรู้ดี มีสง่า วาจาดี 

มีคุณธรรม” จ าแนกได้ 10 ประการ ดังแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จากมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที ่18/2553 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 
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อัตลักษณค์วามเป็นครุศาสตร ์
อาจารย ์  สอนดี วิจัยเด่น เน้นคณุธรรรม น าสังคม 

นิสิต  ความรู้ดี มสีง่า วาจาดี มีคุณธรรม 

เจ้าหน้าท่ี  เชี่ยวชาญงาน บริการดี มีคุณธรรม 

 

สีประจ าคณะ  
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โครงสร้างการบริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์บริการการศึกษา 

 

ภาควิชา ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 

1. ภาควิชานโยบาย การจัดการ    

และความเป็นผู้น าทางการศกึษา  

2. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   

3. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 

4. ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และ

นาฏศิลป์ศึกษา 

5. ภาควิชาวิจัยและจติวิทยา

การศึกษา 

6. ภาควิชาการศกึษาตลอดชีวิต 

1. บริหารทรัพยากรมนุษย ์  

2. คลังและพัสดุ  

3. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

4. บริหารทั่วไปและกายภาพ 

5. เทคโนโลยสีารสนเทศ

พัฒนาการศึกษาและห้องสมุด 

1. บริการการศึกษา 

2. วิจัยและบริการวิชาการ 

3. กิจการนิสิต 

1. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา

นวัตกรรม ต าราและเอกสาร

ทางวิชาการ 

2. ศูนย์เครือข่ายการศึกษา

นานาชาต ิ

3. ศูนย์พัฒนานิสิตและ

บัณฑิตอดุมคต ิ

4. ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ

ทางการศึกษา 

 

คณะครุศาสตร ์
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ตามประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ 

3/2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 12/2560 วันที่ 15 

มิถุนายน 2560  

 
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 

ศูนย์บริการวิชาการ 

1. ศูนย์สนับสนุนงานดา้นการศึกษา

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี

2. ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและ

วัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ มล.จิรายุ 

- ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญงิพูนทรพัย์ 

นพวงศ์ 

3. ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ - พูนทรัพย์ 

จังหวัดระยอง 

4. ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพฒันา

การศึกษาและวิชาชีพ  

5. ศูนย์เครือข่าย สมศ. คณะครุศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

6. ศูนย์สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวตักรรมการจัดการ

ความรู ้

4. ศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาด้านนวตักรรมเทคโนโลยี

การศึกษา 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพชีวิต

เด็กปฐมวัย          

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านจิตตปญัญาศึกษา 

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวตักรรมด้านนโยบาย 

การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

8. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู 

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรยีนรูต้ลอดชีวิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุ

10. ศูนย์วิจัยและประเมินระบบ 

11. ศูนย์พัฒนาภาวะผู้น าของระบบการศึกษา 

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายประถม 

2. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายมัธยม 
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แผนและงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           โครงการสัมมนาคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ เรื่อง 
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 
2563 จัดขึ้นวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2561 ณ ไม้แก้วด าเนิน 
รี สอร์ท  อ า เภอด า เนินสะดวก จั งหวัดราชบุ รี  โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
          1) เพื่อให้ผู้ เข้าสัมมนาแลกเปลี่ยนและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จ าเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ความท้าทายในบริบทของการครุศึกษา แนวคิด และแนวปฏิบัติ
ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ของคณะครุศาสตร์ร่วมกัน  
           
 

       2) เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาส ารวจและวิเคราะห์แนวทางใน
การพัฒนาคณะครุศาสตร์ไปสู่การเป็นสถาบันผลิตครูและ
นักการศึกษาช้ันน าของภูมิภาคที่สร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมการศึกษาขับเคลื่อนสังคมการศึกษาไทยสูก่ารพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

       3 )  เพื่ อ ให้ผู้ เ ข้ าสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2563 ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2563      
       4) เพื่อสร้างบรรยากาศการบรหิารจดัการแบบมีส่วนรว่ม
ในการทบทวนบทบาท ภารกิจ และทิศทางการด าเนินงาน 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ 

 

 

โครงการสัมมนาคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์  

เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2563” 
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งบประมาณแผ่นดินและรายได้คณะ (ไม่รวมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามหมวด

รายจ่าย 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณแผ่นดิน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัด ุ 2,765,016.00 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค 5,637,000.00 บาท 

เงินอุดหนุน 1,140,000.00 บาท 

รวม 9,542,016.00 บาท 

งบประมาณรายได้คณะ 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 10,891,208.84 บาท 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,913,282.35 บาท 

ค่าตอนแทน ใช้สอยและวสัด ุ 58,063,197.49 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค 4,137,775.52 บาท 

ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 20,193,502.66 บาท 

เงินอุดหนุน 39,217,756.29 บาท 

รวม 134,416,723.15 บาท 
 

             ในปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ (ไม่รวมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คณะครุศาสตร์มีรายรับ 
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้คณะทั้งสิ้น 148,507,919.18 บาท และมีค่าใช้ จ่าย งบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้คณะทั้งสิ้น 143,958,739.15 บาท โดยได้น าไปใช้ในการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ โดยแยกเป็น
ค่าใช้จ่ายตามหมวดรายจ่าย (ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561) ดังนี ้

 

29%

59%

12%

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร

ค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

2% 3%

8%
15%

29%

43%

งบประมาณรายได้คณะที่ได้รับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าสาธารณูปโภค

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
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การประกันคุณภาพ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.83 

รายละเอียดดังตาราง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 

ตัวบ่งช้ีที ่1.2 90 % 107 119 ร้อยละ 89.92 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่1.3 80 % 76 119 ร้อยละ 63.87 3.99 

ตัวบ่งช้ีที ่1.4 ≤0 2,253.2 116 19.42 : 1 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่1.5 6 ข้อ - - 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่1.6 6 ข้อ - - 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1 6 ข้อ - - 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 250,000 บาท/คน ขึ้นไป 73,302,912 115 637,416.63 บาท/คน 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ร้อยละ 40 ข้ึนไป 100.60 119 ร้อยละ 84.54 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่3.1 6 ข้อ - - 5 ข้อ (1,2,3,5,6) 4.00 

ตัวบ่งช้ีที ่4.1 7 ข้อ - - 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 7 ข้อ - - 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 6 ข้อ - - 6 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 4.83 

 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ช่วงคะแนนผลการประเมิน 
คะแนน  0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
                           เร่งด่วน 
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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ระบบกายภาพ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ชื่ออาคาร พื้นที่ : ตารางเมตร
(1) อาคาร 1 (อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา) 2,785
(2) อาคาร 2 (อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย) 27,389
(3) อาคาร 3 (อาคารประชุมสขุ อาชวอ ารุง) 10,000
(4) อาคาร 4 3,054
(5) อาคาร 6 1,231
(6) อาคาร 8  1,963
(7) โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 16,000
(8) โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมธัยม 27,200

          แผนกวิชาครุศาสตร์ ได้รับการยกฐานะเป็นคณะที่ 7 

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 

และได้รับการจัดสรรพื้นที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ านวน 40 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ  

ของคณะครุศาสตร์  และโรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ท้ัง 2 แห่ง ดังนี ้

(1) (2) 

(3) (4) (5) 

(6) (7) (8) 
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การพัฒนาระบบกายภาพ 
 

ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 มีดังน้ี 

 

1. การปรับปรุงอาคารสถานที ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงพื้นที่ ช้ัน 5 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

ส าหรับใช้เป็นห้องเรียน-ห้องประชุม และห้อง

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา  ปรับปรุงพื้นที่ ห้องเรียน-ห้องประชุม ช้ัน 2 - 3 อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง 

ปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้า อาคาร 4 ด าเนินการโดย

ช่างอาคาร สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของ

คณะครุศาสตร์ได้ประมาณ 288,400 บาท 
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2. การบริหารจัดการพลังงาน 

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับเวลาการเปิด-ปิด ระบบบ าบัดน้ าเสีย ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง สามารถ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 324,000 บาท/ปี 

ปรับเวลาการเปิด-ปิด ไฟส่องสว่างพื้นที่ส่วนกลาง ไฟส่องสว่างรอบอาคารใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง สามารถ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 90,564 บาท/ป ี

 

ท าความสะอาดระบบปรับอากาศแยกส่วนโดยการล้าง เพื่อให้ระบบสามารถท าความเย็นได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 595,000 บาท/ป ี
 

ปรับเวลาการเปิด-ปิด ระบบบ าบัดน้ าเสีย ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง สามารถ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 324,000 บาท/ปี 
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มาตรการประหยัดน้ าประปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าการปรับ Flush Valve สุขภัณฑ์ โถชักโครก และโถปัสสาวะใหม่ทุกช้ันทุกห้อง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน และไม่ให้

มากเกินไปหรือน้อยเกินไป สามารถประหยัดค่าน้ าประปาได้ 86,400 บาท/ปี 
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งานสวนภูมิทัศน์โดยรอบคณะ มีการดูแลรักษา รดน้ า ตัดแต่ง ตามระยะเวลาและโอกาส งานเทศกาลต่าง ๆ ให้มีความสะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม ร่มรื่นตลอดทั้งปี  
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งานสวนภูมิทัศน์ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ที่คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายในเรื่องของการร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่ในหลวง 

รัชกาลที่ 9 ด้วยการปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลือง เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิการคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
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งานสวนภูมิทัศน์ยังคงด าเนินการโครงเกษตรแนวราบอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลผลิตในเรื่องของพืชผักสวนครัว ที่ปลูกหมุนเวียนตามรอบ

ระยะเวลาและฤดูกาลที่เหมาะสม เช่น ผักกาด ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ผักโขม ผักสลัด มะระจีน แตงร้าน แตงโม มะละกอ กล้วยน้ าว้า 

กล้วยหอม พริกขี้หนู มะเขือเปาะ มะเขือยาว ข่า เป็นต้น 
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งานสวนภูมิทัศน์ได้ด าเนินการขยายผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของท่านคณบดีในเรื่องของ Green University โดยการปรับปรุง

พื้นที่ในบริเวณต่าง ๆ  เพื่อทดลองปลูกพืชผักตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก  

ให้เป็นแนวทางและแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่ผู้ที่ได้พบเห็นโดยทั่วไป และในด้านของ Zero Waste ก็ได้ด าเนินการลดปริมาณขยะเศษใบไม้

ได้ทั้งหมด ด้วยการน าไปท ากองปุ๋ยหมักชีวภาพแบบไม่กลับกอง แม่โจ้ 1 ซึ่งได้ผลผลิตมาสนับสนุนการปลูกพืชผลต่าง ๆ  ได ้

อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

ในปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์มีจ านวนบคุลากร รวมทั้งสิ้น 635 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่ 

1. บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 376 คน เป็นข้าราชการ จ านวน 68 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 263 คน ลูกจ้าง

เหมาจ่าย จ านวน 14 คน ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ จ านวน 2 คน และพนักงานวิสามัญ จ านวน 29 คน  

2. บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 259 คน เป็นข้าราชการ จ านวน 6 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 168 คน  

เป็นลูกจ้างประจ า จ านวน 50 คน ลูกจ้างเหมาจ่าย จ านวน 32 คน และพนักงานวิสามัญ จ านวน 3 คน 

 

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภท 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

ลูกจ้าง 

เหมาจ่าย 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ชาวตา่งประเทศ 

พนักงาน

วิสามัญ 

1. บุคลากรสายวิชาการ 68 263 - 14 2 29 376 

2. บุคลากรสายสนับสนุน 6 168 50 32 - 3 259 

รวม 74 431 50 46 2 32 635 
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ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาจ่าย ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พนักงานวิสามัญ

ตารางเปรียบเทียบจ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร

1. บุคลากรสายวิชาการ 2. บุคลากรสายสนับสนนุ
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จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามหน่วยงาน/วุฒิการศึกษา/ประเภท/ต าแหน่งวิชาการ 

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่งวชิาการ 

รวม ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานวิสามัญ 

ลูกจ้างเหมาจ่าย 

และลูกจ้างชั่วคราว 

ชาวตา่งประเทศ 

เอก โท ตร ี ศ. รศ. ผศ. อ. ศ. รศ. ผศ. อ. ศ. รศ. ผศ. อ. 

1. ภาควิชานโยบาย การจัดการ 

   และความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

23 1 - - - 3 1 - 1 8 9 1 - 1 - 24 

2. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 46 10 1 - 2 9 5 2 2 12 15 - - - 11 57 

3. ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาการศึกษา 19 1 - - 3 1 - 2 3 3 8 - - - - 20 

4. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 7 - - - - 1 - - 1 4 - - - - 1 7 

5. ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 7 2 - - 1 - - - 3 2 1 - - - 2 9 

6. ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 13 5 - - 1 4 2 - 2 6 2 - - - 1 18 

7. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 4 87 21 - - 9 9 - 2 11 62 - - - 19 112 

8. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมธัยม 14 88 27 - - 6 11 - 1 4 99 - - - 8 129 

รวม 133 194 49 - 7 33 28 4 14 50 196 1 - 1 42 376 
 

เปรียบเทียบร้อยละของจ านวนบุคลากรสายวิชาการ ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ร้อยละ 35.37 ปริญญาโท 

ร้อยละ 51.60 ปริญญาตรี ร้อยละ 13.03 ส าหรับต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละของต าแหน่งวิชาการ ดังนี้  ระดับ

ศาสตราจารย์ ร้อยละ 1.33 รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 5.59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 22.34 และอาจารย์ ร้อยละ 70.74  
 

ศาสตราจารย,์ 1.33 รองศาสตราจารย,์ 5.59

ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ 22.34

อาจารย,์ 70.74

แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนบุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ
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การพัฒนาบุคลากร 
 

 

                คณะครุศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ อย่างต่อเนื่อง 
โดยการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเพิ่มขึ้น โดยอาศัยผ่านระบบ
การศึกษา การพัฒนา และการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการพัฒนาในระยะสั้น  ๆ ส าหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลในระยะยาวจึงต้องอาศัยกลยุทธ์การบริหารงานด้านบุคลากรเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากแบบเดิมมาสู่การพัฒนา
แบบใหม่ โดยอาศัยการพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาแรงจูงใจของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมตลอดถึงการจัดกิจกรรม และการจัดหาอุปกรณ์ 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพ และพลานามัยที่แข็งแรง การด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 มีดังต่อไปนี ้

 

 

โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร                                                                              
ระยะเวลาที่จดั โครงการ/กิจกรรม ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 

ตลอดปีการศึกษา 
2560 (10 ครั้ง) 

โครงการอบรมและพัฒนาสื่อการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์  
(Learning with IPad) 

สายวิชาการ ฝ่ายจัดการศึกษา 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

40 

ก.ค. – ธ.ค. 61 โครงการครุศาสตร์สุจริต คณาจารย์/

เจ้าหน้าที ่

ฝ่ายบริหาร 

คณะครุศาสตร์ 

50 

4 – 5 ส.ค. 60 

(2 วัน) 

โครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัตกิาร สังกัดภารกจิกายภาพ 

ประจ าป ี2560 เร่ือง “ภารกิจกายภาพร่วมสร้างองค์ความรู้  

สู่การพัฒนานวัตกรรม 4.0” 

เจ้าหน้าที ่ กลุ่มภารกจิบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

25 

9 ส.ค. 60 กิจกรรมคนส าราญ งานส าเร็จ สายวิชาการ 
สายสนับสนุน 
สายปฏบิัติการ 

ฝ่ายบริหาร 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

60 

11 - 12 ส.ค. 60 การอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ผู้ก ากับลกูเสือสามัญ   
ขั้นความรู้ขั้นสูง A.T.C.   

สายวิชาการ 
 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

20 

28 ก.ย. 60 
 
 

โครงการการตั้งงบประมาณเงินทุนโรงเรียน ปีงบประมาณ 
2562 

คณาจารย์ 
บุคลากร 

สายปฏบิัติการ 

ฝ่ายแผน งบประมาณฯ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ฝ่ายประมธัยม 

56 

28 ก.ย. 60 
 
 

โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบยีบเบิก – จ่าย 
ปีงบประมาณ 2560 

คณาจารย์ 
บุคลากร 

สายปฏบิัติการ 

ฝ่ายแผน งบประมาณฯ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ฝ่ายประมธัยม 

56 

2 – 6 ต.ค. 60 

(5 วัน) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

เร่ือง "กลยุทธก์ารใช้โปรแกรมที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

และภัยทีอ่าจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน" 

เจ้าหน้าที ่ กลุ่มภารกจิบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

40 
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โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
ระยะเวลาที่จดั โครงการ/กิจกรรม ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 

3 ต.ค. 60 การท าข้อสอบให้มีคุณภาพ (การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพ
ข้อสอบ) 

สายวิชาการ 
 

ฝ่ายวจิัย 
และบริการวิชาการ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

30 

3 และ 7 พ.ย. 60 โครงการลดขยะให้เป็นศูนย์ Zero Waste “การคัดแยกขยะ” สายวิชาการ 
สายสนับสนุน 
สายปฏบิัติการ 

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน 
ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

40 

29 – 30 พ.ย. 60 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

คณาจารย์/

เจ้าหน้าที ่

กลุ่มภารกจิบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

430 

4 ธ.ค. 60 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมัธยม 

คณาจารย ์ ฝ่ายแผน งบประมาณฯ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ฝ่ายประมธัยม 

120 

12 ธ.ค. 60 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมัธยม 

บุคลากร 
สายปฏบิัติการ 

ฝ่ายแผน งบประมาณฯ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ฝ่ายประมธัยม 

43 

26 – 28 ธ.ค. 60 คณาจารย์และบุคลากรศึกษาดูงาน จ.เชียงใหม่ - จ.เชียงราย สายวิชาการ 
สายสนับสนุน 

ฝ่ายบริหาร 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

80 

24 ม.ค. 61 โครงการเพิ่มพูนความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
เร่ือง ขนมโค...ต ารับปักษ์ใต้ กับเชฟหนุม่รูปงาม 

สายวิชาการ 
สายสนับสนุน 

ห้องโภชนาการ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

20 

9 – 11 มี.ค. 61 
 

โครงการสัมมนาคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

ทีมผู้บริหาร ฝ่ายแผน งบประมาณฯ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ฝ่ายประมธัยม 

22 

23 - 26 พ.ค. 61 

(4 วัน) 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านจิตสาธารณะและ 

การจัดการสิ่งของเหลือใช้ ส าหรับบุคลากร คณะครุศาสตร์  

ณ มูลนิธิฉือจี ้ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจ าป ี2561 

คณาจารย์/

เจ้าหน้าที ่

กลุ่มภารกจิบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

31 

29 – 30 มิ.ย. 61 

(2 วัน) 

โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 2561 คณาจารย์/

เจ้าหน้าที ่

กลุ่มภารกจิยุทธศาสตร์ 

และแผนงาน 

50 
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การเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยบุคลากรคณะครศุาสตร์ 
 

 

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ส าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ 
เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2560 คณะครุศาสตร ์จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ จ าเริญใจรับปีจอ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 

ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยแบบต่าง ๆ มีกิจกรรมรื่นเริงมากมาย อาทิเช่น การประกวด 

การแต่งกายสวยงาม การแสดงของหน่วยงานต่าง ๆ และการจับของขวัญปีใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ 

นายกสมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์ และนายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ 
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งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561  

ส าหรับกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 คณะครุศาสตร์จัดงานสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ให้กับคณาจารย์คณะ 

ครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอดีตคณบดี อดีตคณาจารย์ ให้เกียรติร่วมงาน อาทเิช่น ศาสตราจารย์กิตติคุณ

อ าไพ สุจริตกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล รองศาสตราจารย์รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง 

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนิดา ศิริกุลวิเชฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ เป็นต้น 
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การแข่งขันกีฬาภายในบุคลากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 40 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาภายใน
ของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 40 โดยเข้าร่วมการแสดง
พิธีเปิดและขบวนพาเรด ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 

การตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 ส าหรับคณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
ครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมและมัธยม 
ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณแผ่นดิน ลูกจ้างเงิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการบ านาญ  
(ที่ เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย) ข้าราชการบ านาญ 
(เกษียณอายุ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โถง 
หน้าห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร  
(ห้องประชุม 101) อาคารประชุมสุข อาชวอ า รุ ง คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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คณาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ  
 

 

รายนามคณาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ในรอบปีการศึกษา 2560 จ านวน 23 คน ดังนี้ 

 1. ศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 

 2. รองศาสตราจารย ์จ านวน 2 คน 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 20 คน 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

 
ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท ์

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ รองศาสตราจารย์อรนุชา อัฏฏวัชระ 
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ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลรัชต์ แก้วดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู 

    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ น่วมนุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล ท าสวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เณรเทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ 

    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรม สวนสมุทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อบุลวรรณ หงษ์วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรเนตร อารโีสภณพิเชฐ 

    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิดา ทินมาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี ศรีลัด 

    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา อุตมัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ บุบผโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภสร เรือนโรจน์รุ่ง 
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บุคลากรได้รับรางวลั/ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช 

ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560  
จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการประจ าปีของที่ประชุมปอมท. ในวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2560 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล 

ได้รับรางวัล International Adult and Continuing Education Hall of Fame’s 
Class of 2017 (นักการศึกษาผู้ใหญ่ระหว่างประเทศ)  จากงานประชุม UNESCO 
CONFINTEA VI Mid-Term Review 2017 ที่ เมือง Suwon City ประเทศเกาหลี ใต้   
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ถือเป็นคนไทยคนที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนี้ ต่อจาก ดร.โกวิท วรพิพัฒน ์

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง 

ได้รับประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลของรัฐ 
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2561 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 

ได้รับรางวัล Robert deKieffer จากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (AECT) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะนักวิจัยและผู้น าการศึกษานานาชาติ ปี 2017 เป็นคนไทย

คนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ 

อาจารย์ชวิน พงษ์ผจญ 

ได้รับรางวัลดีเด่น หนังสือส าหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12 – 18 ปี ประเภทร้อยกรอง เร่ือง 
“รวมบทร้อยกรอง ร้อยกลอน” และรางวัลชมเชย หนังสือกวีนิพนธ์ เร่ืองแนบเกล้า
เนากาล รวมบทร้อยกรอง” จากการประกวดหนังสือดีเด่น จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี 29 มีนาคม 2560 ในงาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ (คณบดี) 
ด ารงต าแหน่งประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(กลุ่ม 16 สถาบัน) จากที่ประชุมประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (กลุ่ม 16 สถาบัน) ครั้งท่ี 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
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ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์ 

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจ าปี 2560 จากสภามหาวิทยาลยัในการประชุม ครั้งที่ 816  
เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2561 โดยมีประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ประจ าประเทศไทย ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 และในวันที่  

17 ธันวาคม 2560 ได้มีพิธีประกาศเกียรตคิุณ โดยได้รบัเกียรติจากท่านองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานในพิธีมอบ

เข็มทองค าและใบประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ จัดขึ้นท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
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ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดแข่งขัน

สิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์แบบมีปฎิสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้เชิงรุก: 

Interactive Robot Interactive Learning, IRAL 

ทีมงานประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก ภิรมย์โสภา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  หัวหน้าทีม  ผู้ ร่ วมทีม  ได้แก่   

1) รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม อาจารย์ประจ า

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์  

2) นางสาวศศิธร ศรีวงศ์ญาติดี นิสิตระดับมหาบัณฑิต คณะ

ครุศาสตร์ และ 3) นายภาสกร ทองสันต์  นิสิตระดับ 

มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 

ได้รับรางวัลที่ 2 เหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ครั้งที่ 46 International Inventions and 
Exhibition เมือง Geneva ประเทศ Switzerland ระหว่างวันท่ี 11 – 15 เมษายน 2561 ดังนี ้
           1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม TARO: Teaching Assistant Robot for Optimal Engagement and 
Learning (รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม หัวหน้าทีม และนายชัชรินทร์ เลิศยศบดินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 
 2. TARAL: Teaching Assistant Robot for Active Learning (รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม หัวหน้าทีม 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก ภิรมย์โสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
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1) รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ 

ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 
 1) Gold Medal Award ผลงาน Smart Location - Based Mobile Application: The Discovery of the Real 
World on Virtual Location (Smart Location-Based Mobile Application: ค้นพบโลกจริงบนพิกัดเสมือน) จากงาน  
45th International Exhibition Inventions Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส 
 2) Bronze Medal Award ผลงาน Smart U-learning System: Transformative Innovation Beyond Classroom 
(Smart U-learning System: นวัตกรรมอัจฉริยะเสมือนที่ไร้ขีดจ ากัดการเรียนรู้)  จากงาน 45th International Exhibition 
Inventions Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส 
 3) Bronze Medal Award ผลงาน Banknote iMagnifier Mobile Application (นวัตกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียนผ่าน BiMMA) จากงาน 45th International Exhibition Inventions Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส 
 4) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจ าปี 2560 ระดับประกาศเกียรติคุณสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
นิเทศศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน Smart Location-Based Mobile Application: 
ค้นพบโลกจริงบนพิกัดเสมือน และ Smart U-learning System: นวัตกรรมอัจฉริยะเสมือนที่ไร้ขีดจ ากัดการเรียนรู้  
 5) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจ าปี 2560 ระดับประกาศเกียรติคุณสาขาการศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนผ่าน BiMMA: Banknote iMagnifier 
Mobile Application 
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1) รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม  
2) รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์  
ไ ด้ รั บ  Silver Medal Award ผล งาน  Multicultural Virtual 
World (รู้รอบวัฒนธรรมจากห้องเรียนเสมือนจริง) จากงาน 45th 
International Exhibition Inventions Geneva ณ สมาพันธรัฐสวสิ 
 

อาจารยจ์ีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และคณะ ได้รับรางวัล ดังน้ี 
1) Grand Prize ผลงาน Able walker: Automatic Balance 
Level Easy Walker (ไม้เท้าผยุงเดินปรับระดับอัตโนมัติ) 
2) Gold Prize ผลงาน Esi Bag Suite: Emergency & Safety 
Intelligence Bag Suite for Athletes, Disability and 
Elderly (ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะ) 
 จ า ก ง า น  Seoul International Invention Fair 
2017 (SIIF 2017) ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

อาจารยส์ริญญา รอดพิพัฒน์ และคณะ  
ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจ าปี 2560 ระดับประกาศ
เกียรติคุณสาขาการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) จากผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของ
บุหรี่ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
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นายรังสรรค์ จูทิม 

นายรังสรรค์ จูทิม เจ้าหน้าท่ีศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ได้รับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรห้องสมุด
ดีเด่น ประจ าปี 2560 กลุ่มบริการแรงงาน ประเภทเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป/พนักงานสถานที่ จากส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 โดยเข้ารับมอบเงินรางวัลพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศ
เกียรติคุณ จากรองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานวิทยทรัพยากรและประธานเครือข่าย
วิชาชีพห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ และรองคณบดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวด้วย 
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ปูชนียาจารย ์คณาจารย์อาวุโส และคณาจารย์ดีเด่น 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์อาวุโส ประจ าปี 2561 จ านวน 7 ท่าน ดังนี ้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ ตั้งปณิธานสุข  3) อาจารย์ชาญวิทย์ อุปยโส  
4) อาจารย์เพียงตา กิจหริัญวงศ์               5) อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบ  
6) อาจารย์แสงทิวา ไชยยศ        7) อาจารย์อุราภรณ์ สุจรติจันทร์ 

1 

2 3 4 

5 6 7 
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บุคลากรเกษียณอายุการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารยผู้์เกษียณอายุการท างาน จ านวน 12 คน ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาทิพย ์เกสะวัฒนะ  2. รองศาสตราจารย์ ดร.บญัชา ชลาภริมย์ 

3. รองศาสตราจารยส์ุพร ชัยเดชสรุิยะ   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร วรรณศิร ิ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมิวดี ประยูรศุข  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี  มณีเนตร 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา โกรศุภมิตร  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมุิตรา  เทียนตระกลู 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศรี สวนไพรินทร ์  10. อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อันทิวโรทัย 

11. อาจารย์กมลรัตน์  แดงสว่าง   12. อาจารย์วิมล ศรีดาชาต ิ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการเกษียณอายุการท างาน จ านวน 6 คน ดังนี้ 

1. นางจันทร์นรา ศรีสุข    2. นางสุดา ประทีปสุวรรณ  

3. นางวรรณพร แสงพยัคฆ์     4. นางชอบ โพธ์ินิ่มแดง  

5. นายรังสรรค์ จูทิม     6. นายสัมฤทธ์ิ ศรีโพธิ์งาม 
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รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 

เหรียญจักพรรดิมาลา 
 

1.  นายพรเทพ     เลิศเทวศริิ   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)  

2.  นางชญาพิมพ ์  อุสาโห       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) 

3.  นางซ่อนกลิ่น  วิรัตน์โยสินทร์  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

4.  นางพิสันธนีย์  ศรีดุรงฤทธิ์  (อาจารย์) 

5.  นางสาวอัมพร  ม้าคนอง   (รองศาสตราจารย์ ดร.) 

6.  นางสาวอาภัสรา       ชินวรรโณ  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) 

7.  นายประณาท  เทียนศรี   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

8.  นางสาวกรองแก้ว สรนันท์      (นักวิชาการโภชนาการ) 

 

ข้าราชการ 
 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

1. นางสาวอุไรวาส   ธ ารงอรรถ  (อาจารย์ ดร.) 

 

พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุน) 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
 

1. นางสาวณัฏฐภรณ์  หลาวทอง  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร) 

2. นางเนาวนิตย์   สงคราม   (รองศาสตราจารย์ ดร.) 

3. นางสาวปิยานี   จิตร์เจริญ  (อาจารย์ ดร.) 

4. นางสาวเหมวรรณ ขันมณี   (อาจารย์) 

 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
 

1. นายเปรม    สวนสมุทร  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) 

2. นายวิรุจ   กิจนันทวิวัฒน์  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) 

3. นายวีรพล   แสงปัญญา  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) 

4. นายประกอบ   กรณีกิจ   (รองศาสตราจารย์ ดร.) 

5. นางสาวธีรวด ี  ถังคบุตร   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) 

6. นางสาวนันทรัตน์  เจริญกลุ   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) 
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ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต่อ) 
 

7. นางสาวบุณฑริกา  บูลภักดิ์   (อาจารย์ ดร.) 

8. นางภารดี   ศรีลดั   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) 

9. นางสาวสุพัตรา   อุตมัง   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

10. นางดนีญา  อุทัยสุข   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) 

11. นางสาวดุสิดา  ทินมาลา   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

12. นางสาวศศิลักษณ ์ ขยันกิจ   (รองศาสตราจารย์ ดร.) 

 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
 

1. นายกนก   จันทรา   (อาจารย์ ดร.) 

2. นายกีฏะ   เพิ่มพูน   (อาจารย์) 

3. นายพลพรรธน์   บัวแก้ว   (อาจารย์) 

4. นายพิรุนเทพ   เพชรบุรี   (อาจารย์) 

5. นายไพโรจน์   โอ่งตั๋ว   (อาจารย์) 

6. นายเกรียงไกร   ปิยะเมธาง  (อาจารย์) 

7. นายรัฐธนินท์   วรสิทธิสิทธ์ิ  (อาจารย์) 

8. นายเกรียงไกร   อินทรชัย   (อาจารย์) 

9. นายจตุพงษ์   ทองสุข   (อาจารย์) 

10. นายจีระศักดิ์   จิตรโรจนรักษ์  (อาจารย์) 

11. นายเฉลิมลาภ   ทองอาจ   (อาจารย์ ดร.) 

12. นายชัยณรงค์   แก้วสุก   (อาจารย์) 

13. นายชาญณรงค์  วังเย็น   (อาจารย์) 

14. นายทศพร   ศรีแสง   (อาจารย์) 

15. นายทินวัฒน์   นาคศรีอาภรณ์  (อาจารย์) 

16. นายปกิต   วิเศษปัดสา  (อาจารย์) 

17. นายศรานุวัฒน ์  ชุ่มชัง   (อาจารย์) 

18. นางสาวกรวรรณ  แสงตระกลู  (อาจารย์ ดร.) 

19. นางสาวกวิตา   ฟองสถาพร  (อาจารย์) 

20. นางสาวกาญจนา  เบ้าทอง   (อาจารย์) 

21. นางสาวจิรัชยา  ปิณฑานนท์  (อาจารย์) 

22. นางสาวฉัตรวรรณ์  ลัญฉวรรธนะกร  (อาจารย์) 
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จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (ต่อ) 
 

23. นางสาวดวงพร  ข้องเกี่ยวพันธุ์   (อาจารย์) 

24. นางสาวธฤษวรรณ  คุณยศยิ่ง   (อาจารย์) 

25. นางสาวน้ าผึ้ง   ทวีพรปฐมกุล   (อาจารย์) 

26. นางกฤชรัตน ์  ว่องอาทรกุล   (อาจารย์) 

27. นางสาวนาถลดา  ธนวัฒนาด ารง   (อาจารย์) 

28. นางสาวบุษกร   เลิศวีระศิริกลุ   (อาจารย์ ดร.) 

29. นางปริณดา   ลิมปานนท์ พรหมรัตน์  (อาจารย์ ดร.) 

30. นางสาวปิยฉัตร  ฆังฆะ    (อาจารย์) 

31. นางสาวพัฒน์นรี  มูลปา    (อาจารย์) 

32. นางสาวมนสิการ  เฮงสุวรรณ   (อาจารย์ ดร.) 

33. นางสาวเมธินี   หน่อค า    (อาจารย์) 

34. นางรุ่งระวี   สมะวรรธนะ   (อาจารย์) 

35. นางสาวเรวดี   สันถวไมตรี   (อาจารย์) 

36. นางวรกมล   สุนทรานนท์   (อาจารย์) 

37. นางสาวโสรัจ   เรืองรัตนนิธิ   (อาจารย์) 

38. นางสาวอภันตรี  ศรีปานเงิน   (อาจารย์) 

39. นางอศินา   พุทธคุณ    (อาจารย์) 

40. นายสันติวัฒน์  จันทร์ใด    (อาจารย์ ดร.) 

41. นายสิริภัทร  ช่ืนค้า    (อาจารย์) 

42. นายธรรม์ปณต  พินิจพันธ์   (อาจารย์) 

43. นางนวรัตน์  ธัญญศิริ    (อาจารย์) 

44. นางสาวกฤตรัตน ์ กฤตวัฒนวงศ์   (อาจารย์) 

45. นางสาวน้ าฝน  นาสวาสดิ์   (อาจารย์) 

46. นางสาวเกศกร  ช่ืนค้า    (อาจารย์) 

47. นางสาวพรศิร ิ  สันทัดรบ   (อาจารย์) 

48. นางภัทรภร  เจนสุทธิเวชกุล   (อาจารย์ ดร.) 

49. นางรัตนาภรณ ์  วามะสรุีย์   (อาจารย์) 

50. นางสาวสุมิตรา  คุณวัฒน์บัณฑิต   (อาจารย์) 

51. นางวรรณา  นาคศรีอาภรณ์   (อาจารย์) 

52. นางสาวอัญชิสา ธนศิริกุล    (อาจารย์) 

53. นางสาวศิริพร  โชติแสงศรี   (อาจารย์) 
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จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (ต่อ) 
 

54. นางสาวกุลนิดา         วรสารนันท์   (อาจารย์) 

55. นางสาวอภิรด ี  ณ สงขลา   (อาจารย์) 

 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
 

1. นางสาวมันต้อง  แซ่พ่าน    (เจ้าหน้าที่ส านักงาน P7) 

 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
 

1. นายจิรพัฒน์   รอดรักษา   (เจ้าหน้าที่ส านักงาน P7) 

2. นางสาวเดือนเพ็ญ  กุ้งมะเริง      (เจ้าหน้าที่ส านักงาน P7) 

3. นางสาวปะราลี   ปาละสุวรรณ   (บรรณารักษ์ P7) 
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กิจกรรม/โครงการเด่นด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

 

โครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดภารกิจกายภาพ ประจ าปี 2560 เร่ือง “ภารกิจกายภาพร่วมสร้างองค์ความรู้ 

สู่การพัฒนานวัตกรรม 4.0” วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2560 ณ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท ต าบลท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย กลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านจิตสาธารณะและการจัดการสิ่งของเหลือใช้ส าหรับบุคลากร คณะครุศาสตร์ ณ มูลนิธิฉือจี้ 
ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่  23 – 26 พฤษภาคม 2561  
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การจัดการเรียนการสอน 
 
 

ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร ์มีหลักสตูรที่เปดิสอน 3 ระดับ ดังนี้ หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต จ านวน 1 หลักสูตร 
หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต จ านวน 21 หลักสูตร และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จ านวน 11 หลักสตูร ดังนี้ 
 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เปิดสอนโปรแกรมปกติและโปรแกรมเกียรตินิยม ดังนี้ 

 

โปรแกรมปกติ จ านวน 10 สาขาวิชา  
(1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2) สาขาวิชาประถมศึกษา  
(3) สาขาวิชามัธยมศึกษา (4) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
(5) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (6) สาขาวิชาศิลปศึกษา  
(7) สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (8) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(9) สาขาวิชาธุรกิจศึกษา  (10) สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ 

 

โปรแกรมเกียรตินิยม จ านวน 6 สาขาวิชา 

(1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2) สาขาวิชาประถมศึกษา  
(3) สาขาวิชามัธยมศึกษา (เฉพาะวิชาเอกเดี่ยว)   (4) สาขาวิชาศิลปศึกษา 

(5) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (6) สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 

 
 

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 21 หลักสูตร ได้แก ่
  

1) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

3) สาขาวิชาประถมศึกษา  4) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
5) สาขาวิชาการศึกษาคณติศาสตร์  6) สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์  
7) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  8) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
9) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)  10) สาขาวิชาศิลปศึกษา 

11) สาขาวิชาดนตรีศึกษา  12) สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
13) สาขาวิชาบริหารการศึกษา  14) สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสตูร  
15) สาขาวิชาอุดมศึกษา 16) สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา  
17) สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  18) สาขาวิชาสถิติและสารสนเทศการศึกษา 

19) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา   20) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
21) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน  
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3. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จ านวน 11 หลักสูตร ได้แก ่
  

1) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

3) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 4) สาขาวิชาศิลปศึกษา 

5) สาขาวิชาพัฒนศึกษา 6) สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

7) สาขาวิชาอุดมศึกษา 8) สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 

9) สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 10) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

11) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์มีนิสิตรวมทั้งสิ้น จ านวน 2,218 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 
1,400 คน ระดับมหาบัณฑิต จ านวน 485 คน และระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน 333 คน และมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 617 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 350 คน ระดับมหาบัณฑิต จ านวน 206 คน 
และระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน 61 คน 

 

จ านวนนิสิต ปีการศึกษา 2560 และบัณฑิตส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ระดับการศึกษา 
นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 นิสิตทุกชั้นป ี บัณฑิตปีการศึกษา 2560 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปริญญาตรี 140 220 360 550 850 1,400 120 230 350 

ปริญญาโท 78 137 147 167 318 485 80 126 206 

ปริญญาเอก 31 37 50 112 221 333 21 40 61 

รวม 249 394 557 829 1,389 2,218 221 396 617 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
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การพัฒนานิสิต 
 

กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต มผีลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ดังน้ี 

วันที่จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค ์

1 2 3 4 5 

5 ส.ค. 60 สายสัมพันธ์ระหวา่งบ้านกบัมหาวิทยาลยั กลุ่มภารกจิกิจการนิสิต 230      
14 ก.ย 60 -  
22 มี.ค 61 

โครงการ Letter to the Future Me จดหมายจากฉัน
ถึงฉัน 

ชมรมอิงคลิศวิชชหรรษา 89 
 

     

18 ก.ย. - 12 ต.ค. 60 โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ "พีส่อนน้อง"  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

150      

23 ก.ย. 60 โครงการรับขวัญน้องใหม่ 2560 ฝ่ายนิสิตสัมพันธ ์
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

300      

20 - 22 ต.ค. 60 ค่ายสุดสัปดาห์อาสาพัฒนาชนบท 2560 โรงเรียนวัดโคก 
(ภู่พิพัฒน์น าเพ็ญ)  ต าบลบางชะนี อ าเภอบางบาล 
จังหวัดอยธุยา 

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน ์
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

53      

27 ต.ค. – 3 พ.ย. 60 โครงการฝึกทักษะการพูดเพื่อคัดเลือกนสิิตเข้าร่วม 
การแข่งขันโตว้าทีประเพณีน้องใหม่ 

ชมรมวาทศิลป์ 
 

      

4 พ.ย. 60 โครงการทัศนวัฒนธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมภาษาและวัฒนธรรมไทย 32      

6 - 10 พ.ย. 60 
 

นิทรรศการภาพถา่ย ภายใต้แนวคิด “ภาพถ่ายจากใจ 
Photo from Heart” 

ชมรมถ่ายภาพและสื่อสร้างสรรค์       

16 - 17 ธ.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 กลุ่มภารกจิกิจการนิสิต 355      

19 ธ.ค. 60 -  
2 ม.ค. 61 

โครงการค่ายกลางปี 2560 โรงเรียนบ้านแม่จาง  
ต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน ์
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

47      

21 - 22 ธ.ค. 60 โครงการครุศิลป์สร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนบ้านหบุบอน ชมรมครุศิลป์สู่สังคม 49      
5 - 7 ม.ค. 61 ค่ายภาษาอังกฤษ TEFL Chula English Camp 

ครั้งที่ 17 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ชมรมอิงคลิศวิชชหรรษา 

 
150      

6 ม.ค. 61 โครงการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ 284      
20 - 24 ม.ค. 61 

 
ค่ายแนะแนวการศึกษา อยากเป็นครู โครงการ 11 
“The Treasure Hunter: ตามล่าหาขมุทรัพย์  
ไขความลับความเป็นครู” 

ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

120      

22 - 24 และ 25 - 27 
ม.ค. 61 

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ 161      

10 - 11 ก.พ. 61 โครงการสัมมนากลางปี บา้นฟ้าใสรีสอรท์ อ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุร ี

คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 40      

17 ก.พ. 61 โครงการแบ่งฝันปันรัก 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 
ศูนย์วัดดวงแข กรุงเทพมหานคร 

ชมรมจิตอาสา ฯ 
 

30      

17 ก.พ. 61 ค่ายต้นกล้าครูการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 4 โรงเรียน
นครราชสีมาปัญญานุกูล 

ชมรมต้นกล้าครูการศึกษาพิเศษ 
 

200      
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กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต มผีลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ (ต่อ) ดังนี ้

วันที่จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค ์

1 2 3 4 5 

20 ก.พ. - 16 มี.ค. 61 โครงการ EDU DANCE FOR HEALTH  ฝ่ายกีฬา 
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

100      

10 - 11 มี.ค. 61 ฟุตบอลชั้นปี ประจ าปกีารศึกษา 2560 ฝ่ายกีฬา 
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

200      

11 - 12 มี.ค. 61 EDU Futsal Cup ประจ าปกีารศึกษา 2560 ฝ่ายกีฬา 
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

120      

15 มี.ค. 61 โครงการ Get Set Go ชมรมอิงคลิศวิชชหรรษา 30      

16 - 18 มี.ค. 61 โครงการค่ายซอนต้าเพื่อน้องบนดอย ครั้งที่ 8 
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ อ าเภอทองผาภูมิ   
จังหวัดกาญจนบุร ี

ชมรมสานฝันเพื่อเด็กและสตรี 
 

80      

24 - 25 มี.ค. 61 ค่ายคณิตศาสตร์สัญจร คร้ังที่ 17 โรงเรียนขอนแก่น
วิทยายน อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น 

ชมรมต้นกล้าครูคณิตศาสตร์ 
 

150      

31 มี.ค. 61 โครงการกีฬาประเพณีครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์ 
ไม้เรียวเกม ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

ฝ่ายกีฬา 
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

1000      

3, 5, 9 - 11 เม.ย. 61 โครงการอบรมทักษะการเต้นลีลาศ   ชมรมลีลาศ 30      

18 เม.ย. 61 โครงการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู ศูนย์พัฒนานิสติและบัณฑิตอุดมคต ิ 30      

19 เม.ย. 61 Take your hand ประจ าปีการศกึษา 2560 ชมรมครุศาสตรน์านาศิลป์และศิลปะ
เพื่อการศกึษาร่วมสมัย 

20      

21 เม.ย. 61 โครงการละคร วัฒนธรรมไทย ในหนังสอืเรยีน  ชมรมภาษาและวัฒนธรรมไทย 100      

23 เม.ย. - 11 พ.ค. 61 โครงการ กนค. ใส่ใจใกล้สอบ ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 150      
22 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61 

 
โครงการค่ายปลายปี 2560 โรงเรียนบ้านสวนใน  
อ าเภอวังกระแจะ จังหวัดตราด 

คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 55 
 

     

   22 - 24 , 25 - 27  
          พ.ค. 61 

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ 83       

26 พ.ค. 61 โครงการครุศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน  ชมรมครุศิลป์สู่สังคม 49      
16 - 17 มิ.ย. 61 

 
โครงการสัมมนาถ่ายทอดงานคณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 

คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 55 
 

     

7 ก.ค. 61 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มภารกจิบริการการศึกษา 
ร่วมกับกลุ่มภารกจิกิจการนิสิต 

647      

20 ก.ค. 61 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาบัณฑิต กลุ่มภารกจิบริการการศึกษา
ร่วมกับกลุ่มภารกจิกิจการนิสิต 

544      

 

หมายเหต ุ วัตถุประสงค์ 1. ด้านสติปัญญาและวิชาการ 2. ด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน ์3. ด้านคุณธรรม 4. ด้านทักษะอาชพี และ 5. ด้านสุขภาพ 
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การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา/สวัสดิการ 
 
 
 

1. ทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1.1 ทุนอุดหนุนการศึกษา 1.2 ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
      
     เป็นการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้นิสติ
ที่มีความจ าเป็น สามารถเรียนได้จนส าเร็จการศึกษาและได้
ด าเนินการรับสมัครขอทุนในแต่ละปีการศึกษา โดยประกาศ
รายช่ือนิสิตรับทุน และจัดพิธีมอบทุนและแสดงความขอบคุณ 
ผู้มอบทุน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มีนิสิต
สมัครขอรับทุนท้ังสิ้น 373 คน และได้รับทุน 2 ประเภท คือ  
    1) ทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์  
                จ านวน 319 ทุน  3,544,100 บาท  

    2) ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
                จ านวน 253 ทุน  6,768,000 บาท 

  รวมเป็นเงิน       10,280,100 บาท 

       
      มหาวิทยาลัยได้จัดเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ของรัฐบาลแก่นิสิต เพื่อให้โอกาสนิสิตในระดับปริญญาบัณฑิต
ที่มีความสามารถทางวิชาการ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาส
ศึกษาเท่าเทียมกับผู้อื่น ในวงเงินไม่เกินคนละ 60,400 บาทต่อคน
ต่อปี และในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตยื่นแบบขอกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา จ านวน 129 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
       กู้ต่อเนื่อง จ านวน 114 คน เป็นเงิน 5,766,200 บาท        
       กู้ใหม่      จ านวน   15 คน เป็นเงิน   821,000 บาท 
           รวมเป็นเงิน  6,587,200 บาท 

 

 
 
 

2. สวัสดิการความช่วยเหลือส าหรับนิสิตที่ไม่ใช่เร่ืองทุนสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย 

2.1 การจ้างนิสิตท างานพิเศษโครงการจ้างงานนิสิต 
2.2 การประกันอุบัติเหตุนิสติ และสวัสดิการเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลที่เกินจากวงเงินประกัน 
2.3 บริการประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
2.4 สวัสดิการทุนอาหารกลางวันส าหรับนิสติที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์
2.5 บริการออกหนังสือขอลดค่าโดยสารรถไฟ   
2.6 บริการประชาสัมพันธ์ด้านหอพักส าหรับนสิิต 
2.7 บริการห้องละหมาด 
2.8 บริการประสานเรื่องรถบัสโดยสารของมหาวิทยาลัยเพื่อกิจกรรมนิสิต 
2.9 บริการจัดท าตราตดิรถยนต์ส าหรับนิสติชั้นปีที่ 3 ข้ึนไป และระดับบัณฑติศึกษาทุกช้ันปี  
2.10 บริการผ่อนผันทหารและด าเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) 
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ศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร ์
 

 

คณะครุศาสตร์มอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวนรวมท้ังสิ้น 21 คน ดังนี้ 
 

ประเภทผู้ประสบความส าเร็จสูงในหน้าท่ีการงานหรือวิชาชีพ 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว  2) นางสาวกนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล  
3) ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร ์ 4) รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 
5) ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บณิฑสันต ์  

 

ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบตุร  2) นายจิรัฐฏ์ แจ่มสว่าง   
3) รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล  
 

4) นายอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร  

ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือ ประเทศชาติ 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน 2) รองศาสตราจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา   
3) รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิร ิ 4) รองศาสตราจารย์ ดร.สริิพัชร์ เจษฎาวิโรจน ์  
5) นางสัณหจุฑา จริาธิวัฒน์ 6) นางประเสริฐสุข จามรมาน  
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ ์ 8) นางสาวยุพยง วุ้นวงษ์ 
9) นายภาคินัย สุนทรวภิาต   10) นายพิศณุ ศรีพล 
11) แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธ์ิ 12) ดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน 
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นิสิตได้รับรางวัล/สร้างชื่อเสียง 
 

รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวดหรือการแข่งขันประจ าปีการศึกษา 2560 

วันที่จัด รายนามนิสติ ชื่อรายการ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 

11 ก.ย. 60 นางสาวขนิษฐา นิ่มด า The 9th Asian Age Group Championships - 2017 รองชนะเลิศ ASIA SWIMMING FEDERATION 
7 ต.ค. 60 นายธนภณ สุขสงวน รักบี้ฟุตบอล ระดบัอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ชนะเลิศ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล 

แห่งประเทศไทย 
7 ต.ค. 60 นายภัคดนัย อังก์สิริยากร รักบี้ฟุตบอล ระดบัอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ชนะเลิศ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล 

แห่งประเทศไทย 
7 ต.ค. 60 นายคณิน ปานรุ่ง รักบี้ฟุตบอล ระดบัอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ชนะเลิศ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล 

แห่งประเทศไทย 
2 - 3 ธ.ค. 60 นายณัฐนันท์ สุขสรรถาวร The 44th RBSC Annual Hockey Festival 2017 รองชนะเลิศอันดับ 2 สมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ 
1 ม.ค. 61 นางสาวกนกวรรณ ผดุงเจริญ The 37th Chiang Mai Open Softball Tournament 2017 รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวกนกพร ทิพย์นาวา 
 

คาราเต้-โด กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี
ฟันดาบสากล กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวกนกวรรณ  
ผดุงเจริญ 

ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรอื ราชมงคลธัญบุรีเกมส ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวกมลชนก โอเอีย่ม ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรอื ราชมงคลธัญบุรีเกมส ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวกานติมา  
ภักดีเกียรตภิูม ิ

บาสเก็ตบอล 3 คน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ  
ราชมงคลธัญบุรี 

ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวขนิษฐา นิ่มด า 
 

ว่ายน้ า กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวจริยา ถาใจ ฮ็อกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวจนิต์จุฑา สขุสุวรรณ หมากกระดาน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุร ี

ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวจริาวรรณ หนองนา เซปักตะกร้อ กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุรีเกมส ์

รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวจุฑาทิพย์ ถนนแก้ว รักบี้ฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุรีเกมส ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวชญานันทน ์ 
ไทรศักดิ์สิทธิ์ 

รักบี้ฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุร ี

รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวณัชฐานันท์  
ปั้นทองค า 

หมากกระดาน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุร ี

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวดรุณี วิริยะวารี ฮ็อกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวทรัพย์ทอง  
เซ่ียงหว่อง 

เรือพาย กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 
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รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวดหรือการแข่งขันประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
วันที่จัด รายนามนิสติ ชื่อรายการ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวธนาพร แซ่เล้า 
 

เทควันโด กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   
 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวธมลวรรณ สุภาพ เอเม็ท กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรอื ราชมงคลธัญบุรี   ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวธัญญารัตน์ สีน้ าค า เซปักตะกร้อ กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุรี   

รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวเปรมปรีดา แสงแก้ว ว่ายน้ า กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรอื ราชมงคลธัญบุรี   ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวพรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ 
 

แบดมินตัน กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  
 

ชนะเลิศ  
รองชนะเลิศอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวพรพิมล แสงสม ี
 

เทควันโด กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   
 

รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวพลอยชมพู มาตพงษ์ 
 

เซปักตะกร้อ กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุรี   

รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวพิชญา สวนชว่ย เทควันโด กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวมัดหมี่ มณีปุระ ฮ็อกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวรัชดาภรณ์ แจ้งไพร 
 

เซปักตะกร้อ กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุรี   

รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาววชิราภรณ์  
นาทันใจ 

เซปักตะกร้อ กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุรี   

รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวศดานันท์ เทพจันดา เรือพาย กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวศราวัณ อัตชู ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวสุภัสสร ค าแพงศร ี เซปักตะกร้อ กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุรี   

รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวอภสร อ่อนนว่ม คาราเต้-โด้ กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวอมรรัตน์ ศรีวิเศษ เรือพาย กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวอรจิรา ขันอาษา รักบี้ ฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุรี   

รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวอลิษา หมอเรือง เรือพาย กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 
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รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวดหรือการแข่งขันประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
วันที่จัด รายนามนิสติ ชื่อรายการ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นางสาวอารพีร  
วณิชยาพณิชย ์

เทนนิส กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรอื ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายกฤตเมธ ค าลือ ว่ายน้ า กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรอื ราชมงคลธัญบุรี   ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายกาญจนภูมิ ปะจิคะ  ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายขจรศักดิ ์อุตรธยิางค์ ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายคณวัฒน์ สุขเจริญ 
 

เทควันโด-พุ่มเซ่ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุร ี

รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายจักรกฤษณ ์ รุ่งเรืองสิน ฮอกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายจารุพงศ์ เจริญลาภ
โสภณ 

ว่ายน้ า กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรอื ราชมงคลธัญบุรี   ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายฉฏาธร จันทร์ประดิษฐ ์ ฮอกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายฉันทัช มิลเลอร์ เรือพาย กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายชนะศักดิ ์หร่ายเจริญ 
 
 

เรือพาย กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   
 
 

ชนะเลิศ  
รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายชยุต จุบรัมย ์ บาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุรี   

รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายชลัมภ ์สงวนศักดิ ์ ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายฐิติพัฒน์ รื่นอารมย์  ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายณัฐนันท์ สุขสรรถาวร ฮอกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายณัฐพงศ์ เหมนาค ฮอกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายณัฐพงศ์ สุทธิช ี
 

เรือพาย กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายถิรวัฒน ์สายวิเศษ ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายทศพล หอมดวง    ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 
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รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวดหรือการแข่งขันประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
วันที่จัด รายนามนิสติ ชื่อรายการ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายธนดล โภคา ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายธนาวุฒิ ประสานเนตร  ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายนเรศฤทธิ์ บันลอื เรือพาย กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายนฤดล  อัศวเรืองศร ี ฮอกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายประสบชยั แก้วรุ่งเรือง 
 
 

ว่ายน้ า กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรอื ราชมงคลธัญบุรี   
 
 

ชนะเลิศ  
รองชนะเลิศอันดับ 1  
รองชนะเลิศอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายปริวัฒน ์เรืองปราชญ์ ฮอกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายพรพล พุทธรกัขิต ฮอกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายพลายเพชร ชื่นใจฉ่ า เรือพาย กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายพิชาธรณ์ เผือกเชาวไว ฮอกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายพีรณัฐ บุญทัน แบดมินตัน กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายพีรพัฒน์ ถูกธรรม ฮอกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายพีรวิชญ์ คล้ายพรหม เพาะกาย กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายพุฒิพงศ์ ศรีสมโภชน ์ บาสเก็ตบอล 3 คน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ  
ราชมงคลธัญบุรี   

รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายภัคดนัย อังก์สิริยากร   รักบี้ฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุรี   

รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายภัทดนยั บุญเลิศ ลีลาศ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายภูรินทร์ ก าเพ็ชร ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายวชิรวิทย ์พงษ์จีน บาสเก็ตบอล 3 คน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ  
ราชมงคลธัญบุรี   

รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 
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รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวดหรือการแข่งขันประจ าปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
วันที่จัด รายนามนิสติ ชื่อรายการ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายศุภณัฐ วุฒธิรรมกิตติ รักบี้ฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุรี   

รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายศุภวุฒิ วอนเพียร คาราเต้-โด กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายสหรัฐ เพียรด ี มวยสากลสมัครเล่น กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ  
ราชมงคลธัญบุรี   

ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายสิทธิชยั กันยะ ฮ็อกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายสิทธโิชค อุ่นเมือง  ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายสิรวิชญ ์ทิงเหม ฮ็อกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายสุระ ชยับุตร ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายอนันต์ ศุภพัตธรรม ฮ็อกกี้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุรี   รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายอัชฌา สืบยุคล ซอฟท์บอล กีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคลธัญบุร ี  รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายฮานาฟีย ์ยี่สุ่นทรง บาสเก็ตบอล กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 หรือ ราชมงคล
ธัญบุรี   

รองชนะเลิศอันดับ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

22 - 31 
ม.ค. 61 

นายฐิติพัฒน์ รื่นอารมณ์ การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด รุ่น ประชาชนทั่วไป 
ประจ าป ี 61 

รองชนะเลิศอันดับ 1 สมาคมกีฬาแฮนด์บอล 
แห่งประเทศไทย 
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กิจกรรม/โครงการเด่นด้านการพัฒนานิสิต 
 

ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 11 “The Treasure Hunter: ตามล่าหาขุมทรัพย์ ไขความลับความเป็นครู” 20 - 24 มกราคม 2561 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจุฬาพัฒนาสังคม “ชุมชนบ้านครัวใต้” 7 - 10 มิถุนายน 2560 
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โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม. 2) 
17 - 25 เมษายน 2561 ณ วัดไรข่ิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

โครงการค่ายจุฬวิชญ์  25 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ์
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วิจัยและบริการวิชาการ 
 

              ปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการโครงการวิจัย รวมทั้งสิ้น 36 โครงการ และ 1 หน่วยปฏิบัติการวิจัย 
วงเงินสนับสนุนรวม 95,545,592 บาท โดยแยกเป็นเงินทุนเพื่อการวิจัยคณะครุศาสตร์ 10 โครงการ เป็นเงิน 418,500 บาท 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จ านวน 4 โครงการ เป็นเงิน 1,125,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับเงินส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย
จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จ านวน 1 หน่วย เป็นเงิน 1,000,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จ านวน 2 โครงการ  
เป็นเงิน 1,140,000 บาท และจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 20 โครงการ เป็นเงิน 91,862,092 บาท  โดยมีรายละเอียด 
แยกตามแหล่งทุน ดังนี ้

 

1. โครงการวิจัยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 

1.1 โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากเงินทนุเพ่ือการวิจัยคณะครุศาสตร์   
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 ผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ผ่านแท็บเล็ตร่วมกับแนวคิด 

เกมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตา่งกัน 

อาจารย์จิรชพรรณ ชาญชา่ง 14 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 61 35,000 

2 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบในกรงุเทพมหานคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์  
ปทุมเจริญวัฒนา 

12 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 80,000 

3 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุจิตลักษณะการสร้างสรรค์ 
ของนักพัฒนานวัตกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา 14 มี.ค. 61 - 13 มี.ค. 62 60,000 

4 ผลการเรียนแบบร่วมมอืแบบเทคนิคเกมส่งปัญหาร่วมกับ 
เกมิฟิเคชัน ผ่านเครื่องมือจัดการห้องเรียนที่มีต่อ
ความสามารถในการแกป้ัญหาอยา่งสร้างสรรค์และแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อาจารย์กัมปนาท ไชยรัตน์ 11 เม.ย. 61 - 9 เม.ย. 62 33,500 

5 ผลของการใช้วิธกีารสอนแบบนิรนัยผ่านการเรียนในบริบท 

โมบายเลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 4 ที่มีผลการเรียน

ต่างกัน 

อาจารย์เคลทรียา ศรีแปลก 18 เม.ย. 61 - 18 เม.ย. 62 35,000 

6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาตาม

แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับวีดิทัศน์ต้นแบบเพื่อส่งเสริม

ทักษะการสอนและความตระหนักในการสอนกีฬาพื้นเมอืงไทย

ส าหรับนิสิตคร ู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร สุดดี 19 เม.ย. 61 - 18 เม.ย. 62 35,000 

7 ผลของให้ข้อมูลป้อนกลับในการสอนทัศนศิลป์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

อาจารย์สุจินต์ วัฒนะรัตน์ 17 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 62 35,000 
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1.1 โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากเงินทนุเพ่ือการวิจัยคณะครุศาสตร์ (ต่อ)   
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
8 การพัฒนานวัตกรรมท้องฟ้าจ าลองขนาดย่อมเพื่อส่งเสริม

ความรู้ทางดาราศาสตร์ของประชาชน 

อาจารย์ฉันทนา เชาวป์รีชา 7 พ.ค. 61 - 19 เม.ย. 62 35,000 

9 ผลของการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการตอกย้ าค าศัพท ์

ในรูปแบบของการส่งความหมาย และความหมายอิงบริบท

เพิ่มขึ้นจากการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความคงทนในการจ าค าศัพท์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อาจารย์เรวดี หิรัญ 17 พ.ค. 61 - 3 พ.ค. 62 35,000 

10 ผลของการฝึกปฏิบัติและตัวแบบวีดิทัศน์ในห้องเรียนกลับด้าน

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อทักษะการเขย่งก้าวกระโดด 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อาจารย์วิเชียร หรรษานิมิตกุล 15 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 62 35,000 

 

1.2 โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อสร้างนวัตกร อาจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย 20 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 61 120,000 

2 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถทางดิจทิัลเพื่อการศึกษา 

ของนักศึกษาคร ู

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอีย้น 6 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 61 120,000 

3 แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาของไทย 

ในยุคดิจิทัล 

อาจารย์ ดร.สืบสกุล นรินทรางกูร  

ณ อยุธยา 

31 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 62 120,000 

4 อิทธิพลของภาวะผู้น าที่แทจ้ริงของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อ

ความผูกพันในการเรียนรู้ทางวิชาชพีของครู 

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร กุโลภาส 9 ส.ค. 61 - 8 ส.ค. 63 300,000 

(ปีที่ 2) 

5 พัฒนาการหลกัสูตรและการเรียนการสอนดนตรีไทยศึกษา

ของประเทศไทย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา   

ฉัพพรรณรัตน์ 

เม.ย. 61 - มี.ค. 62 465,000 

 

นอกจากนี้ยังได้รับเงินส่งเสริมและสนับสนนุกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

ที่ ชื่อหน่วยปฏบิัติการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 

1 หน่วยปฏิบัติการวจิัยสิ่งประเดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา (ปีที่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 1 พ.ย. 60 - 31 ต.ค. 61 1,000,000 

 

1.3 โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากเงินอุดหนนุทั่วไปจากรัฐบาล  

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 ระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับการวดั

ทักษะดา้นเทคโนโลยีและสื่อสารแห่งศตวรรษที่ 21 ของนิสติ

นักศกึษาปริญญาตร ี

รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา  ภาษีผล 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 900,000 

2 การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ส าหรับลดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ทางเคมีของนิสิตวิชาชีพครู 

อาจารย์ ดร.สายรุ้ง  ซาวสุภา 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 240,000 
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1.4 โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทนุภายนอก  
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) 
1 โครงการจัดท าข้อเสนอการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริม

ศักยภาพผู้สูงอาย ุ

รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอบุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร ์สุปัญโญ 
ดร.ปาน กิมป ี

1 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 1,933,250 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี
2 การศึกษาวิจยัและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรี ประจ าปีการศึกษา 2560 

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 
รองศาสตราจารย์เพียงใจ ศุขโรจน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบกุล พฤกษะวัน 

28 ก.ค. 60 - 31 มี.ค. 61 17,000,000 

3 การศึกษาวิจยัและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 
รองศาสตราจารย์เพียงใจ ศุขโรจน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบกุล พฤกษะวัน 

1 ส.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 20,000,000 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

4 การพัฒนาชุดเครื่องมือการวัดทกัษะชวีติของนักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพฒันาระบบการวัด 

และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน 

ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติดา้นความพอเพียง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ 
ดร.วนิดา สิมพล 
ดร.ปริญญาภรณ์ ธนะบญุปวง 
ดร.ภูมิ พระรักษา 
ดร.ธัญสินี เล่าส้ม 
ดร.ศุกลรัตน์ อิงชาติเจริญ 

6 ก.ย. 60 - 3 ม.ค. 61 1,999,850 

5 โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ปรบัเทียบคะแนน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

อาจารย์ ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัต ิ 13 มิ.ย. 61 - 11 ก.ย. 61 1,000,000 

6 การจัดท ารายงานการประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

อาจารย์ ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัต ิ 29 มิ.ย. - 27 ก.ย. 61 500,000 

7 ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การพัฒนา

ชุดเครื่องมือแบบคู่ขนานและเกณฑ์การประเมิน ภายใต้

โครงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินทักษะชีวิต 

(ด้านความพอเพียง ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

และด้านการด ารงชีพและการท างาน) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ 
ดร.ปริญญาภรณ์ ธนะบญุปวง 
ดร.ธัญสินี เล่าส้ม 
ดร.วนิดา สิมพล 
ดร.ศุกลรัตน์ อิงชาติเจริญ 
ดร.ภูมิ พระรักษา 

20 มิ.ย. - 18 ก.ย. 61 199,180 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับบริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด - เทค) จ ากัด 

8 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบเออาร์ในการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้สะเต็มศึกษาเพือ่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 
 

15 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 61 1,201,800 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

9 การพัฒนาหุ่นยนต์แบบมีปฏิสัมพนัธ์ตามแนวคิดเกมเป็นฐานร่วมกับ

โมบายแอปพลเิคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการคดิและความยึดมั่นผกูพนั

ในการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนในระดับประถมศกึษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก ภิรมยโ์สภา 
 

1 มี.ค. 61 - 28 กพ. 62 1,100,000 
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1.4 โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทนุภายนอก (ต่อ) 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
10 อิทธิพลของภาวะผู้น าที่แทจ้ริงของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อ

ความผูกพันในการเรียนรู้ทางวิชาชพีของครู 

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร กุโลภาส 2 พ.ค. 61 - 1 พ.ย. 62 450,000 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
11 การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครู

สมรรถนะสูง ส าหรับประเทศไทย 4.0 

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห 
อาจารย์ ดร.เพ็ญวรา ชูประวัติ 
อาจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย 
อาจารย์ ดร.สืบสกุล นรินทรางกูล ณ อยุธยา 

25 ก.ย. 60 - 25 มี.ค. 61 500,000 

12 โครงการระบบการมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟือ่งอรุณ ปรึดีดิลก 
อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด 

24 พ.ค. 61 - 19 พ.ย. 61 1,000,000 

13 โครงการติดตามและประเมินผลนโยบายการส่งเสริมการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ Thailand 4.0 

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาส ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นชนก โควินท ์
รองศาสตราจารย์ศิลปชัย บูรพานิช 
อาจารย์ ดร.ดารุวรรณ ศรีแกว้ 
อาจารย์สุกัญญา บุญศร ี

24 พ.ค. 61 - 19 พ.ย. 61 2,500,000 

14 โครงการประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้: การเผยแพร่และ

การน ามาตรฐานแหล่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช 
นาวาตรีหญิง ดร.หฤทยั อาจปร ุ

24 พ.ค. 61 - 19 พ.ย. 61 2,000,000 

15 โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการพฒันาครูในลักษณะ

เครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห 
อาจารย์ ดร.สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยธุยา 
ดร.สุวดี อุปปินใจ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ นิยมผล 
ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ 
ดร.ไกลาศ ดอนชัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชกู าแพง 
อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์ผล ววิรรธมงคล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานตยุทธ ตรีบุญนธิิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยิะ ประสงค์จันทร์ 
ดร.ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ 
ดร.ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง 
ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี 

24 พ.ค. 61 - 19 พ.ย. 61 2,500,000 
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1.4 โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทนุภายนอก (ต่อ) 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
16 

 

การพัฒนาศูนยว์ิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว 

ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ 
 

1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 63 16,222,012 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ (วช.) 
17 นวัตกรรมการเรียนรู้บนโมบายดว้ยอุปกรณ์เทคโนโลยี

อัจฉริยะเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนกัเรยีน 

ประกอบดว้ย 2 โครงการย่อย 

1) นวัตกรรมบนฐานการเรียนรู้เชิงลึก: การพัฒนาต้นแบบ 

โมบายแอพิเคชันกับอุปกรณ์เทคโนโลยอีัจฉริยะเพือ่ส่งเสริม

ทักษะการคิดส าหรับผู้เรียนประถมศึกษา 

2) ระบบการเรียนรู้แบบสืบสอบบนโมบายด้วยสมาร์ท

เทคโนโลยีและเกมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 

ในศวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร ์คล้ายสังข ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร ์คล้ายสังข ์
 

21 ก.ย. 60 - 21 ก.ย. 61 597,860 

 

 

 

2,160,950 

 

 

2,192,190 

ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ ่

18 โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานความรู้ที่พึงประสงค์

กระบวนการสอบประมวลความรู้ผ่านระบบ e-Testing  

และคลังข้อสอบ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร ์คล้ายสังข ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องลกัษณ์ บุญธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว 
ดร.เชิดวงษ์ หงษ์ศรีจินดา 
ดร.รัตตมา รัตนวงศา 

1 ม.ค. - 31 ก.ค. 61 4,180,000 

ส านักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

19 โครงการกิจกรรม SME Academy และระบบการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ "สร้างและพัฒนา

ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”  

และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกจิ (2) กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ 
อาจารย์ ดร.ธีรวด ีถังคบุตร 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชยการ คีรีรัตน์ 

23 ธ.ค. 60 - 23 ก.ค. 61 6,190,000 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

20 โครงการออกแบบระบบฐานขอ้มูลนักออกแบบผลิตภัณฑ์

และข้อมูลแนวโน้มการออกแบบผลิตภณัฑ์ ภายใต้งบลงทุน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ 
อาจารย์ ดร.ธีรวด ีถังคบุตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชยการ คีรีรัตน์ 

28 ธ.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 6,435,000 
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2. โครงการวิจัยท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 
2.1 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จเงินทุนเพ่ือการวิจัยคณะครุศาสตร์  

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูเพื่อรองรับการศึกษายุค 4.0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 22 ก.พ. - 30 มิ.ย. 60 40,000 
2 แนวทางภาคีมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนด้านการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูด้วยระบบ E-coaching/mentoring System 
รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 9 ส.ค. 59 - 8 ส.ค. 60 100,000 

3 ผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้โมเดลเลิฟ เพื่อสร้างเสริม
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

อาจารย์นวรัตน์ ธัญญศิริ 10 ส.ค. 59 - 31 ธ.ค. 60 30,000 

4 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และภาษาไทยของนักเรียน 
ในโรงเรียนเครือข่าย: การประยุกต์ใช้ทฤษฎียอมรับคุณสมบัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ 14 ส.ค. 58 - 14 ส.ค. 59 
 

30,000 

5 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบในกรงุเทพมหานคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์  
ปทุมเจริญวัฒนา 

12 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 
 

80,000 

6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 
ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ วีดทิัศน์ต้นแบบ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนและความตระหนักในการสอน
กีฬาพื้นเมืองไทยส าหรับนิสิตครู 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร สุดด ี 19 เม.ย. 61 - 18 เม.ย. 62 
 

35,000 

7 ผลของการใช้วิธกีารสอนแบบนิรนัยผ่านการเรียนในบริบท 
โมบายเลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผล 
การเรียนต่างกัน 

อาจารย์แคทลียา ศรีแปลก 18 เม.ย. 61 - 18 เม.ย. 62 
 

35,000 

8 ผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ผ่านแท็บเล็ตร่วมกับแนวคิด 
เกมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตา่งกัน 

อาจารย์จิรชพรรณ ชาญชา่ง 14 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 61 35,000 

9 พฤติกรรมการอบอุ่นร่างกายและคลายอุ่นร่างกายของ
นักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 43 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ 13 มิ.ย. 59 - 12 มิ.ย. 60 40,000 

10 การพัฒนาแบบวัดทกัษะกีฬาแบดมินตนั ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

อาจารย์ภารดี ศรีลัด 30 พ.ย. 58 - 30 มิ.ย. 59 35,000 

11 ผลของโปรแกรมอบรมครูเพื่อสอนภาษาอังกฤษด้วยเนื้อหา
อาเซียนและแนวคิด CLIL ที่มีต่อเนื้อหาความรู้ ทัศนคติ และ
การน าความรู้ไปใช้ในกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครู
ภาษาอังกฤษมธัยมศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณภา  
โหมดหิรัญ 

13 มี.ค. 57 - 12 มี.ค. 58 30,000 
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2.2 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช 
ที่ ชื่อหน่วยปฏบิัติการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 

1 หุ่นยนต์ช่วยการเรียนรู้ร่วมนโยบายแอพพลิเคชันต้นทุนต่ า รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม มิ.ย. 60 - พ.ค. 61 458,000 
 

2.3 โครงการวิจัยที่ได้ด าเนินการแลว้เสร็จจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเภทเงนิอุดหนนุการวิจัยจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2560 

ที่ ชื่อหน่วยปฏบิัติการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 

1 โครงการไทยแคลเวอร์คิดส์ โซลูชั่น อาจารย์ ดร.จรินทร วินทะไชย ์ 29 พ.ค. - 30 ก.ย. 60 880,000 
 

2.4 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากเงินอุดหนนุทั่วไปจากรัฐบาล 

ที่ ชื่อหน่วยปฏบิัติการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 

1 ระบบการเรียนรู้แบบเปิดตามแนวคิดมหาวิทยาลัย 

ความรับผิดชอบต่อสังคม: คอร์สแวร์แบบเปิดส าหรับมวลชน

เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา ต.ค. 59 - ก.ย. 60 900,000 

 

2.5 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จทุนศูนยน์วัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 การสอนตามแนวจิตตปัญญาเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้

ด้านสุนทรียประสบการณ์ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ ม.ค. - ส.ค. 59 40,000 

2 ผลของการใช้แนวทางในการวิเคราะห์เนื้อหาและปรับสื่อ 

การเรียนรู้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เพื่อเสริมสร้างภาวะผูกพันในการเรียนรูข้องผู้เรียน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชโินกุล ม.ค. - ส.ค. 59 40,000 

3 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการรู้ซ้ึงถึงความรู้สึกที่ส่งผล

ต่อความซาบซึ้งทางสุนทรียะ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์  

พิชญไพบูลย ์

ม.ค. - ส.ค. 59 40,000 

4 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้กรอบ

แนวคิดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นความเข้าใจ 

อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นว่มนุ่ม ม.ค. - ส.ค. 59 40,000 

5 การเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านสุนทรยีประสบการณ์ของ

นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัโดยใช้การเรียนรู้

ด้วยการสืบเสาะหาความรู ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ ม.ค. - ส.ค. 60 40,000 

 

2.6 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทนุภายนอก 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 การวิจยัและพัฒนารปูแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทกัษะนกัเรยีน 

ผู้มีความสามารถพิเศษดา้นทัศนศิลป์ ดา้นดนตรี และด้านนาฏศิลป์ 

โดยการบรหิารจัดการของศูนย์พัฒนาผูม้ีความสามารถพิเศษ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต ์
อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต ์
 

ต.ค. 59 - เม.ย. 60 300,000 

2 โครงการวจิัยและพัฒนาระบบแบบวัดและเกณฑ์ประเมินแบบ

รูบริคส์ออนไลน์ด้านการรู้สารสนเทศการรู้สือ่และรู้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสอืสาร ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศกึษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร ์คล้ายสังข ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 
 

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 980,000 
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2.6 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทนุภายนอก (ต่อ) 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
3 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพือ่สร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์

เน้นความซ่ือสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐภรณ ์หลาวทอง 
อาจารย์ ดร.ธีรวด ีถังคบุตร 

29 พ.ย. 59 - 29 พ.ย. 60 350,000 

4 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 

แบบ STEM ส าหรับการศึกษาระบบ 4.0 ของนักศึกษาครู 

อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ 
อาจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร 

29 พ.ย. 59 - 29 พ.ย. 60 365,000 

5 การพัฒนากจิกรรมศิลปะที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของผู้เรียนระดับปริญญาตรี โดยใช้แนวคิด 

การออกแบบอย่างยั่งยืน 

อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ ์
 

29 พ.ย. 59 - 29 พ.ย. 60 350,000 

6 ทิศทางการผลิตครูประถมศึกษาของประเทศไทยที่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้ครูและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า 29 พ.ย. 59 - 29 พ.ย. 60 350,000 

7 การพัฒนากจิกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการรับมือกับภาวะสมองเส่ือมและคณุภาพชีวิต 

ของผู้สูงอายุโดยบูรณาการศิลปศึกษากบัประสาทวิทยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุขเจริญ 
ตั้งวงษ์ไชย 

29 พ.ย. 59 - 29 พ.ย. 60 350,000 

8 โครงการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห 
อาจารย์ ดร.เพ็ญวรา ชูประวัติ 
รองศาสตราจารย์วีระชาติ สวนไพรินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรอ้ยสน สกลรักษ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยั เสวกงาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณภา โหมดหิรัญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ วิเศษสวุรรณภมูิ 

อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษว์ิทยากร 
อาจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ ์
อาจารย์วัฒนิตา น าแสงวานิช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิชุดา กิจธรธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ศรีประเสริฐ 

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 14,169,168 

9 โครงการประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายจัดตั้ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล 
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ 

20 มี.ค. 60 - 14 ธ.ค. 60 1,500,000 

10 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและมาตรฐานการรับรอง

คุณภาพโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนพัฒนา 

คุณภาพต่อเนื่องระยะที ่1 

อาจารย์ ดร.อมรวิชช ์นาครทรรพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ ์หลาวทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ วิเศษสวุรรณภมูิ 

อาจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม 
อาจารย์ ดร.วาทิน ีโอภาสเกยีรติกุล 
อาจารย์ ดร.เพ็ญวรา ชูประวัติ 

12 เม.ย. - 11 พ.ย. 60 3,856,300 

 
 
 
 



คณะครุศาสตร์ | 68 

 

2.6 โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากแหล่งทนุภายนอก (ต่อ) 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
11 การศึกษาวิจยัและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรี ประจ าปีการศึกษา 2559 

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 
รองศาสตราจารย์เพียงใจ ศุขโรจน ์
รองศาสตราจารย์วีระชาติ สวนไพรินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบกุล พฤกษะวัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพดี อ่องแสงคุณ 

15 มิ.ย. 59 - 31 มี.ค. 60 17,000,000 

12 การพัฒนาชุดเครื่องมือการวัดทกัษะชวีติของนักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพฒันาระบบการวัด 

และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐาน

การศึกษาแห่งชาติด้านความพอเพยีง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ 
ดร.วนิดา สิมพล 
ดร.ปริญญาภรณ์ ธนะบญุปวง 
ดร.ภูมิ พระรักษา 
ดร.ธัญสินี เล่าส้ม 
ดร.ศุกลรัตน์ อิงชาติเจริญ 

6 ก.ย. 60 - 3 ม.ค. 61 1,999,850 

13 โครงการกิจกรรม SME Academy และระบบการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนา

ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกจิ (2) กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ 
อาจารย์ ดร.ธีรวด ีถังคบุตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชยการ คีรีรัตน์ 

23 ธ.ค. 60 - 23 ก.ค. 61 6,190,000 

14 โครงการออกแบบระบบฐานขอ้มูลนักออกแบบผลิตภัณฑ์

และข้อมูลแนวโน้มการออกแบบผลิตภณัฑ์ ภายใต้งบลงทุน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

28 ธ.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 6,435,000 

15 การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครู

สมรรถนะสูง ส าหรับประเทศไทย 4.0 

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 
อาจารย์ ดร.เพ็ญวรา ชูประวัติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห 
อาจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย 
อาจารย์ ดร.สืบสกุล นรินทรางกลู ณ อยธุยา 

25 ก.ย. 60 - 25 มี.ค. 61 500,000 
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3. การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

ในปีงบประมาณ 2561 มีคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ ได้น าเสนอผลงานวิจัย  

ในระดับชาติ/นานาชาติ ดังนี้ 
ที่ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย ชื่อการประชุม วัน/เดือน/ป ี

หน่วยงานที่จัดประชมุวิชาการ … Department of Lifelong Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University 
1 The Scenario of a Transformative 

Learning Model to Enhance Integral 
Healthy Organizations 

Dr.Chanchai Thavinpipatkul 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 
Asst. Prof. Dr.Suwithida 
Charungkaittikul 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

2 The Learning Process to Promote 
Changes on Food Security in 
Agricultural Communities 

Dr.Panpat Plungsricharoensuk 
Asst. Prof. Dr.Weerathep 
Pathumcharoenwattana 
Asst.Prof. Dr.Chidchong Nantanante 

The 5th International Conference on 

Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 

Learning towards Inclusive Ageing 

Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

3 Lifelong Learning of Science in 
Thailand 

Dr.Ganigar Chen 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 
 

The 5th International Conference on 

Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 

Learning towards Inclusive Ageing 

Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

4 Intergenerational Learning 
Programme in Thai Context 

Dr.Chamapat Sithi - amnuai 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 
 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

5 Development of Participatory 
Learning Process Based on Green 
Living Principles for Enhancing 
Family Well - Being 

Dr.Yuranun Tamkarn 
Asst. Prof. Dr.Suwithida 
Charungkaittikul 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

6 The Content of a non - formal 
education program to enhance the 
potential of peer - volunteers in 
preventing and dealing with HIV - 
AIDS problems 

Dr.Lawan Vejapikal 
Asst. Prof. Dr.Weerachat Soopunyo 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 
 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

7 Development of a Community 
Strategic Plan to Promote Lifelong 
Learning in Digital Literacy for 
Adults in Rural Communities 

Dr.Ruentong Waitayapanich 
Asst. Prof. Dr.Weerachat Soopunyo 
Dr.Ying Keeratiburana 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

8 Discourse Analysis on the Elderly’s 
Learning in the Cultural Context of 
Thailand 

Dr.Porrawan Doungrat 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 
Asst. Prof. Dr.Weerachat Soopunyo 
 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 



คณะครุศาสตร์ | 70 

 

3. การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (ต่อ) 
ที่ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย ชื่อการประชุม วัน/เดือน/ป ี

หน่วยงานที่จัดประชมุวิชาการ … Department of Lifelong Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University (ต่อ) 
9 Promotion of School - Family - 

Community Partnerships in 
Developing Non - formal Education 
Activities to Enhance Students’ Life 
Skills 

Dr.Nantawan Chuenchomkumatorn 
Asst. Prof. Dr.Weerachat 
Soopunyo 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

10 Contexts of Developing Lifelong 
Learning Community for 
Professional Developement of  
Non - Formal Education Teachers 

Dr.Jiratha Jarupisitthorn 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 
 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

11 Learning to Solve Product 
Management Problems of Farmers 

Artittaya Phatikae 
Asst. Prof. Dr.Worarat 
Pathumcharoenwattana 
 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

12 A Developement of the Thai 
Lifelong Learning Indicators 

Dr.Saranya Ronsiri 
Asst. Prof. Dr.Suwithida 
Charungkaittikul 
Assoc. Prof. Dr.Auyporn Ruengtrakul 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

13 Applying the Experiential Learning 
Concept to Combine with 
(Extracurricular) Science Activities 

Dr.Vasu Dabbaransi 
Asst. Prof. Dr.Suwithida 
Charungkaittikul 
 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

14 Effects of a non - formal education 
program using collaborative 
learning on enhancing 
collaborative working skills of 
multinational workers in small and 
medium enterprises 

Dr.Chananya Yailaor 
Asst. Prof. Dr.Manaswas Kovitaya 
Asst. Prof. Dr.Wirathep 
Pathumcharoenwattana 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

15 A Study on the state of organized 
non - formal education in Thailand 

Dr.Likhasit Putkhiao 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 
 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

16 Dimensions of Interpersonal 
Communication Competence of 
Thai Youths 

Dr.Renapas Pasakorn 
Asst. Prof. Dr.Suwithida Charungkiattikul 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 
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3. การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (ต่อ) 
ที่ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย ชื่อการประชุม วัน/เดือน/ป ี

หน่วยงานที่จัดประชมุวิชาการ … Department of Lifelong Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University (ต่อ) 
17 Analysis of Global Approaches to 

Enhance Career Planning Among 
Youth 

Dr.Walanart Meepan 
Asst. Prof. Dr.Suwithida 
Charungkiattikul 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

18 The Role of Parents Influencing 
Purposes in Life in Thai University 
Students 

Dr.Arisa Sumamal 
Asst. Prof. Dr.Wirathep 
Pathumcharoenwattana 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

19 The Factors Affect to Internet 
usage Behaviors of Children and 
Youth 

Dr.Siriporn Thongkaew 
Asst. Prof. Dr.Wirathep 
Pathumcharoenwattana 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

20 Elderly Thais Problems in and 
Needs for Participantion in  
Non - formal Education Activities 

Dr.Suntichon Sukonthongjarearn 
Asst. Prof. Dr.Weerachat Soopunyo 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

21 Developing Non - formal 
Educational Process Base on the 
Local Wisdom to Enhance the 
Elderly - Youth Relationship 

Juthathep Jitwilai 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

22 A Study of Awareness Level of 
Living Together with care in Urban 
Communities 

Dr.Kittikantaphong Sribuawnam 
Asst. Prof. Dr.Weerachat Soopunyo 
Dr.Kultida Chancharoen 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

23 The study of coaching concepts to 
enhance Adversity Quotient and 
Emotional Quotient 

Dr.Nattika Srimakutphun 
Asst. Prof. Dr.Wirathep 
Pathumcharoenwattana  

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

24 Development of Critical Thinking 
Ability for Enhancing Environmental 
Literacy 

Dr.Sirada Naipongsri 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

25 Lifelong Learning to Build Family 
Strengths: Understanding the 
Characteristics of Becoming a 
Strong Thai Family 

Dr.Naradee Soratana 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 
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3. การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (ต่อ) 
ที่ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย ชื่อการประชุม วัน/เดือน/ป ี

หน่วยงานที่จัดประชมุวิชาการ … Department of Lifelong Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University (ต่อ) 
26 Development of Policy Proposal 

for Enhancing Collaboration among 
Social Institutions to Instill in 
Children Attributes of Lifelong 
Learners 

Dr.On - uma Ghumiboon 
Asst. Prof. Dr.Weerachat Soopunyo 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

27 Proposal for Procedural Model of 
Lifelong Learner Cultivation: A case 
study of alternative medicine 
wisdom teachers 

Dr.Saitip piriyathannaruk 
Asst. Prof. Dr.Weerachat Soopunyo 
Asst. Prof. Dr.Wirathep 
Pathumcharoenwattana 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

28 Creating Contemporary Product 
Development of Indigenous 
Wisdom of Thai Fabric Via Non - 
Formal Learning 

Dr.Sompob Lorruangsin 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

29 Utilizing the Youths’ Informal 
Learning Space for Enhancing their 
Lifelong Learning 

Prakaidow Kaewchaithen 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

30 Self - development of elderly care 
volunteers in the community 

Patsaraporn Sriardnantachot 
Assoc. Prof. Dr.Archanya Ratana - Ubol 

The 5th International Conference on 
Lifelong Learning for All 2017 "Lifelong 
Learning towards Inclusive Ageing 
Society: Intergenerational Challenges" 

7 - 8 
September 

2017 

 

4. ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ปีงบประมาณ 2561 
ที่ ชื่อผลงาน ผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล 

หน่วยงานที่ให้รางวัล...Association for Educational Communication & Technology 
1 รางวัล “Robert deKieffer 2017” รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา AECT Robert deKieffer 

International Fellowship Award 
หน่วยงานที่ให้รางวัล...45th International Exhibition Inventions Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส 
2 TARAL: Teaching Assistant Interactive Robot for Active Learning  

(หุ่นยนต์แบบมปีฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก) 
รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก ภิรมยโ์สภา 

Bronze Medal Award 
 

3 TARO: Teaching Assistant Robot for Optimal Engagement & 
Learning (หุ่นยนต์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความผูกพันและการเรียนรู้) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม Bronze Medal Award 

หน่วยงานที่ให้รางวัล...45th International Exhibition Inventions Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส 
4 Smart Location - Based Mobile Application: The Discovery of the 

Real World on Virtual Location (Smart Location - Based Mobile  
Application: ค้นพบโลกจริงบนพิกัดเสมือน) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร ์คล้ายสังข ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 

Gold Medal Award 

 



รายงานประจ าปี | 73  

 

4. ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 
ที่ ชื่อผลงาน ผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล 

หน่วยงานที่ให้รางวัล...45th International Exhibition Inventions Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส (ต่อ) 
5 Multicultural Virtual World (รู้รอบวฒันธรรมจากหอ้งเรียนเสมือนจริง) รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร ์คล้ายสังข ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
Silver Medal Award 

6 Smart U - learning System: Transformative Innovation Beyond  
Classroom (Smart U - learning System: นวัตกรรมอัจฉริยะเสมือน 
ที่ไร้ขีดจ ากัดการเรียนรู้) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร ์คล้ายสังข ์

Bronze Medal Award 

7 Banknote iMagnifier Mobile Application (นวัตกรรมการเรียนรู ้
วัฒนธรรมอาเซียนผ่าน BiMMA) 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร ์คล้ายสังข ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 

Bronze Medal Award 

หน่วยงานที่ให้รางวัล...Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ณ สาธารณรัฐเกาหล ี
8 Able walker: Automatic Balance Level Easy Walker (ไม้เท้าผยุงเดิน 

ปรับระดับอัตโนมัติ) 
อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ ์
และคณะ 

Grand Prize 

9 Esi Bag Suite: Emergency & Safety Intelligence Bag Suite for  
Athletes, Disability and Elderly (ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะ) 

อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ ์
และคณะ 

Gold Prize 

10 Development of Interactive Robot with Learning  Management  
System for Learners in 21st Century 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก ภิรมยโ์สภา 
รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 

Bronze Prize 

หน่วยงานที่ให้รางวัล...ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
1 Smart Location - Based Mobile Application: ค้นพบโลกจริงบนพิกัดเสมอืน รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร ์คล้ายสังข ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 

สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงาน 
ประดิษฐ์คิดค้นประจ าปี 2560 ระดับ 
ประกาศเกียรติคณุ สาขาเทคโนโลยี 
สารสนเทศและนเิทศศาสตร ์

2 Smart U - learning System: นวัตกรรมอัจฉริยะเสมือนที่ไร้ขีดจ ากัด 
การเรียนรู้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร ์คล้ายสังข ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 

สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงาน 
ประดิษฐ์คิดค้นประจ าปี 2560 ระดับ 
ประกาศเกียรติคณุ สาขาเทคโนโลยี 
สารสนเทศและนเิทศศาสตร ์

3 นวัตกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนผ่าน BiMMA: Banknote iMagnifier 
Mobile Application  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร ์คล้ายสังข ์

สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงาน 
ประดิษฐ์คิดค้นประจ าปี 2560 ระดับ 
ประกาศเกียรติคณุ สาขาเทคโนโลยี 
สารสนเทศและนเิทศศาสตร ์

4 นวัตกรรมเพื่อสร้างความตระหนกัถึงพิษภัยของบหุรี่ส าหรับนักเรียน 
ประถมศึกษา 

อาจารย์สริญญา รอดพิพัฒน ์
และคณะ 

สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงาน 
ประดิษฐ์คิดค้นประจ าปี 2560 ระดับ 
ประกาศเกียรติคณุ สาขาเทคโนโลยี 
สารสนเทศและนเิทศศาสตร ์

 

นอกจากนี้ มีอาจารย์ท่ีได้รับรางวัลดีเด่น ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2560 ประเภท

อาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ าประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2560 สาขาสังคมศาสตร์ จากประชุมประธานสภา

อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
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5. ผลงานวิจัยที่น ามาใช้ประโยชน์ 
ผลงานวิจัยทีไ่ดด้ าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 15 เรื่อง น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา ดังนี ้

ที่ ชื่อเรื่อง การน าไปใชป้ระโยชน์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี

1 การศึกษาวิจยัและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

1. เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแกโ่รงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี จ านวน 34 โรงเรียน โดยการวิจยัปฏิบัติการให้เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพทั่วทั้งโรงเรียน (Whole School Approach) โดยเน้นความช่วยเหลือทางวิชาการ
ในด้านต่อไปนี้ 
    (1) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถงึส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O - Net) ในระดับประถมศกึษาปีที ่6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

    (2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในวิชา
คณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมในแต่ละระดับชั้นเรียน ตามหลักสตูร
กระทรวงศึกษาธิการ (Mini English program (MEP)) โดยเสริมจากการจัดการเรียน
ตามหลักสูตรในระดับชั้น ป.1 - ป.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     (3) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จ านวน 33 โรงเรียน 
     (4) การพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน และการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนโดยจดัให้มี 

การเผยแพร่งานกจิกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนที่เกิดขึ้นในรอบปี  
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและประชาชนทัว่ไปรับทราบ 

2. ศึกษาความต้องการและจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
และจัดท าแผนวิจัยปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจ าปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 
     (1) แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนโรงเรียน 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี
     (2) แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์   

และวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(Mini English Program - (MEP)) 

     (3) แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวยัของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี

     (4) แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนและการประชาสัมพันธโ์รงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
2 การวิจยัและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี  
และด้านนาฏศิลป์ โดยการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนา 
ผู้มีความสามารถพิเศษ 

1. ไดร้ายงานผลการศึกษาวิจยัรูปแบบของการจัดกจิกรรมพัฒนาทกัษะนักเรยีนผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และดา้นนาฏศิลป์ ของศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 
2. ไดรู้ปแบบการจัดการเรียนการสอนและการจัดกจิกรรมการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ โดยการบริหารจัดการ
ของศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 

 



รายงานประจ าปี | 75  

 

5. ผลงานวิจัยที่น ามาใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
ที่ ชื่อเรื่อง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
3 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบแบบวัดและเกณฑ์ประเมิน

รูบริคส์ออนไลน์ด้านการรู้สารสนเทศการรู้สื่อและรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

1. ได้แบบวัดและเกณฑ์ประเมินแบบรูบริคส์ออนไลน์ด้านการรู้สารสนเทศ การรู้สื่อ 
และการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นวัตกรรม ได้แก่ ระบบแบบวัดและเกณฑ์
ประเมินแบบรูบริคส์ออนไลน์ที่สามารถให้บริการทดสอบและประเมินผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ด้านการรู้สารสนเทศ การรู้สื่อ และการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) 
4 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสรา้งเสริมการเรียนรู้ 

ที่สร้างสรรค์เน้นความซ่ือสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษา 
ในยุคดิจิทัล 

1. ได้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลเน้นค่านิยม  
ความซ่ือสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถขยายผลไปยังผู้ที่อยู่ในกลุ่มประชากร
เดียวกันแต่ไม่ใช่ตัวอย่างในการวิจัยนี ้
2. ได้สร้างความตระหนักในการรักษาไวซ่ึ้งค่านิยมความซ่ือสัตย์ทางวิชาการใหก้บันักศึกษา
ทางการศึกษาซ่ึงตัวอย่างงานวิจยั ทั้งที่เป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูหรือจะประกอบวิชาชพี
ครูในอนาคตหรือท างานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ซ่ึงป็นกลุ่มวิชาชีพที่สังคมมีความคาดหวัง
ในด้านมาตรฐานคุณธรรมและความซ่ือสัตย์ก็เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่นักวิชาการหรือ 
นักการศึกษาต้องรักษาไว ้
3. ได้รายงานการวจิัยการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ 
ในยุคดิจิทัลเน้นค่านิยมความซ่ือสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาทางการศึกษา 
4. ได้บทความวิชาการจากผลการวิจยัเป็นฐานในการขยายผลการศึกษาวิจยัในประเด็น 
ที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัยุคสมัย และการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความซ่ือสัตย์ทางวิชาการและคุณลักษณะอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไปในอนาคต 

5 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
แบบ STEM ส าหรับการศึกษาระบบ 4.0 ของนักศึกษาครู 

1. องค์ประกอบและตวับ่งชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ส าหรับ
การศึกษาระบบ 4.0 (P) 
2. เครื่องมือวัดสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ส าหรับการศึกษาระบบ 4.0 (P) 
3. ระดับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ส าหรับการศึกษาระบบ 4.0  
ของนักศึกษาครูที่เป็นอยู่ในปจัจุบัน 

6 การพัฒนากจิกรรมศิลปะที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของผู้เรียนระดับปริญญาตรี โดยใช้แนวคิดการออกแบบ
อย่างยั่งยืน 

การจัดกิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนของผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
โดยใช้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนกัและ 
มีความรู้การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

7 ทิศทางการผลิตครูประถมศึกษาของประเทศไทยที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ครูและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ในยุคดิจิทัล 

1. ไดข้้อมูลที่เป็นฐานส าคัญในการผลิตครูประถมศึกษาในพื้นที่เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 
2. ผลการวิเคราะห์ปจัจัยที่มีผลต่อการผลิตครูประถมศึกษาในพื้นที่เครือข่ายภาคกลาง
ตอนล่างในปัจจุบันและอนาคต 
3. ผลการสังเคราะห์และจัดท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับทิศทางในการผลิตครู
ประถมศึกษาในพื้นที่เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 

8 การพัฒนากจิกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการรับมือกับภาวะสมองเส่ือมและคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
โดยบูรณาการศิลปศึกษากับประสาทวิทยา 

1. ได้เครือ่งมือส าหรับวัดความสามารถในการรับมือกับภาวะสมองเส่ือมและคุณภาพชวีิต
ของผู้สูงอาย ุ
2. ได้รูปแบบการจัดกจิกรรมศิลปะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุภาวะ MCI 
3. ได้ความรู้เกี่ยวกบัการออกแบบกจิกรรมศิลปะที่บูรณาการศิลปศึกษากบัประสาทวิทยา 
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5. ผลงานวิจัยที่น ามาใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
ที่ ชื่อเรื่อง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
9 โครงการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรับ

โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ 2559 

1. ไดพ้ัฒนารูปแบบหลักสูตรส าหรับครผูู้น าการเปลี่ยนแปลง 
2. ไดพ้ัฒนารูปแบบแผนการสอนส าหรบัครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
3. ไดพ้ัฒนารูปแบบและเครื่องมือการประเมินครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4. ไดพ้ัฒนาข้อเสนอการน าหลักสูตรแผนการสอนและเครื่องมือการประเมินครูผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงไปขยายผลในโรงเรียนอื่น 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
10 โครงการประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ใน

กฏหมายจัดตั้ง 
1. ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฏษฎีกาจัดตั้งผลการประเมินความคุ้มค่า (cost - effectiveness) ของผลผลิตตามพันธกิจ 
สคพ. และผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social return on investment; SROI) 
ของการด าเนินงาน สคพ. 
2. มีแนวทางในการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้
สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและให้ผลตอบแทน
ในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
11 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและมาตรฐานการรับรอง

คุณภาพโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนพัฒนา 
คุณภาพต่อเนื่องระยะที ่1 

1. ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่น าไปขยายผลสู่การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพโรงเรียน 
(School Accreditation)  
2. ไดร้ายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย แผนและบริบทของ
โรงเรียน รายงานข้อมูล feedback ส าหรับ Q - Coach ผลการวิเคราะห์ Learning 
Engagement 5 กลุ่ม 
3. ไดข้้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพโรงเรียน สื่อและสารคดี
ส าหรับการเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะชอ่งทาง social media  
4. มีการรายงานเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อาท ิคณะกรรมการการศึกษาธกิาร
จังหวัด ส านกังานศึกษาธิการภาค ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น 
5. การจัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยตอ่ผู้ก าหนดนโยบายและหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง รวมถึง
ผู้สนใจทั่วไป 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
12 การพัฒนาชุดเครื่องมือการวัดทกัษะชวีติของนักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพฒันาระบบการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติด้านความพอเพยีง 

ประโยชน์ด้านวิชาการ 
1. ไดท้ราบองค์ประกอบการวัดทักษะชวีิตที่ส าคัญ และจ าเป็นสอดคล้องกับบรบิทนักเรียน
ไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบนัอย่างแท้จริง 
2. ได้คุณลักษณะเฉพาะแบบวัด (Test Specification) ชุดเครื่องมือวัด และลักษณะเฉพาะ
ของข้อสอบ (Item Spec) วัดทักษะชีวติของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็น 
สิ่งส าคัญส าหรับการสร้างแบบวัดเพิ่มเติมหรือการพัฒนาคลังข้อสอบในอนาคต 
3. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดทักษะชวีิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
โดยการใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ (MIRT) ทีส่ามารถเป็นแนวทางพัฒนา
เครื่องมือและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัดอื่นต่อไป 
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5. ผลงานวิจัยที่น ามาใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
ที่ ชื่อเรื่อง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) (ต่อ) 
  ประโยชน์ด้านการปฏิบัต ิ

1. ได้ชุดเครื่องมือวัดทักษะชีวิตที่มีคุณภาพทั้งด้านความตรงเชิงเนื้อหา ความตรงเชิงโครงสร้าง
ความเที่ยง และความเที่ยงแบบพหุมิติ รวมถึงความน่าเชื่อถือของผลการวัดที่มีการออกแบบ
ดัชนีตรวจจับการโกหกร่วมด้วย 
2. สารสนเทศที่ได้จากการวัดเป็นข้อมูลส าคัญในการวินิจฉัยผู้เรียน เพือ่ให้ครูผู้สอนหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคลอ้งและ
ตรงกับสภาพจริงของผู้เรียน 
3. ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาสามารถน าองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
การสร้างชุดเครื่องมือวัดทักษะชีวิตที่พัฒนาขึ้นไปเป็นแนวทางการสร้างเครื่องมือที่ประยุกต์ใช้
ระบบมัลติมีเดียเพื่อการวัดประเมินผลทักษะหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ต่อไป 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
13 การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครู

สมรรถนะสูง ส าหรับประเทศไทย 4.0 
1. ไดน้ าผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพฒันาครู 
2. มีระบบการผลิตและพัฒนาครูมีสมรรถนะสูงขึ้น ท าให้ระบบการศึกษามีสมรรถนะสูงขึ้น
และสามารถเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 ได้ดียิ่งขึ้น 

ส านักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
14 โครงการกิจกรรม SME Academy และระบบการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
ใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม และโครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งธุรกิจ (2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1. ผู้เข้าเรียนผ่านการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และจบการอบรม สามารถท าแบบจ าลอง
ธุรกิจที่สมบูรณ์ (Business Model Canvas) และได้รับการประเมินแบบจ าลองธุรกิจ 
จากนักลงทุน สถาบันการเงินต่าง ๆ การน าเสนอแนวคิดที่พร้อมรับการสนับสนุนโอกาส
เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการจัดตั้งหรอืขยายธุรกิจ 
2. ร้อยละ 10 ของผู้จบการอบรม จ านวน 100 ราย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม
หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S - Curve) สามารถเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง
เป็นวิสาหกจิใหม่หรือวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ หรือขยายธุรกิจได้ 
3. ผู้เข้าร่วมเรียนรู้แบบ e - learning และชุดข้อมูล "คลังความรู้" ประเมินความพึงพอใจ
โดยรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
4. ที่ปรึกษาประมวลผลข้อมูลผู้เข้าร่วมเรียนรู้ด้วยแบบประเมิน (Self - Assessment)  
ที่สามารถน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลส าหรับเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ 
5. มีการพัฒนาหลกัสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-learning) 3 หมวด  
ไม่น้อยกวา่ 10 เดือน 
6. มีการพัฒนาชุดข้อมูลความรู้ของ "คลงัความรู้" ได้ไม่น้อยกวา่ 60 เร่ือง 
7. ไดรู้ปแบบ (Platform) ของ SME Academy สามารถแสดงการเติบโตและความก้าวหน้า 
ของ SME (Growth Engine) 
8. ระบบของ SME Academy สามารถเช่ือมโยงกับระบบปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาต่อยอด
ระบบเชื่อมกับภารกิจอื่นของหนว่ยงานได้ในอนาคต 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
15 โครงการออกแบบระบบฐานขอ้มูลนักออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และข้อมูลแนวโน้มการออกแบบผลิตภณัฑ์ ภายใต้งบลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. เว็บไซต์ส าหรับส่วนกลางการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning จ านวน 1 ระบบ 
2. ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ส าหรับหมวดหมู่รายวิชา จ านวน 1 ระบบ 
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5. ผลงานวิจัยที่น ามาใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
ที่ ชื่อเรื่อง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ต่อ) 
  3. ระบบ e - Advisor และ e - Library ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) 

ที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android จ านวน 1 ระบบ 
4. หลักสูตรและบทเรียนที่เกี่ยวข้องกบัการออกแบบผลิตภัณฑ์และข้อมูลแนวโน้ม 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ จ านวน 5 หลักสตูร 
และจ านวนบทเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 50 บทเรียน ในลักษณะ E-book และ Audio Book 
5. คลังความรู้เสริม ระบบฐานข้อมูลนักออกแบบผลิตภัณฑ์และข้อมูลแนวโน้ม 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหก้ับผู้สนใจทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 50 เร่ือง 
6. มีระบบการเรียนรู้ผ่าน E - Learning และระบบฐานข้อมูลนักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และข้อมูลแนวโน้มการออกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs  
และประชาชนทัว่ไป 

 

6. ผลงานสิทธิบัตรของอาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ที่ ชื่อผลงาน ผู้จัดท า เลขที่ค าขอสิทธิบตัร 
1 ลวดลายบรรจภุัณฑ์ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา   2) นางสาวธัญญาพร เจยีศิริพันธ ์ 

3) นายศุภเดช ฉันจรัสวิชยั 
1602003020 

2 ลวดลายบรรจภุัณฑ์ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา   2) นางสาวธัญญาพร เจยีศิริพันธ ์ 
3) นายศุภเดช ฉันจรัสวิชยั 

1602003021 

3 ลวดลายบรรจภุัณฑ์ 1) อาจารย์ ดร. ธีรวดี ถังคบุตร                 2) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ 
3) นางสาวภัสสธ์ีมา มาสิริธนาธิป              4) นางสาว ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ 

1602000901 

4 ลวดลายบรรจภุัณฑ์ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์   2) นายบัณฑิต พฤฒเศรณี 
3) นางสาวจันทิมา เจริญผล                     4) นายสุธนิต เวชโช 

1602004343 

5 ลวดลายบรรจภุัณฑ์ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์   2) รองศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ กรณีกิจ 
3) นายเชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา                   4) นางสาวจันทิมา เจริญผล 
5) นางสาวสุกานดา จงเสริมตระกูล            6) นายวีรชา ศิวเวทกุล 

1602004345 

6 ลวดลายบรรจภุัณฑ์ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์   2) รองศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ กรณีกิจ 
3) นายเชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา                   4) นางสาวจันทิมา เจริญผล 
5) นางสาวสุกานดา จงเสริมตระกูล            6) นายวีรชา ศิวเวทกุล 

1602004346 

7 ลวดลายบรรจภุัณฑ์ 1) อาจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร                  2) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ 
3) นายขจรพงษ์ พลูสวัสดิ ์                      4) นางสาวธิดารัตน์ ตันนิรัตน ์

1602000900 

8 ลวดลายกระดาษ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม  2) นายภาณุพงษ์ ปุญญมาโนชญ ์ 
3) นายวีรชา ศิวเวชกุล 

1702002321 
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กิจกรรมเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถด้านการวจิัย/บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 
 

  โครงการบริการวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการส ารวจและติดตามสภาวการณ์การศึกษาไทย 
          กลุ่ มภารกิ จวิ จั ยและบริ การวิ ชาการ ร่ วมกับศูนย์ วิ จั ย 
เพื่อพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินโครงการส ารวจ
และติดตามสภาวการณ์การศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  (Education Watch Project) โดยคณะครุศาสตร์ 
มีวิสัยทัศน์ในการเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดินทางการศึกษา คณบดีคณะ
ครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) มีนโยบายที่จะให้
คณะครุศาสตร์มีบทบาทในการช้ีน าสังคมและการศึกษาไทยด้วย 
การผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และการประชุมสัมมนาที่ตอบ
โจทย์ทางการศึกษาโดยเฉพาะการให้องค์ความรู้ ข้อค้นพบ และ
แนวทางส าหรับการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะครุศาสตร์ จึงพัฒนาโครงการส ารวจและติดตาม
สภาวการณ์การศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(Education Watch Project) ขึ้น เพื่อจุดประเด็น ส ารวจ วิเคราะห์
สภาวการณ์การศึกษาไทย เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อมวลชนและ
ระบบออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในประเด็นส าคัญ
ต่าง ๆ ทางการศึกษา พร้อมกับการขยายผลด้วยการเสวนา 
ทางวิชาการและการเสนอทางเลือกหรือแนวคิดในการพัฒนา
การศึกษาที่ตอบโจทย์ตรงประเด็นกับความต้องการทางสังคม โดยได้
จัดการเสวนาในหัวข้อ “ท้าทายความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษา” 
เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 - 3 ช้ัน 2 อาคารพระมิ่ง
ขวัญการศึกษาไทย โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา คือ อาจารย์จีรวัฒน์ ขวัญ
ช่วย อดีตรองผู้อ านวยการ สพม. 10 ดร.สมชัย สินแท้ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี อาจารย์จิรัฏฐ์ แจ่ม
สว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 นายอนาวิล งามสง่า 
ประธานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ศาสตราจารย์ 
ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและ
เยาวชน และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ เดช สุชีวะ คณบดีคณะ 
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินรายการ มีผู้เข้าร่วม
ฟังการสวนา จ านวน 60 คน 
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2) โครงการเสวนาสีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา  
 

กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ ได้จดัโครงการสเีพลิง สร้างสรรค์ เสวนา รวม 7 ครั้ง ดังนี้  
2.1) หัวข้อเร่ือง “อยากให้เด็กฟิน ต้องไปไกลถึงฟินแลนด์จริงหรือ” เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอ าไพ 

สุจริตกุล โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา คือ Mrs.Susanna Eltvik Education Advisor, Embassy of Finland อาจารย์กุลธิดา รุ่งเรืองกิจ 
นักวิชาการอิสระ อาจารย์ ดร.ภาวิณี โสธายะเพ็ชร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ 
บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ ดร.มาลินี ประพิณวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ด าเนินการเสวนา โดย ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ และ ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ มีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา จ านวน 43 คน 
 

 

2.2) หัวข้อเร่ือง “วิกฤตปฐมวัย” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอ าไพ สุจริตกุล โดยมีวิทยากรร่วม
เสวนา คือ อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข กรรมการบริหารสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.อัญจลา 
จารุมิลินท ผู้อ านวยการโรงเรียนทับทอง ด าเนินการเสวนา โดย ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ และ ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ มีผู้เข้าร่วมฟัง
การเสวนา จ านวน 40 คน 
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      2.3) หัวข้อเร่ือง “Home School วิถีทางเลือก” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561  
ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา คุณกนกพร 
สบายใจ รองเลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
คุณชนากร แป้นเหมือน ผู้บริหารบริษัทมาร์คาโต้ มิวสิค จ ากัด  นายสายเมฆ พึ่งอุดม  
My Dance Academy Studio นายวรวั ส  สบายใจ  Transformative Learning และ
นางสาวอนัญดา สอาดพงษ์ นักกีฬาว่ายน้ า/นักเรียนแลกเปลี่ยน ด าเนินการเสวนา โดย  
ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ และ ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ มีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา จ านวน 62 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4) หัวข้อเร่ือง “WORK without WALL เรียนรู้ไร้พรมแดน” เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 - 3 
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา อาจารย ์ดร.ปริยกร  
ปุสวิโร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลยั และ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม  
ประธานท่ีปรึกษาโรงเรยีนทิวไผ่งาม  
ด าเนินการเสวนา โดย ดร.พธูสิรี  
รัตนกาฬ มผีู้เข้าร่วมฟังการเสวนา  
จ านวน 40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะครุศาสตร์ | 82 

 

2.5) หัวข้อเร่ือง “สะบัดลายเส้น เล่นดนตรี สร้างคุณภาพชีวีได้อย่างไร” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม
อ าไพ สุจริตกุล โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา คุณชัชวาล ปุกหุต Brand Director จบการศึกษาวิชาเอกดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
และคุณเจษฎา สุขทรามร (โอ๋ Sepia) EDU32 Musical Director & TV Producer ด าเนินการเสวนา โดย ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์  
มีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา จ านวน 20 คน 

 

2.6) หัวข้อเร่ือง “ต้นทุนชีวิต ติดพลังบวกให้เด็กไทย” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอ าไพ สุจริตกุล  
โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น อาจารย์วรนันท์ 
ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา ท่ีปรึกษามูลนิธิเดอะเรนโบว์รูม และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ ประธานสาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด าเนินการเสวนา โดย ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ และ ดร.พธูสิรี  
รัตนกาฬ มีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา จ านวน 30 คน 
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2.7) หัวข้อเร่ือง “ถอดรหัสอัจฉริยะ” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอ าไพ สุจริตกุล โดยมีวิทยากรร่วม
เสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นายอุกฤษฏ์ อรัญยะนาค ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 71 และ ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ และกรรมการผู้จัดการ 
ศูนย์กิจกรรมกีฬาเด็กคิดโซน ด าเนินการเสวนา โดย ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ มีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา จ านวน 14 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ 
 

กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการร่าง พรบ. กองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา พ.ศ. ........ (องค์กรวิชาการและองค์กรระหว่างประเทศ) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอ าไพ  
สุจรติกุล โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานอนุกรรมการกองทุนคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา Mr.Thomas Davin UNICEF Thailand Representative Mr.Ichiro Miyazawa Program Specialist UNESCO Bangkok 
ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณณารุโณทัย ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ด าเนินการเสวนา โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท เลขานุการอนุกรรมการกองทุน มีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา จ านวน 62 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะครุศาสตร์ | 84 

 

4) โครงการเสวนาทางวิชาการ 
 

กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “จากบุราณกรรม...สู่นวัตกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ปรากฏการณ์บุพเพสันนิวาส” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ช้ัน 3 
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นววรรณ วุฒฑะกุล อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีค า 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการเสวนา โดย อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา จ านวน 45 คน 
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โครงการบริการวิชาการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  

 

1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

1. โครงการการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใชก้ารวิจัยเป็นฐานเพ่ือ การขับเคลือ่นนโยบายการศึกษาจาก 
ล่างสู่บน (พ.ศ.2559 - 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในชุดการศึกษาให้ได้หลักการ แนวคิด

ทฤษฎีระดับล่างสู่บนของสังคมไทยเพื่อน าไปสู่การเสริมสร้างการประยุกต์ การแก้ปัญหา
การศึกษาในชุมชนท้องถิ่นแห่งอื่น ๆ ได้ 

2. เพื่อก าหนดหลักการ แนวทางนโยบายการศึกษาล่างสู่บน จากงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ชุดการศึกษา ที่สังเคราะห์แล้วบูรณาการเช่ือมโยงกับส่วนกลางและผู้ก าหนด
แนวนโยบายทิศทางการปฏิรูปการศึกษาบนสู่ล่างได้ลงตัวเหมาะสม และมีทิศทางที่ถูกต้องต่อไป 

3. เพื่อพัฒนารูปแบบ ยุทธศาสตร์ กิจกรรมทางวิชาการของสถาบันท่ีมีข้อค้นพบ 
บทสรุปงานวิจัยที่มีคุณภาพน่าเช่ือถือ ล่างสู่บนเข้าสู่สถาบันหรือกลุ่มบุคคลส าคัญที่มี
บทบาทในการก าหนดนโยบาย ทิศทางการศึกษาได้ อันจักเป็นต้นแบบ ตัวอย่างที่ดีให้เกิด
กระบวนการการสังเคราะห์งานวิจัยในชุดอื่น ๆ รวมทั้งสถาบันที่เกี่ยวข้องมากยิ่งข้ึน 
ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินโครงการการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัย
เป็นฐานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บนที่ผ่านมา มีการค้นพบข้อสังเกต 
ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น บทเรียนจากการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การยกระดับโจทย์วิจัยของแต่ละ
พื้นที่ การสังเคราะห์งานวิจัยสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจากล่างสู่บน ทั้งนี้สามารถสรุป
ข้อมูลส าคัญอันเป็นผลจากการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 1. เวทีคืนข้อมูลจากการลงพื้นที่ท้ัง 4 ภูมิภาค การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ทั้งหมด 41 โครงการใน 4 ภูมิภาค ท าให้พบบทเรียนการท างานของศูนย์ประสานงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นจังหวัดต่าง ๆ ที่มีทิศทางการขยับการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ดังนั้นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือสร้างคนวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนวิจัยในระบบ
การศึกษาไทย ทั้งผู้บริหาร ครู ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน 
การศึกษาตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อย่างไรก็ดี ทางคณะสังเคราะห์ฯ ได้
น าข้อมูลการสังเคราะห์เบื้องต้นเสนอต่อคณะนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานวิจัย  
เพื่อท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวนทั้งสิ้น 85 คน ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม  
พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้ เข้าร่วมเวทีคืนข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในประเด็น
การศึกษาได้ร่วมวิพากษ์เพิ่มเติม คณะสังเคราะห์ฯ ได้รวบรวมบทวิพากษ์และข้อเสนอ 
เพื่อยกระดับโจทย์วิจัยของแต่ละพื้นท่ีจ าแนกตามภูมิภาค 
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2. เวทีรูปแบบกิจกรรมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจากล่างสู่บน การจัดกิจกรรมที่มุ่งน าผลการสังเคราะห์

งานวิจัยไปขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริงเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนารูปแบบ ยุทธศาสตร์ 

กิจกรรมทางวิชาการของสถาบันที่มีข้อค้นพบ บทสรุปงานวิจัยที่มีคุณภาพน่าเช่ือถือ  

ล่างสู่บนเข้าสู่สถาบันหรือกลุ่มบุคคลส าคัญที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย ทิศทาง

การศึกษาได้ อันจักเป็นต้นแบบ ตัวอย่างที่ดีให้เกิดกระบวนการ การขับเคลื่อน 

เชิงนโยบายผ่านเวทีเสวนาสาธารณะ ปฏิรูป + ปฏิบัติ สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  

เมื่อวันท่ี 14 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ จังหวัดสตูล มีกิจกรรมหลัก ดังนี้  

2.1 กิจกรรมการลงพื้นที่  โดยมีจุดมุ่ งหมายหลักเพื่อให้ผู้ที่มีอ านาจ 

การตัดสินใจเชิงนโยบายได้เห็นภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย 

ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 10 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว 2) วิเคราะห์/

สังเคราะห์/ย้อนกระบวนการ 3) พัฒนาโจทย์ 4) ตั้งค าถามย่อยจากโจทย์วิจัย 5) ค้นหา

วิธีการเก็บข้อมูล 6) ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 7) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  

8) ออกแบบและปฏิบัติจริง 9) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติจริง และ 10) สรุป

รายงานผล และน าเสนอผลงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้เน้นการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียน 

ด้วยโจทย์วิจัยที่นักเรียนสนใจ ผลจากการเรียนรู้ของนักเรียนท าให้เกิดแหล่งเรียนรู้

ชุมชนเพิ่มขึ้น และเกิดแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญภายในโรงเรียนคือ ห้องมหัศจรรย์ธรณี 

2.2 กิจกรรมเวทีสาธารณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ น าไป 

สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาจากล่างสู่บน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 

1 ประเด็น “โรงเรียนขนาดเล็กและเครือข่าย หลักสูตรภูมิสังคม การศึกษาตลอดชีวิต” 

และ ช่วงที่ 2 “โรงเรียนนิติบุคคล จังหวัดจัดการตนเอง สมัชชาการศึกษา และทิศทาง 

การปฏิรูปการศึกษาจากล่างสู่บน” จากเวทีเสวนาสาธารณะครั้งนี้ท าให้เห็นรูปแบบของ

การปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ความส าคัญของการใช้ผลการวิจัยเป็นฐานใน

การพัฒนานโยบายการศึกษาระดับชาติ และรูปแบบของการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่

จ าเป็นมีพื้นที่ที่ผู้ปฏิรูปและผู้ปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จึงจะน าไปสู่ข้อตกลง

ร่วนกันในการปฏิรูปการศึกษาในระดับพื้นท่ี 

  
สื่อ/สิ่งพิมพ์ของโครงการฯ 
1) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อ การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน จ านวน 310 เล่ม 
2) การวิจัยท้องถิ่นล่างสู่บน: แนวปฏิบัติเชื่อมร้อยนโยบาย จ านวน 500 เล่ม 
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2. โครงการการพัฒนาศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสังเคราะห์และรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยผ่านรายงานการวิจัย หนังสือบทความวิชาการ 

และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

 2. เพื่อสร้างระบบเครือข่ายประสานงานวิชาการครอบคลุม 6 ภูมิภาคและพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ 

 3. เพื่อเชื่อมประสานการท างานแบบบูรณาการระหว่างองค์กรวิชาการ องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคม 

 4. เพื่อให้ข้อเสนอในเชิงนโยบายต่อองค์กรภาคีในเรื่องการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัย และการจัดการข้อจ ากัด  

ในการปฏิบัติงานผ่านการท างานแบบบูรณาการ 

ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินโครงการการพัฒนาศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีผ่านมา สามารถสรปุ
ข้อมูลส าคัญอันเป็นผลจากการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 1. เวทีเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “วันเด็ก...ขอนโยบายดีกว่าค าขวัญ” วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 
12.00 น. ณ ห้องประชุมอ าไพ สุจริตกุล อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
กล่าวว่า งานวันเด็กของประเทศไทยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเวลา 61 ปี เน้นกิจกรรมการละเล่นที่แต่ละหน่วยงานจัดขึ้น และการให้  
ค าขวัญวันเด็กจากทุกรัฐบาล ซึ่งล้วนเป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่ผู้ใหญ่ในสังคมคาดหวังต่อเด็กมาทุกยุคสมัย อีกทั้งยังเกิดข้อค้นพบ
เกี่ยวกับกรณีวันเด็ก 11 ประเทศ ที่มีการจัดท านโยบาย และเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมทั้งมีการรับฟังเสียงเด็ก 
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ยังกล่าวต่อว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งกฎหมายคุ้มครองเด็กที่ก้าวหน้าดูแลเด็กทุกช่วงวัย  
มีกองทุนส าหรับเด็กด้อยโอกาส แต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่ส าคัญ คือ วันเด็กเป็นเพียงกิจกรรมที่ขาดนโยบายเฉพาะที่ส าคัญ ขาดการบังคับ
ใช้กฎหมาย ขาดการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและวิธีการปฏิบัติที่ยังไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นทิศทางวันเด็กในปีต่อไปจึงควรปฏิรูป
งานวันเด็กใหม่ให้มีนโยบายและทิศทางส าหรับเด็ก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กอย่างแท้จริง 

ช่วงที่ 2 เวทีเสวนา “วันเด็ก...ขอนโยบายดีกว่าค าขวัญ” โดยมี ผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายอนาวิล งามสง่า ประธานนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เปรมปพัทร ผลิตผลการพิมพ์ กลุ่ม newground และค าแลง ตัวแทนกลุ่มแกนน าเพื่อนเตือน
เพื่อน จ.แม่ฮ่องสอน ด าเนินรายการ โดย คุณกษมา สัตยาหุรักษ์ นักวิชาการจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประเด็น
พูดคุยหลัก ๆ พูดถึงประสบการณ์ของแต่ละท่านเกี่ยวกับวันเด็ก ข้อคิดเห็นต่อสังคมไทยต่อมุมมองที่มีต่อเด็ก ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายที่ควรมีส าหรับเด็ก และข้อคิดเห็นท่ีมีต่อผลการส ารวจโพลวันเด็ก รวมถึงสิ่งท่ีอยากบอกกับนายกรัฐมนตรีในวันเด็กปีนี้ 
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2. กิจกรรมการลงพื้นท่ีรวบรวมสภาวการณ์ประเด็นด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวจาก 4 ภูมิภาค หลากหลายจังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพัทลุง จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 การลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 

ศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการท างานแบบสหวิทยาการ เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนานักวิจัย ศึกษาวิจัย 

เผยแพร่ผลงานและบริการวิชาการ พัฒนาศูนย์คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ด้วยกระบวนการวิชาการ และสร้างฐานข้อมูลและ

เครือข่าย ผลการด าเนินงานที่ผ่านมามีกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้กรอบและแผนงานส าคัญ คือ การพัฒนาทักษะนักวิจัยทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับชุมชนท้องถิ่น การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในกระบวนการวิจัยเชิงพื้นท่ี การเขียนบทความเชิงวิชาการ  

และการจัดท าฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ จากแนวคิดแนวคิดการท างานแบบสหวิทยาการ ท าให้เกิดการรวมตัวกันของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยที่น าศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการท างานวิจัยร่วมกับชุมชน มีการอบรมนักวิจัยหน้าใหม่ เกิดประเด็นวิจัย  

ที่หลากหลาย ได้แก่ การลดพื้นที่เสี่ยง (ยาเสพติด/เกมส์/เพศ) การสร้างความเป็นพลเมืองของเด็ก การส่งเสริมวัฒนธรรมการยับยั้งช่ังใจ

ของเด็ก การเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตและการยกระดับเศรษฐกิจครอบครัว ซึ่งน าไปสู่โจทย์งานวิจัย 10 โจทย์ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ  

มีการลงพื้นที่บ้านละทาย อ าเภอกันทรารมย์ ในประเด็นการสร้างภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน และบ้านค าเมย 

ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ ในประเด็นกระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจฐานรากของเยาวชนในชุมชนบ้านค าเมย 
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2.2 การลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย การด าเนินงานของโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

สังคมภาคเหนือตอนบนของมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ส านัก 4 ส านักสนับสนุน สุขภาวะเด็กเยาวชน

และครอบครัว ที่มุ่งพัฒนาแกนน าเยาวชนนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนท้ังนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และนักเรียนในโรงเรียน

มัธยม และอาชีวะ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เช่ือมั่นในตัวเอง และพร้อมท่ีจะท างานเพื่อคนอ่ืน พร้อมขยับก้าวให้เป็นพลเมือง 

คนรุ่นใหม่ที่ตื่นรู้ (Youth active citizens) เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสร้างอนาคตให้กับสังคมไทย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

คือ มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย โดยทีมงานต่างมุ่งมั่นและให้ความสาคัญต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การพัฒนากลไกเครือข่าย

เยาวชนสร้างสรรค์กลุ่มนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พัฒนาฐานข้อมูลเยาวชนนักศึกษา ตลอดจน

เสริมสร้างกลไกเครือข่ายภาคประชาสังคมจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีอุดมการณ์ ความหวังส าคัญ คือ ต้องการพัฒนา

และเห็นคนรุ่นใหม่ที่มีใจอาสาท างานเพื่อชุมชนสังคม เพื่อน าไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่งดงาม ทีมศูนย์วิชาการและ

เครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้ลงพื้นที่ศึกษา 3 พื้นที่ คือ 1) เครือข่ายเคียงริมโขง กลุ่ม Small Smile พื้นที่

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2) ชมรมรากดินแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) ชมรมคนรักษ์ธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
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2.3 การลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง โครงการการพัฒนา

องค์กรเยาวชนสุขภาวะสู่แหล่งเรียนรู้ระดับต าบลภาคใต้โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา อาจารย์ประจ า
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ครอบครัว  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยส งขลานคริ นทร์   
มีวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรเยาวชนในระดับต าบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุข
ภาวะ พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับต าบลในภาคใต้ 10 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ 
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล เป็นพื้นที่ 
การด าเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ที่มีต้นทุน ศักยภาพ 
และความเข้มแข็ง การพัฒนาองค์กรเยาวชนสุขภาวะเพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้  ส าหรับพื้นที่หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นๆ จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว โดยแนวทางในการพัฒนาสามารถก าหนดเป็น
แผนงานหลัก 3 แผนงาน คือ 1) แผนงานเพ่ือยกระดับองค์กร
เยาวชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 2) แผนพัฒนาแกนน าองค์กร
เยาวชนเพื่อถ่ายทอด และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
เผยแพร่ความรู้ และ 3) แผนจัดการข้อมูล ด้านเยาวชน และ
ความรู้ของแหล่งเรียนรู้ 
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          2.4 การลงพื้นท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 
โครงการการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนสุข
ภาวะโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาน าร่องสภา
เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ โกมล
มาลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนน าร่อง  
12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ยโสธร ศรีสะเกษ 
ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร กระบี่ ยะลา ปทุมธานี และก าแพงเพชร 
โดยค้นพบนวัตกรรมทางสังคมท้ังหมด 20 นวัตกรรม ซ่ึงเป็นต้นแบบ
ในการจัดการปัญหาในพื้นท่ี ท้ังในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การสร้าง
จิตส านึกแห่งการให้ และการส่งเสริมสุขภาพของคนในพื้นท่ี  
ผ่านการใช้เครื่องมือ Social Innovation Design (SID) รูปแบบ
กิจกรรม คือ การลงพื้นท่ีเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และ Coaching 
เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการท าให้โครงงานนวัตกรรมทางสังคมมีอัตรา
ความส าเร็จสูงถึง 100% ด้วยกระบวนการ SID ใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย 2) การวิเคราะห์ข้อมูล 3) การออกแบบ
นวัตกรรมทางสังคม และ 4) การสร้างเครือข่าย ส่งต่อแนวความคิด
และต่อยอดนวัตกรรมทางสังคม 

2.5 การลงพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี โครงการศึกษา
และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบ
บูรณาการระดับจังหวัด: อุบลราชธานี 4ct PED ท าให้ได้เห็นถึง
ระบบกลไกในการหนุนเสริมพลังเด็กและเยาวชนในระดับต าบล
ครบกระบวนการ การมีชุดโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและ
เยาวชนมากถึง 62 พื้นท่ี ในจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาฐานข้อมูล
สภาวการณ์ด้านเด็กและเยาวชน การสร้างพื้นท่ีสร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กและเยาวชนในระดับต าบล ตลอดจนการมีชุดงานวิจัยเพื่อถอด
กระบวนการและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะท่ีพื้นท่ีนาจะหลวย 
ท าให้เราเห็นถึงความส าคัญของการเปิดพื้นท่ีให้เด็กและเยาวชน
กล้า คิด กล้าท า  กล้า เป็นผู้น า ในการ เปลี่ ยนแปลงชุ มชน  
ผ่านกิจกรรมเล็ก ๆ ท่ีสามารถสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจาก
คนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก และอีกหน่ึงพื้นท่ี คือ “น้ าขุ่นวิทยา 
จงัหวัดอุบลราชธานี” หน่ึงในโครงการโรงเรียนเฮ็ดดี มีสุข ท่ีท าให้
ได้เห็นรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน
เพื่อดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง ผ่านการท ากิจกรรมการเกษตรท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน และการส่งเสริมอาชีพ เด็ก ๆ ท่ีน่ี
ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ
การสร้างวินัยในตนเองจากกิจกรรมท่ีตนเองได้มีส่วนร่วม 
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2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

1. โครงการครุศึกษากับการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
กิจกรรมรวมของโครงการ ระหว่าง มกราคม - เมษายน 2561 และจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการ วันเสาร์ที่ 20 ถึง  

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางล าพู มีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักครุศึกษา จ านวน 20 - 22 คน จาก สถาบัน
ครุศึกษา 5 แห่งได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นักการศึกษา และผู้แทนจากองค์กรภาคี ได้แก่ UNESCO Bangkok และ SEAMEO จ านวน 
4 - 5 คน และคณะท างานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ านวน 4 คน โดยได้รับการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมและงบประมาณโดย SEAMEO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ประจ าภาคปลาย  

ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตท่ีผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งท่ี 2 ให้มีวิสัยทัศน์
และสมรรถนะในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน อันป็นส่วนหน่ึงในโครงการเสริมสร้าง
ความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชว-
อ ารุง (อาคาร 3) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ท่ี 3 มีนาคม 2561 เวลา 
8.00 - 17.00 น. 
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3. โครงการ “การน าคู่มือประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน” 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ด าเนินการหลักในการพัฒนารูปแบบการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองโลก จัดให้มีการประชุม
ปฏิบัติการ เรื่อง “การน าคู่มือประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์สู่การปฏิบัติในช้ันเรียน” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัด 
การเรียนรู้ที่มุ่งสร้างสันติวัฒนธรรมและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับครูผู้สอนวิชาสังคม
ศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในวันที่ 25 - 27 
มีนาคม 2561 ณ โรงแรม IBIS Bangkok ซอย สุขุมวิท 4 กรุงเทพมหานคร และ การประชุมสรุปผล การน าคู่มือ “ประวัติศาสตร์
ร่วมรากอุษาคเนย์” สู่การปฏิบัติในช้ันเรียน ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Mercure Bangkok Siam ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 
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3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านจิตตปัญญาศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      

       1. โครงการ “ระบายสีสลายตัวตน” 
จัดเป็นประจ าทุกเดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 10 ครั้ง 

เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 สิ้นสุดวันพุธท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ห้อง 826 ช้ัน 8 อาคารพระมิ่งขวญัการศึกษาไทย คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

แต่ละครั้งมีผูส้นใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนประมาณ 10 - 13 คน 

 2. โครงการ “จิตตปัญญาเพ่ือการพัฒนานิสิตครู” 

จัดในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  

             ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นิสิตช้ันปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย อาคาร 4 ช้ัน 1 

       3. โครงการฝึกอบรม “จิตตปัญญาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” 
จัดในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

   ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ เจ้าหนา้ที่ศาลในจังหวัดสระบรุี จ านวน 62 คน 
   ณ ห้องประชุม อาคารสระบุรี 4 จ.สระบรุี 

  
ภาพ 1 ผลงานการระบายสีด้วยเทคนิคการละลายภาพ ภาพ 2 สะท้อนความคิดของผู้ระบายสีที่เผยแพร่ในเฟสบุค 
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ภาพ 3 บรรยากาศสุนทรียสนทนา 
หลังการระบายสี 

 

ภาพ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวนิ  

น ากระบวนการจิตตปัญญา 

 

ภาพ 5 อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี น ากระบวนการกลุ่ม 
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       4. โครงการระบายสีจากเร่ืองเล่า 
จัดเป็นประจ าทุกเดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 10 ครั้ง 

เริ่มวันพุธท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สิ้นสุดเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ขณะนี้ด าเนินโครงการไปแล้วจ านวน 3 ครั้ง 

เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ห้อง 826 ช้ัน 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

แต่ละครั้งมีผูส้นใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนประมาณ 8 - 10 คน ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุมีงานที่ครอบคลุมพันธกิจ 7 ด้าน ประกอบด้วย  
1) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ  2) จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 3) ติดตามปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ  4) ประเมินผลการจัด 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ 5) เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะในประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 6) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และ  
7) ภารกิจอื่นที่คณะครุศาสตร์มอบหมาย โดยผลการด าเนินงานในรอบปี (ปี 2560 - 2561) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดท าข้อเสนอการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ” โครงการวิจัยได้รับทุน
วิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) มีระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561  

2. โครงการประชุมนานาชาติด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต The 5th International Conference on Lifelong Learning 
for All 2017 (LLL2017) “Lifelong Learning towards Inclusive Aging Society: Intergenerational Challenges” ระหว่าง
วันที่  7 - 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อการเผยแพร่ความรู้และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
 3. โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดท าข้อเสนอการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ” โครงการวิจัยได้รับทุน
วิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) มีระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561  

4. โครงการการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะในประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  
ในการประชุมระดับนานาชาติและระดับชาติ เรื่อง “Green ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development 
for Active and Productive Aging” ในระหว่างวนัที ่8 - 9 มิถุนายน 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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      4.1 การบรรยายในฐานะ Keynote Address and Panel Discussion หัวข้อ “Education for Active and 
Productive Ageing” ในวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 

4.2 การอภิปรายกลุ่ม “Lifelong Education for Thai Ageing” ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2561  
4.3  การน าเสนอ Poster ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวัยที่สามเพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย (Development of Guidelines for Promoting the University of the Third Age for Lifelong 
Learning of Thai Aging) โดยได้รูปแบบ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ 2) รูปแบบการจัดสอนในลักษณะการเรียน
เสริมระยะสั้น 3) รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามอัธยาศัย และ 4) รูปแบบมหาวิทยาลัยวัยท่ีสามเสมือนจริง  

5. โครงการจัดท าเว็บไซต์ (Website) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าที่จ าเป็น และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ Link ข้อมูล www.edu.chula.ac.th/u3athailand  

 
นอกจากนี้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้โครงการ CU 

Community Engagement ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2 โครงการจากมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
1. โครงการ CU Community Engagement ส่งเสริมยุทธศาสตร์ จังหวัดสระบุรี ปี 2561 - 2564: การพัฒนาศักยภาพ 

“ด้านดนตรี: โยธวาฑิต” ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อโอกาสทางการศึกษาต่อและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนแบบยั่งยืน จังหวัด
สระบุรี (โครงการขยายผล เยาวชนดนตรีแก่งคอยคืนถิ่น : 2560 - 2562) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. โครงการ CU Community Engagement ส่งเสริมยุทธศาสตร์ จังหวัดสระบุรี ปี 2561 - 2564: การสร้างเครือข่าย
ชุมชนเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการผสมผสานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการจัดการศึกษาในระบบของ
โรงเรียนในพื้นที่ต าบลห้วยแห้ง และต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดย รองศาสตราจารย์   ดร.อาชัญญา  
รัตนอุบล และคณะ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.chula.ac.th/u3athailand
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ปีงบประมาณ 
2561 ของเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ตามกรอบความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการด าเนินการโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน โดยมี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนวัดดวงแข โรงเรียนวัดหัวล าโพง โรงเรียน 
ปากพลีวิทยาคม โรงเรียนบ้านดงแขวน และโรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายอุดมศึกษา 
ภาคกลางตอนบน โรงเรียนละ 60,000 บาท รวม 360,000 บาท มีการจัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะ
อาชีพให้แก่นักเรียน” เป็นการฝึกปฏิบัติการ โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพี่เลี้ยงระบบนิเทศ 
(coaching) ระบบติดตามการประเมินการท างาน (mentoring) และการประชุมวิชาการ (symposium) ระยะเวลาด าเนินโครงการ
ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มพูนทักษะการประกอบสัมมาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และการสร้าง
นวัตกรรม ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ทางการศึกษา การประกอบอาชีพในอนาคตอย่างมีคุณภาพ อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ  
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติสู่การเป็นประเทศช้ันน าและยั่งยืน 
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การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

คณะครุศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และสามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และศักยภาพที่เช่ียวชาญของแต่ละสาขาสู่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  ได้แก่ การเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  

การเป็นที่ปรึกษา บรรยายพิเศษ และการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการเป็นวิทยากร ร่วมประชุม อบรม 

สัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม นอกจากจะเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว ยังเป็น 

การเพิ่มพูนความรู้  และประสบการณ์อันจะน ามาสู่การบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  

และการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ  

ในปกีารศึกษา 2560 มีดังนี ้
 

จัดการประชุม อบรม และสมัมนา  

วัน/เดือน/ป ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 
ออกอากาศทกุวันอาทิตย ์ 
เวลา 16.00 - 16.30 น. 

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการพัฒนศึกษา พัฒนาประเทศ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจกุล 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการ

และความเป็นผู้น า 

 

3 ก.ย. 60 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (TEDET) ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม จ านวน  
419 คน และนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียงชุมชน จ านวน  227 คน 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

646 

5 ก.ย. 60 โครงการจิตอาสาพัฒนากุหลาบแดง ณ ชุมชนกุหลาบแดง  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี  
และนาฏศิลป์ศึกษา 

40 

14 ก.ย. 60 - 22 มี.ค. 61 โครงการ Letter to the Future Me จดหมายจากฉันถึงฉัน ชมรมอิงคลิศวิชชหรรษา  
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ

นิสิตปริญญาบัณฑิต 

89 

19 ก.ย. - 12 ต.ค. 60 โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ "พีส่อนน้อง" ฝ่ายวิชการ คณะกรรมการ
นิสิตปริญญาบัณฑิต 

150 

28 ก.ย. 60 โครงการเสวนา "ปัญจวรรษดุษฎี เมธีศลิปศึกษา"  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี  
และนาฏศิลป์ศึกษา 

45 

1 - 7 ต.ค. 60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยี
ก าปงเฌอเตียล ประจ าปี 2560 

คณะครุศาสตร์ 5 

5 ต.ค. 60 เสวนาทางวิชาการ และผลการส ารวจ Education Watch หัวข้อ 
“ปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลว ของการปฏิรูปการศึกษาไทย” 

คณะครุศาสตร์ 60 

11 ต.ค. 60 โครงการแรกพบชมรมต้นกล้าครูการศึกษาพิเศษ ชมรมตน้กล้าครกูารศกึษาพิเศษ 
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 

30 
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จัดการประชุม อบรม และสมัมนา (ต่อ) 
วัน/เดือน/ป ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 

16 – 18 ต.ค. 60 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวชิาชีพครู คร้ังที่ 10  
(EDUCA 2017)  

ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

1,000 
 

 
16 - 18 ต.ค. 60 

 
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวชิาชีพครู คร้ังที่ 10 
(EDUCA 2017) เร่ือง “The 10th Annual Congress for 
Teacher Professional Development” 

ภารกิจวิรัชกิจ คณะครุศาสตร์ 
ร่วมกับบริษัท ปิโก  

(ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

263 

20 - 22 ต.ค. 60 ค่ายสุดสัปดาห์อาสาพัฒนาชนบท 2560 กลุ่มภารกจิกิจการนิสิต 53 
27 ต.ค. - 3 พ.ย. 60 โครงการฝึกทักษะการพูดเพื่อคัดเลือกนสิิตเข้าร่วมการแข่งขัน 

"โต้วาทีประเพณีน้องใหม่  ประจ าปกีารศึกษา 2560" 
ชมรมวาทศิลป์  
คณะครุศาสตร์ 

25 

พ.ย. 60 – ม.ค. 61 
 

การพัฒนาหลกัสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านค าศัพท ์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรียนวัดสุขใจ  
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

สาขาวิชานิเทศการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการ

และความเป็นผู้น า 

150 

4 พ.ย. 60 
 

โครงการทัศนาวัฒนธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปีการศึกษา 2560 

ชมรมภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ฝ่ายวิชาการ 

20 

6 - 10 พ.ย. 60 
 

นิทรรศการภาพถา่ย ภายใต้แนวคิด “ภาพถ่ายจากใจ Photo 
from Heart” 

ภาควิชาเทคโนโลย ี
และสื่อสารการศึกษา 

40 

8 - 10 พ.ย. 60 การอบรมหลักสูตร "เทคนิคการป็นวิทยากรมืออาชีพ"  
(วิทยากรด้าน Aviation Security ฝ่ายฝึกอบรมธุรกจิการบิน 
บริษัทมหาชนจ ากัด (บมจ.) การบินไทย) 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 40 

9 พ.ย. 60 โครงการสมัมนา Start (Me) Up ปลกูฝันปัน่ธุรกจิ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการ

และความเป็นผู้น า 

120 

13 - 16 พ.ย. 60 
 

โครงการประชุมนานาชาติ  IASSIDD 4th Asia Pacific Regional 
Congress "Inclusiveness and Sustainable Development" 

ภารกิจวิรัชกิจ ร่วมกบั
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

600 

15 พ.ย. 60 โครงการจัดสอบวิชาทัว่ไป ครั้งที่ 93 (3/2560) ศูนย์ทดสอบและประเมิน 
เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 

40 

15 - 17 พ.ย. 60 โครงการเสริมศักยภาพสร้างสรรค์ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนานวัตกรรมสื่อและ Creative Empowerment: Innovative 
media development workshop Project โครงการฝึกปฏบิัติการ
เร่ือง Graphic  Design for Online Marketing รุ่นที่ 1 

ศูนย์วิจัยเพือ่พัฒนา 
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

การศึกษา กลุ่มภารกิจวิจยั
และบริการวิชาการ  

และภาควิชาเทคโนโลย ี
และสื่อสารการศึกษา 

7 

21 – 23 พ.ย. 60 โครงการปันรักปักกระเปา๋เพือ่น้อง สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการ

และความเป็นผู้น า 

80 
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จัดการประชุม อบรม และสมัมนา (ต่อ) 
วัน/เดือน/ป ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 
25 พ.ย. 60 พิธีค านับครูชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย ประจ าปีการศึกษา 

2560 
ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย 

ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม 
คณะกรรมการนิสิต 
ปริญญาบัณฑิต 

20 

25 พ.ย. 60 โครงการวันประถมศึกษา ป ี2560 กลุ่มภารกจิวิจยัและบริการ
วิชาการ และสาขาวิชา

ประถมศึกษา  
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

100 

25 พ.ย. 60 โครงการ “การออกแบบกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้: 
วิทยาศาสตร์ สมองกลฝังตัว และ Internet of Things” 

กลุ่มภารกจิวิจยัและบริการ
วิชาการ ศูนยว์ิจัยนวัตกรรม

เทคโนโลยีการศึกษา  
และภาควิชาเทคโนโลย ี
และสื่อสารการศึกษา  

ร่วมกับ มูลนธิิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี
และส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

50 

ธ.ค. 60 – มี.ค. 61 
 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการบริการวิชาการ: จากสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สู่ชุมชน 

ฝ่ายวจิัยและ 
บริการวิชาการ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

27 

6 - 8 ธ.ค. 60 โครงการปฏิบัติการเรื่อง Graphic Design for Online 
Marketing รุ่นที่ 1 

ภาควิชาเทคโนโลย ี
และสื่อสารการศึกษา  

ร่วมกับ โรงเรียนอินเทอร์เน็ต
และการออกแบบ 

7 

21 - 22 ธ.ค. 60 โครงการครุศิลป์สร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนบ้านหบุบอน  
ปีการศึกษา 2560 

ชมรมครุศิลป์สู่สังคม  
ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 

49 

5 - 7 ม.ค. 61 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ TEFL Chula English Camp ครั้งที่ 17 ชมรมอิงคลิศวิชชหรรษา  
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ

นิสิตปริญญาบัณฑิต 

150 

15 ม.ค. 61 การบรรยายพิเศษ หวัข้อ "Developing Hybrid Learning Programs: 
Blending Old and New Learning Methodologies" 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการ

และความเป็นผู้น า 

20 
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จัดการประชุม อบรม และสมัมนา (ต่อ) 
วัน/เดือน/ป ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 
18 ม.ค. 61 โครงการใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 11: เหนือเกล้า ร.9 ล้นเกล้า ร.10 ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

300 

25, 26, 29 ม.ค. 61 การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” 
(บุคลากรบริษัทขนส่ง) 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต         30 

27 ม.ค. 61 
 

โครงการปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 9 
ประจ าปีพุทธศักราช 2561 เร่ือง การศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรน้อย
และผู้ประกอบการนวัตกรรม 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
สาขาวิชาอุดมศึกษา  

และสาขาวิชานิเทศการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการ

และความเป็นผู้น า 

475 

27 - 28 ม.ค. 61 
 

โครงการค่ายคณิตศาสตร์สัญจร คร้ังที่ 17 ประจ าปกีารศึกษา 
2560 

ชมรมต้นกล้าคณิตศาสตร์ 
ฝ่ายวิชาการ 

150 

27 - 28 ม.ค. 61 ค่ายคณิตศาสตร์สัญจร คร้ังที่ 17 กลุ่มภารกจิกิจการนิสิต 150 
11 - 23 ก.พ. 61 โครงการศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อชุมชน ณ ชุมชนยา่น 

รองเมือง กรุงเทพมหานคร 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี  
และนาฏศิลป์ศึกษา 

30 

15 - 16 ก.พ. 61 งาน GIFT LAB เทศกาลของขวัญ ขนมและดนตรีครั้งที่ 28 สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี  
และนาฏศิลป์ศึกษา 

500 

17 ก.พ. 61 โครงการปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ ์ศิริบรรณพิทกัษ ์ครั้งที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 เรือ่ง Innovative Programs in the US High 
School 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

ภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเป็นผู้น า 

90 

17 ก.พ. 61 โครงการค่ายต้นกล้าครูการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 4 ชมรมต้นกล้าครูการศึกษา
พิเศษ ชมรมศิลปการแสดง 
ชมรมสานฝันเด็กและสตรี 

คณะกรรมการนิสิต 
ปริญญาบัณฑิต 

270 

20 ก.พ. - 16 มี.ค. 61 โครงการ EDU DANCE FOR HEALTH ฝ่ายกีฬา คณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิต 

100 

24 ก.พ. - 8 เม.ย. 61 อบรมนาฏศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
ฝ่านศิลปะวัฒนธรรม 
คณะกรรมการนิสิต 
ปริญญาบัณฑิต 

15 

10 - 11 มี.ค. 61 ฟุตบอลชั้นปี ประจ าปกีารศึกษา 2560 ชมรมฟุตบอล ฝ่ายกีฬา  
คณะกรรมการนิสิต 
ปริญญาบัณฑิต 

200 
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จัดการประชุม อบรม และสมัมนา (ต่อ) 
วัน/เดือน/ป ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 

11 - 12 มี.ค. 61 EDU Futsal Cup ประจ าปกีารศึกษา 2560 ชมรมฟุตบอล ฝ่ายกีฬา  
คณะกรรมการนิสิต 
ปริญญาบัณฑิต 

120 

11 - 13 มี.ค. 61 การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ”  
(บริษัท พัทยาอาวิเอชั่น) 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 30 

15 มี.ค. 61 โครงการ Get Set Go ชมรมอิงคลิศวิชชหรรษา  
ฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการนิสิต 
ปริญญาบัณฑิต 

30 

16 - 18 มี.ค. 61 โครงการค่ายซอนต้าเพื่อน้องบนดอย ครั้งที่ 8 กลุ่มภารกจิกิจการนิสิต 80 
21 มี.ค. 61 

 
โครงการการประชุมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ ร่าง พรบ. 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ........  
(องค์กรวิชาการและองค์กรระหวา่งประเทศ)  

กลุ่มภารกจิวิจยั 
และบริการวิชาการ 

62 

29 มี.ค. 61 โครงการเสวนาทางวชิาการอุดมศึกษาสัมพนัธ์ ประจ าปกีารศึกษา 2560 
เรื่อง “บทบาทของสาขาวิชาอุดมศึกษาในการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพของประเทศ” โดยความร่วมมอืระหว่างสาขาวิชา
อุดมศึกษา คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และสาขาวิชา
การอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สาขาวิชาอุดมศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการ

และความเป็นผู้น า 

120 

31 มี.ค. 61 โครงการทดสอบทฤษฏีดนตรีสากล ครั้งที่ 43 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ศึกษา 

78 

3, 5, 9 - 11 เม.ย. 61 อบรมทักษะการเต้นลีลาศ ชมรมลีลาศ ปีการศึกษา 2560  
ชมรมลีลาศ ฝ่ายกีฬา 

ฝ่ายกีฬา คณะกรรมการนิสิต
ปริญญาบัณฑิต 

30 

18 - 19 เม.ย. 61  
 

โครงการเสริมพลังครูสู่การค้นพบศักยภาพของนักเรียน ฝ่ายวจิัยและ 
บริการวิชาการ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

146 

19 เม.ย. 61 โครงการเปลี่ยนไทพับถุงเท้า ประจ าปีการศึกษา 2560 ฝ่ายนิสิตสัมพันธแ์ละหวัหน้า
ชั้นปีที่ 2 คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 

400 

19 เม.ย. 61 Take your hand ประจ าปกีารศึกษา 2560 ชมรมครุศาสตร์นานาศิลป์
และศิลปะเพื่อการศึกษา 

ร่วมสมัย ฝ่ายศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

20 

21 เม.ย. 61 โครงการส่งต่อประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ประจ าปีการศึกษา 2560 ชมรมต้นกล้าครูการศึกษา
พิเศษ ฝ่ายวิชาการ  
คณะกรรมการนิสิต 

ปริญญาบัณฑิต 

39 
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จัดการประชุม อบรม และสมัมนา (ต่อ) 
วัน/เดือน/ป ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) 

23 เม.ย. - 11 พ.ค. 61 โครงการ คณะกรรมการนิสิตปริญญาบณัฑิต (กนค.) ใส่ใจ 
ใกล้สอบ ปีการศึกษา 2560 

ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ
นิสิตปริญญาบัณฑิต 

150 

26 เม.ย. 61 งานสัมมนา "การออกแบบการเรียนรู้แบบสากลในมุมมอง 
ของศิลปศึกษา" 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และ

นาฏศิลป์ศึกษา 

50 

27 - 28 เม.ย 61 โครงการค้นพบศักยภาพตน เพื่อมุ่งผลสู่ความส าเร็จ ฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

350 

30 เม.ย. 61 โครงการจัดสอบวิชาทัว่ไป ครั้งที่ 94 (1/2561) ศูนย์ทดสอบและประเมิน 
เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 

106 

1 พ.ค. 61 สัมมนาวิชาการ เรื่อง "ช าแหละหลักสูตรฯ ปรับปรุง 2560" สาขาวิชานิเทศการศึกษา
ภาควิชานโยบาย การจัดการ

และความเป็นผู้น า 

400 

3 - 4 พ.ค. 61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโปรแกรมอาร์เพื่อการเสนอ
และวิเคราะห์ข้อมูล  

สาขาวิชาสถิติการศึกษา 
ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยา

การศึกษา 

13 

9 พ.ค. - 23 มิ.ย. 61 โครงการศึกษาอบรมหลกัสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้าง
เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 7 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการ

และความเป็นผู้น า 

50 

16 - 18 พ.ค. 61 โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
ภายใต้แนวคิดการบูรณาการการจัดการขยะเชิงสร้างสรรค์ 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี  
และนาฏศิลป์ศึกษา 

50 

18 พ.ค. 61 โครงการครุศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดโกรกแกว้ 
วงพระจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี  
และนาฏศิลป์ศึกษา 

43 

19 พ.ค. 61 โครงการจัดสอบวิชาทัว่ไป ครั้งที่ 95 (2/2561) ศูนย์ทดสอบและประเมิน 
เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 

40 

20 พ.ค. 61 โครงการฝึกอบรม “จิตตปัญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน” 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านจิตตปัญญาศึกษา  

กลุ่มภารกจิวิจยัและบริการ 

86 

22 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61 โครงการค่ายปลายปี 2560 ฝ่ายพัฒนาสังคม 
และบ าเพ็ญประโยชน ์

55 

26 พ.ค. 61 โครงการครุศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ปกีารศึกษา 2560 ชมรมครุศิลป์สู่สังคม  
ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ คณะกรรมการนิสิต

ปริญญาบัณฑิต 

49 
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ปีการศึกษา 2560 มีหน่วยงานภายนอกเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ณ คณะครศุาสตร์ ดังนี้ 
 

หน่วยงานภายนอกเย่ียมชม ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

วัน/เดือน/ป ี
หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม/ 

ศึกษาดูงาน/ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

วัตถุประสงค ์ ประเทศ 
จ านวน 
(คน) 

4 ส.ค. 60 โรงเรียนสตรีวิทยา เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาตา่งประเทศ 

ไทย 37 

8 ส.ค. 60 คณาจารย์ผู้เข้าร่วมงาน 2017 
Chulalongkorn University ASIAN  
Herritage Forum 

เข้าเยี่ยมชม ยุโรป 5 

9 ส.ค. 60 ส านักงานเทศบาลต าบลงิม  
จังหวัดพะเยา 

 การบริหารสถานศึกษา 
 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
 เทคนิคการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ไทย อาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 32 คน 

18 ส.ค. 60 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา จังหวัด
นครปฐม (รุ่นที่ 3) 

 นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา 
 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 นวัตกรรมที่ร่ิเร่ิมสร้างสรรค์โดยนักเรียน 

ไทย ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

54 คน 
31 ส.ค. 60 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา

ห้วยขะยุง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 

 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบสาธิตจุฬาฯ  

 การบริหารพัฒนาหลักสูตร 
 การยกการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ไทย อาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 100 คน 

12 ก.ย. 60 Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น  การจัดการเรียนการสอน 
 เข้าสังเกตการณ์เรียนการสอนระดับ ป.4 

ญี่ปุ่น อาจารย์และ
นักศึกษา 24 คน 

14 ก.ย. 60 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา  
จังหวัดนครปฐม (รุ่นที่ 3) 

 นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา 
 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 นวัตกรรมที่ร่ิเร่ิมสร้างสรรค์โดยนักเรียน 

ไทย ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

56 คน 
9 ต.ค. 60 Tokyo Gakugei University 

ประเทศญี่ปุ่น 
 การจัดการเรียนการสอน 
 เยี่ยมชมการเรียนการสอนทัว่ไป 

ญี่ปุ่น อาจารย์และ
นักศึกษา 14 คน 

9 พ.ย. 60 Saga Prefecterral 
Ushigu High School 
 

นักเรียนแลกเปลี่ยนเขา้ร่วมกจิกรรม 
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ญี่ปุ่น 7 

16 พ.ย. 60 The Facuty of Arts and Melboume 
Graduate School of Education of 
Parlerill, University of Melboure 

ลงนามในสัญญาความรว่มมอืในการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรทางการศึกษา
พิเศษและเยี่ยมชมโรงเรียน 

ออสเตรเลีย 30 

 

หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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หน่วยงานภายนอกเย่ียมชม ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี
หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม/ 

ศึกษาดูงาน/ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

วัตถุประสงค ์ ประเทศ 
จ านวน 
(คน) 

23 พ.ย. 60 British Council 
 

เข้าเยี่ยมชม สหราช
อาณาจักร 

6 

30 พ.ย. 60 Tokyo Gakugei University 
ประเทศญี่ปุ่น 

 การจัดการเรียนการสอน 
 เยี่ยมชมการเรียนการสอนทัว่ไป 
 จัดกิจกรรมพับกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น 

(Origami) ร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ป.2  

ญี่ปุ่น อาจารย์และ
นักศึกษา 18 คน 

1 ธ.ค. 60 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 การจัดหลักสูตรการจัดการศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตร FUN FIND FOCUS 
 หลักสูตร English Program 
 เยี่ยมชมการเรียนการสอนทัว่ไป 

ไทย อาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 68 คน 

5 ม.ค. 61 Craduate School of Education,  
Hiroshina University 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ญี่ปุ่น 13 

9 ม.ค. 61 Nippon Sport of Science เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือ ญี่ปุ่น 5 
19 ม.ค. 61 โรงเรียนเมืองพัทยา 7  

(บ้านหนองพังแค) จังหวัดชลบุร ี
 การจัดการเรียนการสอน 
 เยี่ยมชมการเรียนการสอนทัว่ไป 

ไทย อาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 25 คน 

5 ก.พ. 61 กระทรวงศึกษาธิการ 
 

เข้าเยี่ยมและปรึกษาหารือ เร่ือง การจัดการ
ทางการเงิน การบัญชี การจัดท างบประมาณ  

ศรีลังกา 25 

6 ก.พ. 61 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

 ศึกษาดูงานโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชพีครู 

 การจัดการเรียนการสอน 
 เยี่ยมชมการเรียนการสอนทัว่ไป 

ไทย อาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 54 คน 

13 ก.พ. 61 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   
จังหวัดล าปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 การบริหารสถานศึกษา 
 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอน 
 เยี่ยมชมการเรียนการสอนทัว่ไป 

ไทย อาจารย์และ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 9 คน 

23 ก.พ. 61 The Lodwig - Maxiamtions  
University in Munich 

ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ เยอรมน ี 4 

6 มี.ค. 61 คณาจารย์และนกัศึกษาจาก Old 
Dominion University 

เข้าเยี่ยมชม สหรัฐอเมริกา 16 
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กิจกรรมเด่นด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
 

การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ส าหรับวิทยากรด้าน Aviation Security ฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจ 
การบิน บริษัทมหาชนจ ากัด (บมจ.) การบินไทย จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 8 –10 พฤศจิกายน 2560 โดยภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ 
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การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ส าหรับบุคลากรบริษัทขนส่ง จัดขึ้นวันที่ 25 – 26 และ 29 มกราคม 
2561 โดยภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ คร้ังที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เรื่อง Innovative Programs  
in the US High School จัดขึ้นเมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น า 
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การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ส าหรับพนักงานของบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จ ากัด จัดขึ้นวันที่  

11 – 13 มีนาคม 2561 โดยภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการประชุมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ ร่าง พรบ. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ... .... 
(องค์กรวิชาการและองค์กรระหว่างประเทศ) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

คณะครุศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นิสิต และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ผลงาน/กิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิประสบการณก์ารเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง โดยจัด
ให้มีการแสดงและนิทรรศการเพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ งานท าบุญทอดผ้าป่า งานแสดงดนตรี
เที่ยงวัน งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ โครงการตักบาตรวันพุธ  งานสงกรานต์ และงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าท่ีที่เกษียณอายุราชการ เป็นต้น การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรอบปีการศึกษา 2560 มีดังนี ้
 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ระยะเวลาที่จดั ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จ านวน (คน) 

ตลอดปีการศึกษา โครงการเส้นทางบุญ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ฝ่ายประถม 

นักเรียนทุกคน  
และคณาจารย ์

ส.ค. 60 - ก.ค. 61 โครงการตักบาตรวันพธุ กลุ่มภารกจิกิจการนิสิต 477 
10 ส.ค. 60 

 
ชมละครเวทีสี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล วิรัชกิจและกิจการพิเศษ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ฝ่ายมัธยม 

คณาจารย ์
เจ้าหน้าที ่

และนกัเรียนทกุคน 
11 ส.ค. 60 โครงการวันแม ่ กลุ่มภารกจิบริหารงานทัว่ไปและกายภาพ 60 

26 - 28 ส.ค. 60 การประกวดความสามารถทางนาฏศิลป์ 
15th Crystal Dance sport Championships  
2017 (MBDA  RANKING  EVENT) 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ฝ่ายประถมและ 

Manhattan Grand Ballroom, Berjaya 
Times Square Hotel 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย 

นักเรียนทุกคน  
และคณาจารย ์

27 ส.ค. 60 งานเกษียณอายุราชการการท างาน  
โรงแรมแมนดาริน 

โรงแรมแมนดาริน อาจารย์  
และสมาคม
นักเรียนเก่า 

20 - 21 ก.ย. 60 โครงการมุทิตาจิต กลุ่มภารกจิบริหารงานทัว่ไปและกายภาพ 171 
3 - 15 ต.ค. 60 Customize นิทรรศการศิลปะภายใต้การนิเทศ 

ของนิสิตครุศิลป์ รุ่น 45 ณ ชัน้ 1 ศูนย์บรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์  

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี  
และนาฏศิลป์ศึกษา 

300 

12 ต.ค. 60 โครงการวันพูนทรัพย ์ กลุ่มภารกจิบริหารงานทัว่ไปและกายภาพ 99 
22 ต.ค. 60 โครงการกฐินสามัคคี กลุ่มภารกจิบริหารงานทัว่ไปและกายภาพ 40 
23 ต.ค. 60 วงโยธวาทิตบรรเลงในงานวันปิยมหาราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 40 
31 ต.ค. 60 โครงการการปฏิญาณตนเองเป็นพุทธมามกะ  

ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ฝ่ายประถม 
นักเรียนทุกคน  
และคณาจารย ์

พ.ย. 60 – ก.พ. 61 ประกวดตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 60 ป ี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ฝ่ายมัธยม 

120 

2 พ.ย. 60 กิจกรรมการประกวดกระทงลอย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ฝ่ายประถม 

นักเรียนทุกคน 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) 
ระยะเวลาที่จดั ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จ านวน (คน) 

3 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ฝ่ายประถม 

นักเรียนทุกคน 

3 พ.ย. 60 โครงการลอยกระทง คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 4,040 
4 พ.ย. 60 

 
โครงการทัศนาวัฒนธรรมประจ าจังหวัด 
พระนคร ศรีอยุธยา  

ชมรมภาษาและวัฒนธรรมไทย 
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

31 

4 พ.ย. 60 
 

ไหว้ครูดนตรีประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

500 

24 พ.ย. 60 ร่วมพิธวีางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ส านักงานเขตปทุมวัน 5 
12 - 14 ม.ค. 61 โครงการธรรมปฏิบัต ิ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ฝ่ายประถม 
นักเรียนทุกคน  
และคณาจารย ์

16 ม.ค. 61 โครงการงานวันครู กลุ่มภารกจิบริหารงานทัว่ไปและกายภาพ 304 
22 - 24 และ 25 - 27 ม.ค. 61 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา กลุ่มภารกจิกิจการนิสิต 165 

7 ก.พ. 61 วันเอกลักษณ์ไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ฝ่ายประถม 

นักเรียนทุกคน  
และคณาจารย ์

22 ก.พ. 61 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
ประเทศไทยและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันระดบันานาชาติ ประจ าปกีารศึกษา 2560 

วิรัชกิจและกิจการพิเศษ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ฝ่ายมัธยม 

524 

21 มี.ค. – 10 เม.ย. 61 นิทรรศการผลงานภาพพิมพ ์“พิมพ์ครั้งที่ 1” สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา 

300 

11 เม.ย. 61 โครงการวันสงกรานต์ กลุ่มภารกจิบริหารงานทัว่ไปและกายภาพ 165 
11 - 18 พ.ค. 61 นิทรรศการแสดงผลงานในวิชาการศึกษาศิลปะ

ภายใต้การนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560  
ณ ลานอีเดน ห้างสรรพสินค้า Central World 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา 

300 

22 - 24 และ 25 - 27 พ.ค. 61 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา กลุ่มภารกจิกิจการนิสิต 147 
6 ก.ค. 61 โครงการวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ กลุ่มภารกจิบริหารงานทัว่ไปและกายภาพ 443 

22 – 31 ก.ค. 61 ส่งนักเรียนร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในโครงการ 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรมพื้นบ้านโลก CIOFF ประจ า 
ปีการศึกษา 2560 ณ ประเทศโปแลนด์ 

วิรัชกิจและกิจการพิเศษ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ฝ่ายมัธยม 

25 
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กิจกรรมเด่นด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 
 

กฐินสามัคคีคณะครุศาสตร์ 
             คณะครุศาสตร์ร่วมกับสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ สมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์ สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2560  
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ วัดใหม่หนองนา ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ในการนี้ ได้รับเงินจากผู้มีจิต
ศรัทธาร่วมท าบุญ ยอดเงินท าบุญถวายวัดจ านวนเงิน 233,999 บาท และยอดเงินสนับสนุนมอบให้โรงเรียนบ้านหนองหิน 
จ านวน 219,999 บาท จ าแนกเป็นเงินทอดกฐินส่วนของ 1) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 242,316 บาท 
2) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 43,884.75 บาท 3) คณะครุศาสตร์ 114,391.25 บาท และ 4) ส่วนอ่ืน ๆ 
52,740 บาท ยอดรวมเป็นเงินท้ังสิ้น 453,332 บาท 
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วันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ 

          คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “ครบรอบ 61 ปี แห่งการสถาปนาคณะครุศาสตร์” ในโอกาส
ครบรอบ 61 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ (10 กรกฎาคม 2561) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ 
อ าไพ สุจริตกุล อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ และปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธี ในการนี้ มีอดีต
คณาจารย์ คณาจารย์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเพณีรดน้ าขอพรปูชนียาจารย์และ
คณาจารย์อาวุโส เพ่ือสืบสานประเพณี
สงกรานต์ครุศาสตร์  
             คณะครุศาสตร์ จัดพิธีรดน้ าขอพร
ปูชนียาจารย์ คณะครุศาสตร์ คณาจารย์
อ า วุ โ ส  และผู้ บ ริ ห าร  เ นื่ อ ง ใน โอกาส  
วันสงกรานต์ ประจ าปี 2561 โดยคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่  และนิสิต ร่วมกันแต่งกายด้วย 
ผ้าไทยร่วมงาน “ครุศาสตร์สืบสานประเพณี
ไทย รอน้ าขอพรผู้ ใหญ่  ชีวีสดใสในวัน
สงกรานต์” เมื่อวันที่  11 เมษายน 2561 
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ โถงอาคาร
พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
 

ภาคพิธีสงฆ์ ได้แก่ การถวายสังฆทานและการท าบญุตักบาตร 
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ภาคพิธีการ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ อ าไพ สุจริตกุล อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ และปูชนียาจารย์แห่งคณะ  
ครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวรายงาน รายการกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย 1) มอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปี 2561 จ านวน 21 คน ดังนี ้
 

ประเภทผู้ประสบความส าเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวชิาชีพ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว 
2. นางสาวกนกทิพย์ ศิริวิริยะกลุ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บณิฑสันต ์

 

ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จติราภา กุณฑลบตุร 

2. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล 

4. นายอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร 

 
 

ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือ ประเทศชาติ 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.รัชนี ขวญับญุจัน 
2. รองศาสตราจารยน์ภาลยั สุวรรณธาดา 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิร ิ
4. รองศาสตราจารย ์ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวโิรจน ์
5. นางสณัหจุฑา จริาธิวัฒน ์
6. นางประเสรฐิสุข จามรมาน 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ ์

8. นางสาวยุพยง วุ้นวงษ์ 
9. นายภาคินัย สุนทรวิภาต 

10. นายพิศณุ ศรีพล 

11. แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธ์ิ 

12. ดร.ชาญณรงค์ ลักษณยีนาวิน 
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         2) ปาฐกถาศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คร้ังที่ 32 เร่ือง “ความเป็นผู้น าทางวิชาการ
ของศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
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การด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

คณะครุศาสตร์มีการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา เช่น การจัดการประชุมนานาชาติ 
การจัดนิสิตแลกเปลี่ยน ทั้งรับเป็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเองและให้นิสิตไปแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยการด าเนินงาน
ด้านการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศในรอบปีการศึกษา 2560 มีดังน้ี 

 

การจัดประชุมสมัมนานานาชาติ ปีการศึกษา 2560 

วัน/เดือน/
ปี 

หัวข้อการประชุม 
ผู้ร่วมจัด  

(มหาวิทยาลัย/สถาบัน) 

ประเทศ 
ที่ร่วมจัด
ประชุม 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม (คน) 

ไทย ต่างชาต ิ
10 ส.ค. 60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Design Thinking for Leaders"   

ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สาร โดย Professor Dr. Lara M. Luetkehans  

 

Indiana University of 
Pennsylvania 

USA 30 1 

30 ส.ค. –  
8 ก.ย. 60 

โครงการอบรมปฏิบัติการ "ครุศาสตร์คอนเสิร์ตเพื่อการพัฒนาการศึกษา"  
สาขาวิชาดนตรีศึกษา โดย Dr. Jill Burgett  

University of Northern 
Colorado 

USA 30 1 

6 - 11  
ก.ย. 60 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง สรรสร้างเทคโนโลยีเพื่อความเป็นผู้น าทาง
การศึกษา “I Create Technology for Leadership: ICT for Leadership” 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สาร โดย Mr.Tatsuki Kawaguchi, Associate 
Professor, Director of Office for Strategy of International Programs, 
Center for Globalisation, Mr.Arifumi Saito, Adjunct Associate Professor, 
Office for Strategy of International Programs, Center for 
Globalisation และ Professor Jian Chen, Senior Associate Professor, 
Director of Promotion, Office for Super Global University จาก University of 
Aizu ประเทศญี่ปุ่น  

 

University of Aizu Japan 30 3 
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การจัดประชุมสมัมนานานาชาติ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

วัน/เดือน/
ปี 

หัวข้อการประชุม 
ผู้ร่วมจัด  

(มหาวิทยาลัย/สถาบัน) 

ประเทศ 
ที่ร่วมจัด
ประชุม 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม (คน) 

ไทย ต่างชาต ิ
7 - 8  

ก.ย. 60 
การประชุมนานาชาติ 5th International Conference on Lifelong Learning for 
ALL 2017 “Live Long Learning towards Inclusive Ageing Society: 
Intergenerational Challenges” 

 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
ร่วมกับ CU GLOBAL  

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และองค์กรอื่น ๆ 

USA 
Malaysia 
Singapore 

Korea 

100 18 

20 ก.ย. 60 โครงการศิลปะเพื่อสันติภาพ: เสวนากบัศิลปินโมซัมบิก แอฟริกา สาขาวิชาศิลปศึกษา 
Mr.Gonçalo Mabunda และ Mrs. Andrea Morriera 

 

ศิลปินสาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐ
โมซัมบิก 
แอฟริกา 

100 3 

16 - 18  
ต.ค. 60 

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวชิาชีพครู คร้ังที่ 10 (EDUCA 2017)  
เร่ือง “The 10th Annual Congress for Teacher Professional Development” 

 

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) 
จ ากัด (มหาชน) 

Finland 
USA 

Malaysia 
Singapore 

Japan 
 Hong 
Kong 
Korea 

31,112 

13 - 16  
พ.ย. 60 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 4th IASSIDD Asia-Pacific Regional Congress 2017 
Inclusiveness and sustainable development 

 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
และโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม ร่วมกบั  
The International 

Association for the 
Scientific Study of 
Intellectual and 
Developmental 

Disabilities (IASSIDD),  
สถาบันราชานกุูล 

29 
ประเทศ 

260 240 
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การจัดประชุมสมัมนานานาชาติ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี หัวข้อการประชุม 
ผู้ร่วมจัด  

(มหาวิทยาลัย/สถาบัน) 

ประเทศ 
ที่ร่วมจัด
ประชุม 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม (คน) 

ไทย ต่างชาต ิ
28 ก.พ. 61 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning Brick by Brick: LEGO Workshop 

for Teachers and Librarians ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 

University of West 
Georgia 

USA 1 20 

8 - 9  
มิ.ย. 61 

การประชุมวิชาการครั้งที่ 4 เพื่อน าเสนอผลงานวิจัยระดบันานาชาติ เรื่อง “Green 
ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active 
and productive Aging” 

 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชีย สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ

กองบัญชาการกองทัพไทย 
สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย 

และกรมแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข  

และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 400 1 

13 ก.ค. 61 การประชุมวิชาการนานาชาติ Prominent Women in the ASEAN Community 
A Celebration of the 110th Birth Anniversary of Professor Thanphuying 
Poonsapaya Navawongs Na Ayudhaya 

 

สถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มูลนิธิศาสตราจารย ์
หม่อมหลวงจิรายุ – 

ศาสตราจารย์ ทา่นผู้หญิง 
พูนทรัพย์ นพวงศ์  

มูลนิธิกตเวทินในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสมาคม

สโมสรซอนต้าประเทศไทย 

ASEAN 96 18 
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การจัดอบรมระยะสั้นให้กับชาวต่างประเทศ 

วัน/เดือน/ป ี หลักสูตรการอบรม มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
อบรม (คน) 

12 ก.ย. 60 การบรรยาย เร่ือง “Moral, character, and religion education in Thailand”  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

 

Hiroshima University Japan 26 

25 ก.ย. –  

20 ต.ค. 60 

ครูอาสาสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกัน ผู้เข้าร่วมโครงการ 2017 Fulbright English 

Teaching Assistantship (ETA) จ านวน 22 คน จัดอบรมให้กบัครูสอนภาษาองักฤษ 

ชาวอเมริกัน เพื่อเป็นครูสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาค 

 

มูลนิธิการศึกษา 

ไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 

USA 22 

5 - 9 มี.ค. 61 โครงการสัมมนาวิชาการร่วมกบัสาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ 

และความเป็นผู้น าทางการศึกษา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Global Citizenship and Civic 

Engagement” 

 

Old Dominion 

University 

USA 13 

14 - 16  

มี.ค. 61 

โครงการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

คณะครุศาสตร์ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

 

The National 

University of Laos 

Laos 14 
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อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนที่คณะครุศาสตร์ 
วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-นามสกุล รายละเอียดกิจกรรม มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ สาขาวชิา/ภาควิชา 

10 ส.ค. 60 Professor Dr. Lara M. 
Luetkehans 

วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"Design Thinking for Leaders" 

Indiana University 
of Pennsylvania 

USA ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

26 ส.ค. 60 Mr. James Penstone บรรยายพิเศษ เร่ือง "Innovative School 
Management through Learning 
Environment and Visible Learning" 

Cross Campus 
Principal, Bangkok 

Patana School 

Bangkok ภาควิชานโยบาย 
การจัดการ  

และความเป็นผู้น า
ทางการศึกษา 

28 ส.ค. –  
29 ก.ย. 60 

Professor Dr. Roger Harris Visiting Professor บรรยายพิเศษ  
เร่ือง "Innovative School Management 
through Learning Environment and Visible 
Learning" Professor Dr. Roger Harris 

University of South 
Australia 

Australia ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

30 ส.ค. –  
8 ก.ย. 60 

Dr. Jill Burgett วิทยากรโครงการอบรมปฏิบัติการ "ครุศาสตร์
คอนเสิร์ตเพื่อการพัฒนาการศึกษา" 

University of 
Northern Colorado 

USA สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ 

ดนตรี และนาศิลป ์

3 - 12 ก.ย. 60 Professor Takashi Ito วิทยากรโครงการ ESD Campus Asia 2017 Hokkaido 
University 

Japan สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย 

การจัดการ  
และความเป็นผู้น า

ทางการศึกษา 

6 - 11 ก.ย. 60 Associate Professor Tatsuki 
Kawaguchi 

วิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
เร่ือง สรรสร้างเทคโนโลยีเพื่อความเป็นผู้น าทาง
การศึกษา “I Create Technology for 
Leadership: ICT for Leadership” 
 

University of Aizu Japan ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

6 - 11 ก.ย. 60 Adjunct Associate 
Professor Arifumi Saito 

วิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
เร่ือง สรรสร้างเทคโนโลยีเพื่อความเป็นผู้น าทาง
การศึกษา “I Create Technology for 
Leadership: ICT for Leadership” 

University of Aizu Japan ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

6 - 11 ก.ย. 60 Professor Jian Chen วิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
เร่ือง สรรสร้างเทคโนโลยีเพื่อความเป็นผู้น าทาง
การศึกษา “I Create Technology for 
Leadership: ICT for Leadership” 

University of Aizu Japan ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

7 - 8 ก.ย. 60 Dr. Sajjian Singh Keynote Speakers : 5th International 
Conference on Lifelong Learning for LLL 
2017 “Livelong Learning towards 
Inclusive Ageing Society: Intergenerational 
Challenges” 

Universities of the 
Third Age (ISU3A) 

India ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 
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อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนที่คณะครุศาสตร์ (ต่อ) 
วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-นามสกุล รายละเอียดกิจกรรม มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ สาขาวชิา/ภาควิชา 

7 - 8 ก.ย. 60 Professor Dr. Tam Siu Ling, 
Maureen 

Keynote Speakers : 5th International 
Conference on Lifelong Learning for LLL 
2017 “Livelong Learning towards 
Inclusive Ageing Society: Intergenerational 
Challenges” 

The Education 
University of Hong 

Kong 

Hong Kong ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

7 - 8 ก.ย. 60 Mrs. Akiko Tsukatani Panelist : 5th International Conference on 
Lifelong Learning for LLL 2017 

Age Condern Japan Japan ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

7 - 8 ก.ย. 60 Professor Dr. Hsiu Mei TSAI Panelist : 5th International Conference on 
Lifelong Learning for LLL 2017 

The National 
University of 
Chung Cheng 

Taiwan ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

7 - 8 ก.ย. 60 Professor Dr. See Ching 
Mey 

Panelist : 5th International Conference on 
Lifelong Learning for LLL 2017 

Universiti Sains 
Malaysia, Penang 

Malaysia ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

6 พ.ย. 60 Dr.Tejendra Pherall วิทยากรบรรยายพิเศษ Training on Education, 
Conflict and Peace building Based on  
the Promotion of peacefulness in Thai 
Society Project 

University College 
London 

UK สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน 

30 พ.ย. 60 – 
5 มี.ค. 61 

Professor Dr. Danilo M. 
Baylen 

Visiting Professor และวิทยากรบรรยายในงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning Brick by 
Brick: LEGO Workshop for Teachers and 
Librarians 

University of West 
Georgia 

USA ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

4 ม.ค. 61 -  
4 ม.ค. 62 

Dr. Limin Shao อาจารย์ประจ า สาขาต่างประเทศฯ  
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยเปย่ จิง
นอร์มอล ปักกิ่ง 

China สาขาวิชาการสอน
ภาษาตา่งประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตร

และการสอน 

15 ม.ค. 61 Professor Gerald D. Groves วิทยากรบรรยายเร่ือง Developing Hybrid 
Learning Programme: Blending Old and 
New Learning Methodologies 

University of 
Pittsburgh 

USA สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา 

ภาควิชานโยบาย 
การจัดการ  

และความเป็นผู้น า
ทางการศึกษา 

16 ม.ค. 61 Professor David Wood วิทยากรบรรยาย ในหวัข้อ Applied Linguistics 
with TESOL, Intercultural Communication 
และ Psychology of Music 
 

The University of 
Sheffield   

UK สาขาวิชาการสอน
ภาษาตา่งประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตร

และการสอน 

 
 
 

 



คณะครุศาสตร์ | 122 
 

อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนที่คณะครุศาสตร์ (ต่อ) 
วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-นามสกุล รายละเอียดกิจกรรม มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ สาขาวชิา/ภาควิชา 

7 ก.พ. 61 Assoc. Prof. Dr. Pham Ngoc 
Doanh  

วิทยากรบรรยายพิเศษสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 

Vanlang University Vietnam สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ 

ดนตรี  
และนาฏศิลป์ศึกษา 

12 ก.พ. 61 Associate Professor Tatsuki 
Kawaguchi 

วิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตครุศาสตร์
ในรายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

University of Aizu Japan ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

17 ก.พ. 61 Dr. Timothy M. Wagner วิทยากรบรรยายเร่ือง Innovative Programs  
in the US High School ใน โครงการปาฐกถา 
ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ครั้งที่ 4 
ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

USC High School USA สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา 

ภาควิชานโยบาย 
การจัดการ  

และความเป็นผู้น า
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี | 123  
 

การลงนามในสัญญาความร่วมมอืกับสถาบนัในต่างประเทศ 

วัน/เดือน/ป ี มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ อายุของสัญญา สาขาวชิา/ภาควิชา 

27 เม.ย. 60 University of Tsukuba (ต่อสัญญา) Japan 5 ปี สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

28 ก.ค. 60 Kyoto University of Education (ต่อสัญญา) 

 

Japan 3 ปี สาขาวิชาประถมศึกษา/ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

14 พ.ย. 60 Nippon Sport Science University 

 

Japan 3 ปี สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

16 พ.ย. 60 The University of Melbourne 

 

Australia 3 ปี สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยา

การศึกษา/ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

8 ก.พ. 61 Vanlang University 

 

Vietnam 3 ปี สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี  
และนาฏศิลป์ศึกษา 

12 ก.พ. 61 University of Aizu 

 

Japan 3 ปี ภาควิชาเทคโนโลย ี
และสื่อสารการศึกษา 
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นักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะครุศาสตร์  เพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ทางวิชาการ 
วัน/เดือน/ป ี มหาวิทยาลัย/สถาบัน กิจกรรมแลกเปลี่ยน ประเทศ หน่วยงาน จ านวน (คน) 

ส.ค. 60 – 
มี.ค. 61 

Kyoto University of Education 

 

Miss Yu Watanabe  
ศึกษาในระดับปริญญาตรี  
1 ภาคการศึกษา 

Japan สาขาวิชาประถมศึกษา 
และการศึกษาปฐมวยั 

ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 

1 

21 - 25  
ส.ค. 60 

Chiba University 

 

โครงการ Twincle Program 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
วิชาการ และฝกึสอน 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

Japan สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน/ 
โรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม 

8 

25 ส.ค. 60 Zhejiang University 

 

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
และข้อมูลทางวิชาการ  
และร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
วิชาโครงการคอมพวิเตอร์ 
และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สาร
การศึกษา 

China ภาควิชาเทคโนโลย ี
และสื่อสารการศึกษา 

20 

3 - 12 ก.ย. 60 Hokkaido University 

 

โครงการ ESD Campus Asia 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
และข้อมูลทางวิชาการ 
ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

Japan สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย 

การจัดการ  
และความเป็นผู้น าทาง

การศึกษา 

4 

12 ก.ย. 60 Hiroshima University 

 

กิจกรรมแลกเปลีย่นข้อมูลทาง
วิชาการ และฟังการบรรยาย 
เร่ือง “Moral, character, 
and religion education in 
Thailand” โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อรรถพล 
อนันตวรสกุล และเยี่ยมชม
โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

Japan สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา 

ภาควิชานโยบาย 
การจัดการ  

และความเป็นผู้น าทาง
การศึกษา 

และภาควิชาหลกัสูตร
และการสอน 

26 
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นักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะครุศาสตร์  เพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ทางวิชาการ (ต่อ) 
วัน/เดือน/ป ี มหาวิทยาลัย/สถาบัน กิจกรรมแลกเปลี่ยน ประเทศ หน่วยงาน จ านวน (คน) 

9 ต.ค. 60 Tokyo Gakugei University   

 

จัดกิจกรรมแลกเปลีย่น
วัฒนธรรม TGU Student 
Field Study 2017:  
“How Japanese 
children overseas 
learn?” 

Japan โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถม 

10 

20 พ.ย. 60 
– 31 พ.ค. 

61   

University of Northern Colorado 

 

Miss Micayla Bethany 
Bellamy และ Mr. Max  
Alden Bida Waters 
แลกเปลี่ยน ป.ตรี เป็นเวลา 
1 ภาคการศึกษา 

USA สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี  
และนาฏศิลป์ศึกษา 

2 

30 พ.ย. 60 Tokyo Gakugei University   

 

จัดกิจกรรม Tentative 
Programme of Thai-
Japanese Student 
Exchange 2017 เยี่ยมชม
โรงเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางวิชาการ และให้
นักศึกษาญี่ปุ่นได้เผยแพร่
วัฒนธรรมการพับกระดาษ 
(Origami)  

Japan โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถม 

16 

5 ม.ค. 61 Hiroshima University High School 

 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนกับ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

Japan โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายมัธยม 

10 
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นักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะครุศาสตร์  เพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ทางวิชาการ (ต่อ) 
วัน/เดือน/ป ี มหาวิทยาลัย/สถาบัน กิจกรรมแลกเปลี่ยน ประเทศ หน่วยงาน จ านวน (คน) 

8 - 9 ม.ค. 61 Nippon Sport Science University 

 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนกับ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

Japan สาขาวิชาสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 
โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายมัธยม 

3 

9 มี.ค. 61 University of Tsukuba 

 

กิจกรรมแลกเปลีย่นนิสิต
ตามสัญญาความรว่มมือ 
และเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม 

Japan สาขาวิชาสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 
โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายมัธยม 

3 
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ชาวต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ป ี มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ ชื่ออาคันตุกะหรือหัวหน้าคณะ ต าแหน่ง วัตถุประสงค์ทีม่าเยือน 

3 ส.ค. 60 Mizoram University India Dr. Lalhmasai Chuaungo และ Dr. Hnamte 
Malsawmi 

Lecturer เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์  
และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 

8 ส.ค. 60 Hong Kong Baptist 
University 

 

Hong Kong Professor Dr. Atara Sivan

 

Lecturer แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และ
เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โดยเป็นงาน
ต่อเนื่องจากการประชุม 2017 
Chulalongkorn University ASIAN 
Heritage Forum “Leisure and 
Balance of Life” วันที่ 7 สิงหาคม 
2560 ณ Mandarin Oriental 
Bangkok จัดโดยสถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 ส.ค. 60 The University  
of Melbourne 

Australia Dr. Jared Cooney Horvath Lecturer แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และ
เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โดยเป็นงาน
ต่อเนื่องจากการประชุม 2017 
Chulalongkorn University ASIAN 
Heritage Forum “Leisure and 
Balance of Life” วันที่ 7 สิงหาคม 
2560 ณ Mandarin Oriental 
Bangkok จัดโดยสถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 ส.ค. 60 University College 
London 

UK Dr. Caroline Pelletier 
Dr. Tejendra Pherali 
Dr. Lisa Rathje 
 
 

Lecturer แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และ
เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โดยเป็นงาน
ต่อเนื่องจากการประชุม 2017 
Chulalongkorn University ASIAN 
Heritage Forum “Leisure and 
Balance of Life” วันที่ 7 สิงหาคม 
2560 ณ Mandarin Oriental 
Bangkok จัดโดยสถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ชาวต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน (ต่อ) 
วัน/เดือน/

ปี 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ ชื่ออาคันตุกะหรือหัวหน้าคณะ ต าแหน่ง วัตถุประสงค์ทีม่าเยือน 

16 พ.ย. 60 The University  
of Melbourne 

Australia Professor Keith R. Mcvilly และ Ms. Susan 
Kahwati 

Lecturer ร่วมพิธีลงนามในสัญญา 
ความร่วมมือระหว่าง 
คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

18 พ.ย. 60 
 

University of 
Northern Colorado 

USA Mr. Michael Alexander 

 

Director, 
School of 

Music 

ปรึกษาหารือเร่ืองความร่วมมือ
ทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์และนิสิตตามสัญญา
ความร่วมมือ 

28 พ.ย. 60 University of the 
Philippines 

Philippines Associate Professor Dr.Amelia C. Fajardo 
และคณะรวม 3 คน 

 

Lecturer ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ และเยี่ยมชม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

30 ม.ค. 61 The University of 
Queensland 

Australia Mr.Chai Isarabhakdi Regional 
Manager, 
Market 

Development 

ปรึกษาหารือการแลกเปลี่ยน
บุคลากรทางการศึกษา 

8 ก.พ. 61 Vanlang University 
 

Vietnam Assoc. Prof. Dr. Pham Ngoc Doanh Dean ลงนามในสัญญาความร่วมมือ 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 

8 ก.พ. 61 Vanlang University 
 

Vietnam Mr. Duong Trong Dat Director of 
Institute of 

Culture - Arts 
and Media 

ลงนามในสัญญาความร่วมมือ 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 

23 ก.พ. 61 
 

The Ludwig-
Maximilians-

University in Munich 
(LMU) 

Germany Dr. Clemens Maria Schlegel และ Ms. Julia Benker 

 

Director of 
Institute of 

Culture - Arts 
and Media 

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 
เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์  
และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
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ชาวต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน (ต่อ) 
วัน/เดือน/ป ี มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ ชื่ออาคันตุกะหรือหัวหน้าคณะ ต าแหน่ง วัตถุประสงค์ทีม่าเยือน 

23 ก.พ. 61 Kyoto University of 
Education 

Japan Associate Professor Naomasa Sasaki Lecturer มาขอบคุณคณาจารย์ผู้ให ้
การดูแล Miss Yu Watanabe 
นิสิตแลกเปลี่ยน ในระดับ
ปริญญาบัณฑิต 

16 มี.ค. 61 City University of 
Macau 

China Professor Dr. Sean Li และ Ms. Wei Hang Academic 
Registrar  
and Dean 

ปรึกษาหารือในสัญญา 
ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยน
อาจารย ์

21 มี.ค. 61 Kyoto University Japan Dr.Kyoko Inagaki และ Professor Dr.Sachi Ando 

 

Lecturer ปรึกษาหารือในสัญญา 
ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ 

30 มี.ค. 61 
 

Massey University New 
Zealand 

Ms.Djhoanna Lambert 

 

Lecturer ปรึกษาหารือในสัญญา 
ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ 

5 เม.ย. 61 
 

University of Calgary Canada Assoc. Prof. Dr. Eugene G. Kowch 

 

Lecturer ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ 

23 พ.ค. 61 
 

Royal University of 
Phnom Penh (RUPP) 

Cambodia Dr. Soth Sok, Dr. Socheath Mam  
และ Mr. Sareoun Mao 

 

Dean ปรึกษาหารือแลกเปลีย่นข้อมูล
ทางวิชาการ และเข้าร่วม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“Integrating Education for 
Sustainable Development 
(ESD) in Teacher 
Education in South-East 
Asia” ระหว่างวันที่ 24 - 26 
เมษายน พ.ศ. 2561 จัดโดย 
UNESCO ณ กรุงเทพมหานคร 
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ชาวต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน (ต่อ) 
วัน/เดือน/ป ี มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ ชื่ออาคันตุกะหรือหัวหน้าคณะ ต าแหน่ง วัตถุประสงค์ทีม่าเยือน 

17 พ.ค. 61 Universitas 
Muhammadiyah 

Surakarta 

Indonesia Prof. Dr. Sutama, Assist. Prof. Nurhidayat  
และ Assoc. Prof. Dr. Koesoemo Ratih 

Vice Dean ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ 

15 มิ.ย. 61 Soka University Japan Mr. Hiroki Shimoide, Mr. Kazuhiko Banno  
และ Ms. Emiko Takasuna 

Lecturer ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการ 
ด้านการแลกเปลีย่นนิสิต 
ตามสัญญาความรว่มมือ 

5 ก.ค. 61 Tokyo Gakugei 
University 

Japan Professor Iwata Yasuyuki Deputy 
President 

ปรึกษาหารือการเตรียม 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นิสิตในระหว่างวันที่ 7 - 14 
ต.ค. 61 

25 ก.ค. 61 Kyushu University Japan Dr. Iltsukou Sakamoto คณาจารย์ และคณะ  
รวม 8 คน 

 

Lecturer ปรึกษาหารือการเตรียม 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักเรียน นักศึกษา และเยีย่มชม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
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กิจกรรมเด่นด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต รวมถึงความรู้ทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ 
ระหว่างคณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมและมัธยม และ The Faculty of Arts and the 
Melbourne Graduate School of Education of Parkville, University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่   
16 พฤศจิกายน 2560 
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พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ระหว่างสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ และ Faculty of Public Relations and Communication จาก Van Lang University ประเทศเวียดนาม 

 

 
 

พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ระหว่างภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
คณะครุศาสตร์ และ Strategy of International Programs จาก University of Aizu ประเทศญี่ปุ่น 
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โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

             โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหน่วยปฏิบัติการในด้านวิชาการของคณะครุศาสตร์ 
เป็นสถานศึกษา วิจัย ทดลอง ค้นคว้าหาความรู้และแนวปฏิบัติที่จะปรับปรุง
ให้วิชาครุศาสตร์ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเป็นแหล่งวิทยาการทางการจัดและ
ด าเนินการศึกษา ตลอดจนการเรียนการสอนในระดับต่าง  ๆ ให้แก่
สถาบันการศึกษา พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานที่ประสานงานการจัดประสบการณ์
วิชาชีพครูของนิสิตคณะครุศาสตร์ แบ่งการบริหารเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่   
ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม มีผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และรองคณบดี เป็นผู้บริหาร 
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การจัดการเรียนการสอน 

          โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จัดการเรียนรู้ตามกรอบและทิศทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดคล้องกับความพร้อมและจุดเน้นของโรงเรียน และสามารถประกาศใช้เป็นหลักสูตรสถานศึกษา คือ
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่จัดหลักสูตรตามแนวคิด Fun Find Focus และ
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม พุทธศักราช 2553 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
จัดการศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
ระดับปฐมวัย    ช้ันอนุบาล 1, 2 และ 3 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1, 2 และ 3 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 และ 6 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  
จัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ ดังนี ้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 และ 3 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4, 5 และ 6 

 

 

ส าหรับปีการศึกษา 2561 กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ฝ่ายมธัยม จึงจัดให้มีการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยเริ่มปรับปรุงดังต่อไปนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 

 ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4 และ 5 

 ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้ในทุกระดับชั้น 

 

สาระการเรียนรู้ 
          สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งก าหนดให้
ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร ์

3. วิทยาศาสตร ์ 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6. ศิลปะ 

7. การงาน อาชีพและเทคโนโลย ี 8. ภาษาต่างประเทศ 

          สาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คือ สาระการเรียนรู้
ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน 

2. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คือ สาระที่มีความเข้มขึ้นให้นักเรียนได้เลือกเรียน
ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ 
ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก  
ของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น  
3 ลักษณะ ดังนี ้1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน และ 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
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การจัดเวลาเรียน 

จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค คดิน้ าหนักของรายวิชาเป็นหน่วยกิต 

ระดับประถมศึกษา  
ใช้เกณฑ์ 25 – 35 ช่ัวโมง/สัปดาห์ รวมเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
1,006 – 1,203 ช่ัวโมง/ปี 

ระดับมัธยมศึกษา  
ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมงต่อภาคเรยีน มีน้ าหนักวิชาเทา่กับ 1 หน่วยกิต 
รวมเวลาเรยีนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมงต่อปี 

 

การจัดกลุ่มการเรียนส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดกลุ่มการเรียนเป็น 7 กลุม่ดังนี ้
1. กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์ 2. กลุ่มการเรียนศลิป์ – คณติศาสตร ์

3. กลุ่มการเรียนศลิป์ – ภาษาต่างประเทศ  
    (ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน) 

4. กลุ่มการเรียนศลิป์ – ภาษาต่างประเทศ  
    (ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส) 

5. กลุ่มการเรียนศลิป์ – ภาษาต่างประเทศ  
    (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน) 

6. กลุ่มการเรียนศลิป์ – ภาษาต่างประเทศ  
    (ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น) 

7. กลุ่มการเรียนศลิป์ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม)  
 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

         โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาโดยตลอด  
ซึ่งแต่ละวิชาจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ เรียนเป็นผู้ศึกษา 
ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ ถนัดและมีความสามารถ ทั้งนี้
การจัดการเรียนการสอนในส่วนที่ เป็นความรู้และทักษะ
พื้นฐานนั้น โรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนทุกคน ในแต่ละ
ระดับช้ันได้รับเท่าเทียมกัน แต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนได้เปิด
วิชาเลือกเสรีให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเอง
ชอบ ถนัด และสนใจ ด้วยการปรับเปลี่ยนหลักสูตรดังกล่าว
เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยเสริมเติมแต่งศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละคนที่โรงเรียนได้จัดท าขึ้นภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่ว่า 
เด็กทุกคนต้องเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน ได้รู้จักตนเอง 
ภูมิใจในความสามารถของตนเอง ตามศักยภาพที่แต่ละคนมี
อยู่ รู้จักตัดสินใจเลือกสรรสิ่งที่ดี มีประโยชน์และเหมาะสมกับ
ตนเอง โดยมียุทธศาสตร์ของการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ ดังน้ี  
          มิติที่  1 ครู  ผู้ปกครอง นักเรียนในระดับต่าง  ๆ  
มีน้ าหนักและระดับของการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
ของนักเรียนตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 แตกต่างกัน 

        มิติที่  2  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  1  – 2  
เป็นช่วงอายุที่ชอบการส ารวจ หรือค้นหาความสนใจของ
ตนเอง (Explore) ดังนั้นครูจะต้องจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
หลาย ๆ ด้าน เพื่อให้ เลือกได้มากขึ้น ส าหรับนักเรียน 
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 เริ่มรู้จักตนเองมากขึ้นว่า 
มีความถนัด หรือสนใจอะไร  โดยการทดลองเรียนในสิ่งที่
เหมาะกับตนเอง (Experiment) ก็จะประสบความส าเร็จกับ
สิ่งนั้นในเชิงลึก ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 
จะมีความชัดเจนในเรื่องศักยภาพของตนเองมากขึ้น และรู้จัก
คิด รู้จักตัดสินใจ เลือกสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์และเหมาะกับ
ความสามารถของตนเอง (Extend) 
        มิติที่ 3 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ค่อย ๆ 
ปรับเปลี่ยนไปตามระดับช้ัน โดยในระดับที่สูงขึ้นอาจ มีการเรียน
ร่วมกันได้บ้างในบางโอกาส   
        มิติที่ 4 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในด้านความรู้
และทักษะ เด็กทุกคนจะได้รับเท่าเทียมกัน แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ มี วิ ช าที่ เ ป็ นส่ วน เสริ ม ให้มากขึ้ นตามระดับ ช้ันและ
ความสามารถของนักเรียน 
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           ทั้งนี้จากการวิเคราะห์หลักสูตรสามารถแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่เป็นเนื้อหาสาระทางด้าน
ความรู้ (Knowledge) และด้านทักษะ (Skill)  โดยโรงเรียนได้จัดหลักสูตรที่เป็นความรู้และทักษะพื้นฐานหรือวิชาหลัก (Core  
Subject) ให้กับนักเรียนทุกคนในแต่ละระดับช้ันได้เรียนเหมือนกันและเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นความรู้และทักษะเสริมให้ลึกซึ้ง 
(Advance) กว่าที่เรียนในหลักสูตรปกติ 
 
            
 

             จากแนวคิดดังกล่าว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จึงปรับหลักสูตรโดยเปิดโอกาสให ้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่าย คือ โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน  
ได้มีส่ วนร่ วมในการจัดการศึ กษาตามระดับศักยภาพ 
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยความเช่ือมั่นว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่าเทียมกัน 
แม้ว่าศักยภาพต่างกันแต่การเปิ ดโอกาสให้ ได้ เรียนใน 
สิ่งที่ตนเองชอบ ถนัด และสนใจ นักเรียนจะเรียนได้ดีและ
เรียนอย่างมีความสุข ดังนั้นในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 
เด็ก ๆ จะได้เรียนอย่างสนุกสนาน (FUN) กับสัปดาห์แสนสนุก
สุขหรรษา (ตลาดนัดวิชา) เมื่อขึ้นมาเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 – 4 เขาก็จะค้นพบ (FIND) ศักยภาพ ความถนัด ความชอบ 
ความสนใจของตนเองได้บางส่วน และเมื่อไปเรียนในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เขาก็จะหาจุดเด่นหรือศักยภาพ 
ที่แท้จริงของตนได้ (FOCUS) โดยการเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเอง
ถนัด สนใจและชอบจริง ๆ เมื่อทุกคนได้เรียน ได้ค้นพบตัวตน
ของตนเองและได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบและถนัด เป็นการสร้าง 
ให้เป็นคนท่ีรู้จักคิด รู้จักตัดสินใจ รู้จักเลือกสรรสิ่งที่ดี มีคุณค่า 
มีประโยชน์แก่ตนเองและมีภูมิคุ้มกันที่จะปกป้องตนเองจาก
สภาพแวดล้อมท่ีปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

ก าหนดวิสัยทัศน์ และปรัชญา เป็นหลักในการบริหารวิชาการ 
โดยวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ พร้อมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
พัฒนาวิชาชีพครูที่มีความเป็นเลิศและเป็นแหล่งอ้างอิง 
ด้านครุศาสตร์ และมีปรัชญา คือ ความรู้ คู่คุณธรรม 

จากวิสัยทัศน์ และปรัชญา น ามาสู่การพัฒนา และ
บริหารหลักสูตรวิชาการ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
ซึ่ งมีการด าเนินการวิ เคราะห์ความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษา ชุมชน สังคม และท้องถิ่น เพื่อน ามาใช้ ในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร ให้หลักสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา ทั้งนี้  ในการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย การนิเทศ ก ากับติดตามและประเมิน
การใช้หลักสูตรและการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรของโรงเรียนเน้นให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมวิชาการ
และกิจกรรมอื่น ๆ  สอดคล้องกับแนวคดิ Fun Focus Fulfillment 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม พุทธศักราช 2553 มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี้ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์  
2. ซื่อสัตย์สจุริต  
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งมั่นในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  

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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ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 2,832 คน 
 

อนุบาล จ านวน 94 คน ประถมศึกษา จ านวน 1,467 คน มัธยมศึกษา จ านวน 1,271 คน 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
(ห้อง) 

นักเรียนทั้งหมด (คน) 
รวม (คน) 

ชาย หญิง 

อนุบาล 1 1 17 18 35 

อนุบาล 2 1 11 17 28 

อนุบาล 3 1 18 13 31 

    รวมระดับอนุบาล (1) 3 46 48 94 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 7 122 107 229 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 7 127 121 248 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 7 128 109 237 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 7 129 111 240 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 7 134 128 262 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 7 144 107 251 

    รวมระดับประถมศึกษา (2) 42 784 683 1,467 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 7 131 104 235 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 7 123 108 231 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 7 117 117 234 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 7 107 103 210 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 7 98 91 189 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 7 87 85 172 

    รวมระดับมัธยมศึกษา (3) 42 663 608 1,271 

    รวมทุกระดับชั้น (1)+(2)+(3) 87 1,493 1,339 2,832 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล 
 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล 
 

วัน/เดือน/ป ี นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รบั/การประกาศ สถานที่จัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   

25 มิ.ย. – 
19 ก.ค. 61 

1. นายกรดนัย พัฒนาภิเศรษฐ์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
2. นางสาวสิริกร ทีประนาถ มธัยมศึกษาปีที่ 4/2 

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน
โต้วาทีระดับมธัยมศึกษา รายการ  
“ต้นกล้าวาที” 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลกรุงเทพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ   
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   

2 พ.ย. 60 1. นายเจษณ จันทาภากุล มธัยมศึกษาปีที่ 6/3 
2. เด็กชายอศะ คะชิมา มธัยมศึกษาปีที ่2/7 
3. เด็กหญิงรมิดา เนื้อนวลสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 

ได้รางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น 
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12  
 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
(ศาลายา) 

27 พ.ย. 60 นางสาวชุติสรา มหากุศลศิริกุล มธัยมศึกษาปีที ่5/5 ได้รางวัลเหรียญทอง และเกียรติบัตร  
การแข่งขันรายการ ACT Extreme 
Education 2017 เร่ือง ความรู้เกี่ยวกับ 
อักษรคันจิ ภาษาญี่ปุ่น 

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ธนบุรี 

11 ม.ค. 61 1. นายธนภูมิ วัฒนวิจิตรกุล 
2. นางสาวนงธัช อมรวิวัฒน ์

ได้รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน 
ใบ้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Word Clues) 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศร ี
นครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

11 ม.ค. 61 เด็กชายปราบ ศิริวัฒนอักษร ได้รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน 
พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา 

11 ม.ค. 61 1. นางสาวอัคริมา วชิรคพรรณ 
2. นางสาวมัชฌิมา สมิทธากร 

ได้รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันพูด
น าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 

17 – 20  
ม.ค. 61 

1. เด็กชายปราบ ศิริวัฒนอักษร ได้รางวัล Diplomacy Award การประชุม 
UN4MUN ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

โรงแรมเซ็นทารา- 
แกรนด์ 

15 – 28  
มี.ค. 61 

1. นางสาวสุชนา ชุณหะนันทน ์
2. นางสาวเกวลิน วงศ์วิวัฒน์ชยั 

ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันภาษาเยอรมัน
โอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
วิชาการ 

ภาษาเยอรมัน 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ป ี นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รบั/การประกาศ สถานที่จัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์   
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ   

9 – 13  
พ.ย. 60 

เด็กหญิงเวอร์จิเนีย มนัสปยิะ มธัยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รางวัลเหรียญเงิน รุ่น INTERMEDIATE  
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 
WMTC The 8th World Mathematics 
Team Championship 2017 

ประเทศไทย 

9 – 13  
พ.ย. 60 

เด็กชายภธูเนศ พิศุทธ์สินธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 
เด็กชายรัชพล บวัหุ่ง มธัยมศึกษาปีที ่2/5 

ได้รางวัลเหรียญทองแดง รุ่น INTERMEDIATE 
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 
WMTC The 8th World Mathematics 
Team Championship 2017 

ประเทศไทย 

9 – 13  
พ.ย. 60 

เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล  

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

ได้รางวัลเหรียญเงิน รุ่น JUNIOR จากการ
แข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 WMTC 
The 8th World Mathematics Team 
Championship 2017 

ประเทศไทย 

9 – 13  
พ.ย. 60 

เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ มธัยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รางวัลเหรียญเงิน รุ่น JUNIOR จากการ
แข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 WMTC 
The 8th World Mathematics Team 
Championship 2017 

ประเทศไทย 

8 – 12  
ธ.ค. 60 

เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ มธัยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รางวัลเหรียญทองแดง รุ่น JUIOR จากการ
แข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 CFM – 
Challenge for Future Mathematicians 

เมืองสุไหงปะตานี 
ประเทศมาเลเซีย 

2 – 7  
พ.ค. 61 

เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ มธัยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ รายการ 2018 
IMWIC – International Mathematics 
Wizard Challenge 

กรุงจาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย 

2 – 7  
พ.ค. 61 

เด็กชายธนพงศ์ เนื่องสิกขาเพียร มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ รายการ 2018 
IMWIC – International Mathematics 
Wizard Challenge 

กรุงจาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย 

6 – 9  
ก.ค. 61 

เด็กชายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน มธัยมศึกษาปีที่ 2/2 
เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ มธัยมศึกษาปีที่ 1/1 

ได้รางวัลเหรียญทอง รอบ Math Olympiad 
Contest เหรียญเงิน รอบ Mind Sports 
Challenge เหรียญทองแดง รอบ Math 
Warriors Competition การแข่งขัน 
Singapore International Math Olympiad 
Challenge 2018 

ประเทศสิงคโปร์ 

6 – 9  
ก.ค. 61 

เด็กชายพร้อม เสริมศักดิ์ศศิธร มัธยมศึกษาปีที ่2/2 
เด็กชายรัชพล บวัหุ่ง มธัยมศึกษาปีที ่3/6 

ได้รางวัลเหรียญทอง รอบ Math Olympiad 
Contest 

ประเทศสิงคโปร์ 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ป ี นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รบั/การประกาศ สถานที่จัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ต่อ)   
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   

7 เม.ย. 61 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล มัธยมศึกษาปีที ่2/2  
2. เด็กหญิงจิดาภา ซ่ือด ารง มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  
3. เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ มธัยมศึกษาปีที่ 2/2  
4. เด็กชายพร้อม เสริมศักดิ์ศศิธร มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  
5. เด็กชายสุภกิณห์ นามมนตรี มัธยมศึกษาปีที ่2/7  
6. เด็กชายธนาธนิษฐ์ เลิศวิลาศนนท ์มธัยมศึกษาปีที ่2/7  
7. เด็กชายรัชพล บวัหุ่ง มธัยมศึกษาปีที ่3/6  
8. เด็กชายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน มธัยมศึกษาปีที่ 2/2  

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
จาก Singapore and Asian Schools Math 
Olympiad 2018 รอบระดับประเทศ  

ประเทศไทย 

5 - 9 พ.ค. 61 เด็กหญิงธรรมรดี ตันศรีวรรัตน์  เหรียญทอง The 15th Thailand Mathematics 
Olympiad (TMO15) การแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 

โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลยัจังหวัด
นครราชสีมา 

18 พ.ค. 61 1. เด็กชายศรัณยู ทองจรัส มธัยมศึกษาปีที่ 2/7  
2. เด็กชายรัชพล บวัหุ่ง มธัยมศึกษาปีที ่3/6  
3 เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล มธัยมศึกษาปีที ่2/2 
4. เด็กหญิงจิดาภา ซ่ือด ารง มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  
5. เด็กชายพร้อม เสริมศักดิ์ศศิธร มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  
6. เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ มธัยมศึกษาปีที่ 2/2  
7. เด็กชายสุภกิณห์ นามมนตรี มัธยมศึกษาปีที ่2/7  
8. เด็กชายณภัทร ธานินทร์ มธัยมศึกษาปีที่ 3/4  
9. เด็กชายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน มธัยมศึกษาปีที่ 2/2  
10. เด็กหญิง ณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ มธัยมศึกษาปีที่ 2/4  
11. เด็กชายณัฐชนน ทั่งทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/6  
12. เด็กชายธนพงศ์ เนื่องสิกขาเพียร มัธยมศึกษาปีที่ 2/6  
13. เด็กชายธนาธนิษฐ์ เลิศวิลาศานนท์ มธัยมศึกษาปีที ่2/7  
14. เด็กหญิงอาจรีย์ รัตนแสงเสถียร มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  
15. เด็กชายบุญชัย รัตนสุมาวงศ์ มธัยมศึกษาปีที่ 3/4  

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
ชมเชย 
ชมเชย 
จาก 6th Thailand Mathematics Contest 
(การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6) 
จัดโดย สมาชิกภาพ สหภาพ IMC  
ประจ าประเทศไทย 

ประเทศไทย 

 
 
 



คณะครุศาสตร์ | 142 
 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ป ี นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รบั/การประกาศ สถานที่จัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ต่อ)   
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   
18 พ.ค. 61 1. เด็กหญิงธรรมรดี ตันศรีวรรัตน์  

2. เด็กชายศรัณยู ทองจรัส มธัยมศึกษาปีที่ 2/7  
3. เด็กหญิงเวอร์จิเนีย มนัสปยิะ  
4. เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล มัธยมศึกษาปีที ่2/2 
5. เด็กชายณภัทร ธานินทร์ มธัยมศึกษาปีที่ 3/4  
6. เด็กชายภธูเนศ พิศุทธ์สินธุ์ 
7. เด็กชายรัชพล บวัหุ่ง มธัยมศึกษาปีที ่3/6  
8. เด็กหญิงจิดาภา ซ่ือด ารง มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  
9. เด็กชายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน มธัยมศึกษาปีที่ 2/2  
10. เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ มธัยมศึกษาปีที ่2/2 
11. เด็กชายสุภกิณห ์นามมนตรี มธัยมศึกษาปีที่ 2/7  
12. เด็กชายธนาธนิษฐ์ เลิศวิลาศานนท์ มธัยมศึกษาปีที ่2/7 
13. เด็กชายปฐมชัย หงส์กิตติยานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/5  
14. เด็กชายพร้อม เสริมศักดิ์ศศิธร มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
ชมเชย 
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

19 พ.ค. 61 1. เด็กชายณวัฒน์ จินดาวจิักษณ์ มธัยมศึกษาปีที่ 1/1  
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ด ารงวัฒนากุล มัธยมศึกษาปีที ่2/2  
3. เด็กหญิงจิดาภา ซ่ือด ารง มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  
4. เด็กชายศรัณยู ทองจรัส มธัยมศึกษาปีที่ 2/7  
5. เด็กชายสุภกิณห์ นามมนตรี มัธยมศึกษาปีที ่2/7  
6. เด็กชายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน มธัยมศึกษาปีที่ 2/2  
7. เด็กหญิงปติญธร คุ้มเมธา มัธยมศึกษาปีที่ 2/5  
8. เด็กหญิงปาลิดา รงคพิชญ์ มธัยมศึกษาปีที่ 2/7  
9. เด็กหญิงอาจรีย ์รัตนแสงเสถียร มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  
10. เด็กชายรัชพล บวัหุ่ง มธัยมศึกษาปทีี่ 3/6  

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
การแข่งขัน Hong Kong International 
Mathematical Olympiad (HKIMO 2018) รอบแรก 

ประเทศไทย 

28 – 30  
ก.ค. 61 

1. เด็กชายพร้อม เสริมศักดิ์ศศิธร มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  
2. เด็กชายรัชพล บวัหุ่ง มธัยมศึกษาปีที ่3/6  
3. เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ มธัยมศึกษาปีที่ 2/2  
4. เด็กชายจิดาภา ซ่ือด ารง มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  
5. เด็กชายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน มธัยมศึกษาปีที่ 2/2 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
การแข่งขันรายการ The International 
Junior Math Olympiad (IJMO) 2018  

ประเทศไทย 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ป ี นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รบั/การประกาศ สถานที่จัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   
26 พ.ย. 60 1. เด็กชายภูณฎัฐ์ชา สิทธโิชติวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 

2. เด็กหญิงวริษา รุ่งอารยะ มธัยมศึกษาปีที่ 2/2 
3. เด็กชายภัทรชนม ชีวสุทธานนท์ มธัยมศึกษาปีที่ 2/4 

ได้รางวัลชมเชย การแข่งขันประวัติศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎฯ 

มูลนิธิร่มฉัตร 

24 ธ.ค. 60 1. เด็กชายปิติคุณ เตชาพาหพงษ์ มธัยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รางวัลชมเชย การแข่งขันพระพุทธศาสนา
เพชรยอดมงกุฎฯ 

มูลนิธิร่มฉัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์   
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   

2 ต.ค. 60 นางสาวรมณ พิพธิวณิชธรรม มธัยมศึกษาปีที่ 4/5 ผ่านเข้ารับการอบรมค่าย 1 โอลิมปกิวิชาการ 
สอวน. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยจ์ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  

ประเทศไทย 

2 ต.ค. 60 เด็กหญิงสริภา สุจิตต์ มธัยมศึกษาปีที ่3/7 ผ่านเข้ารับการอบรมค่าย 1 โอลิมปกิวิชาการ 
สอวน. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยจ์ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 

ประเทศไทย 

4 ต.ค. 60 เด็กหญิงเขมภิญญา วิจิตรกาญจน์ มธัยมศึกษาปีที่ 2/3 ผ่านเข้ารับการอบรมค่าย 1 โอลิมปกิวิชาการ 
สอวน. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยจ์ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 

ประเทศไทย 

4 ต.ค. 60 เด็กชายเจียระไน เธียรธรรมจกัร มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ผ่านเข้ารับการอบรมค่าย 1 โอลิมปกิวิชาการ 
สอวน. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยจ์ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 

ประเทศไทย 

4 ต.ค. 60 เด็กหญิงชนิศา พร้อมพัฒนภกัดี มธัยมศึกษาปีที ่2/5 ผ่านเข้ารับการอบรมค่าย 1 โอลิมปกิวิชาการ 
สอวน. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยจ์ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 

ประเทศไทย 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ป ี นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รบั/การประกาศ สถานที่จัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)   
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   
2 - 8 ต.ค. 60 นางสาววิมลมาน จงสถิตวัฒนา มัธยมศึกษาปีที ่5/2 รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “ข้องดักขยะ”  

การประกวด“สิ่งประดิษฐ์ คิดแบบไทย 
ไปอินเตอร์” โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 5 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุ่ม 
ปตท. ร่วมกับบริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) 

ประเทศไทย 

4 ต.ค. 60 เด็กหญิงทักษอร องค์พิพัฒนกุล มัธยมศึกษาปีที ่2/2 ผ่านเข้ารับการอบรมค่าย 1 โอลิมปกิวิชาการ 
สอวน. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยจ์ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 

ประเทศไทย 

4 ต.ค. 60 เด็กชายธีรภัทร วงศ์มณีโรจน์ มธัยมศึกษาปีที่ 2/3 ผ่านเข้ารับการอบรมค่าย 1 โอลิมปกิวิชาการ 
สอวน. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยจ์ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 

ประเทศไทย 

4 ต.ค. 60 เด็กหญิงมณฑิสา บุญฑิตตานนท์ มธัยมศึกษาปีที่ 2/5 ผ่านเข้ารับการอบรมค่าย 1 โอลิมปกิวิชาการ 
สอวน. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยจ์ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 

ประเทศไทย 

4 ต.ค. 60 เด็กหญิงวริษา รุ่งอารยะ มธัยมศึกษาปทีี่ 2/2 ผ่านเข้ารับการอบรมค่าย 1 โอลิมปกิวิชาการ 
สอวน. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยจ์ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 

ประเทศไทย 

30 ต.ค. - 
7 พ.ย. 60 

นายศักย์ศรณ์ เรืองฐานุศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ  
JENESYS 2017 (1st Batch : Science and 
Technology Program)  

กรุงโตเกียว  
ประเทศญี่ปุ่น 

1 พ.ย. 60 เด็กหญิงเขมภิญญา วิจิตรกาญจน์ มธัยมศึกษาปีที่ 2/3 ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็ก
และเยาวชน ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
Junior Science Talent Project (JSTP) รุ่น
ที่ 20 ประจ าปี 2560 โดยส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ประเทศไทย 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ป ี นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รบั/การประกาศ สถานที่จัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)   
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   

7 พ.ย. 60 เด็กหญิงชนิศา พร้อมพัฒนภกัดี มธัยมศึกษาปีที ่2/5 รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ การสอบ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี 2560 
โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ประเทศไทย 

7 พ.ย. 60 เด็กหญิงณภัทร อิสีประดิฐ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ การสอบ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี 2560 
โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ประเทศไทย 

17 – 21  
พ.ย. 60 

เด็กหญิงชนิศา พร้อมพัฒนภกัดี มธัยมศึกษาปีที ่2/5 เหรียญทองแดงประเภทบุคคล และเหรยีญ
ทองประเภททีม การแข่งขันคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับอาเซียน ประจ าป ี
2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Asian Science 
and Mathematics Olympiad 
International Competition 2017 ) 

จังหวัดชลบุร ี
ประเทศไทย 

17 – 21  
พ.ย. 60 

เด็กชายรัชพล บวัหุ่ง มธัยมศึกษาปีที ่2/5 เหรียญทองประเภทบุคคล การแข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปกิระดับ
อาเซียน ประจ าปี 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
(Asian Science and Mathematics 
Olympiad International Competition 2017 ) 

จังหวัดชลบุร ี
ประเทศไทย 

25 พ.ย. 60 เด็กชายธปิก บวรรัตนารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ผลงานชื่อ ชุดแปลงพลังงานส าหรับ
นักเดินทาง (Energy Conversion System 
for Traveler : ECoST) การประกวด
นวัตกรรมในโครงการประกวดนวัตกรรมสี
เขียว ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี 
2560 (Youth Greenovation Awards 
2017) กลุ่มบริษัท ปตท. จ ากัด  

ประเทศไทย 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ป ี นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รบั/การประกาศ สถานที่จัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)   
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   
25 พ.ย. 60 เด็กชายธภีพ สุทธิพิศาล มัธยมศึกษาปทีี่ 2/1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ผลงานชื่อ ชุดแปลงพลังงานส าหรับ
นักเดินทาง (Energy Conversion System 
for Traveler : ECoST) การประกวด
นวัตกรรมในโครงการประกวดนวัตกรรมสี
เขียว ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี 
2560 (Youth Greenovation Awards 
2017) กลุ่มบริษัท ปตท. จ ากัด  

ประเทศไทย 

25 พ.ย. 60 เด็กหญิงจ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดทา้ย จากผลงานชื่อตู้อบ
ผ้าตริเตโช การประกวดนวัตกรรมในโครงการ
ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าป ี2560 (Youth 
Greenovation Awards 2017) กลุ่มบริษัท 
ปตท. จ ากัด  

ประเทศไทย 

25 พ.ย. 60 เด็กหญิงชลิดา สมพลวัฒนา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดทา้ย จากผลงานชื่อตู้อบ
ผ้าตริเตโช การประกวดนวัตกรรมในโครงการ
ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าป ี2560 (Youth 
Greenovation Awards 2017) กลุ่มบริษัท 
ปตท. จ ากัด  

ประเทศไทย 

14 - 15  
ธ.ค. 60 

เด็กชายสรสิช สิรวัฒนากุล มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 รางวัลชนะเลิศ การประกวด “นวัตกรรมการ
ออกแบบเมืองอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลย ีIoT 
ในงาน BANGKOK MAKERTHON 2017”  
จัดโดย NECTEC และมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

ประเทศไทย 

14 – 15 
ธ.ค. 60 

เด็กชายกมลภพ เฟือ่งฟูชัชวาล มัธยมศึกษาปีที ่2/6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด 
“นวัตกรรมการออกแบบเมืองอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยี IoT ในงาน BANGKOK 
MAKERTHON 2017” จัดโดย NECTEC และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ประเทศไทย 

14 - 15  
ธ.ค. 60 

เด็กชายเตชพัฒน์ รัตนสิริวิมล มธัยมศึกษาปีที่ 2/6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด 
“นวัตกรรมการออกแบบเมืองอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยี IoT ในงาน BANGKOK 
MAKERTHON 2017” จัดโดย NECTEC และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ประเทศไทย 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ป ี นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รบั/การประกาศ สถานที่จัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)   
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   
15 ธ.ค. 60 เด็กหญิงจิดาภา ซ่ือด ารง มัธยมศึกษาปทีี่ 1/4 เหรียญทอง การสอบแข่งขันวัดระดบั

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กหญิงชนิศา พร้อมพัฒนภกัดี มธัยมศึกษาปีที ่2/5 เหรียญทอง การสอบแข่งขันวัดระดบั
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กหญิงณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวัดระดับ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กหญิงปาลิดา รงคพิชญ์ มธัยมศึกษาปีที่ 1/1 เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวัดระดับ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กหญิงอาจรีย ์รัตนแสงเสถียร มัธยมศึกษาปีที ่1/2 เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวัดระดับ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กชายณัฐนนท์ พงศ์พันธุ์ลักษณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวัดระดับ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กชายภัทรชนน ชีวสุทธานนท์ มธัยมศึกษาปีที ่2/4 เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวัดระดับ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กชายรัชพล บวัหุ่ง มธัยมศึกษาปีที ่2/5 เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวัดระดับ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กชายกฤติน ชูเชิด มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวัดระดับ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ป ี นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รบั/การประกาศ สถานที่จัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)   
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   
15 ธ.ค. 60 เด็กชายววิิศน์ ชุติวกิัย มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวัดระดับ

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กหญิงฟ้าใส เสรีกิจเจริญ มธัยมศึกษาปีที่ 3/7 เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวัดระดับ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กชายณภัทร ธานินทร์ มธัยมศึกษาปทีี่ 2/2 เหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวัดระดบั
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กชายธีรภัทร วงศ์มณีโรจน์ มธัยมศึกษาปีที่ 2/3 เหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวัดระดบั
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กชายศรัณยู ทองจรัส มธัยมศึกษาปีที ่1/2 เหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวัดระดบั
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กชายสุภกิณห์ นามมนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวัดระดบั
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กชายเจียระไน เธียรธรรมจกัร มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 เหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวัดระดบั
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กหญิงเวอร์จิเนีย มนัสปยิะ มธัยมศึกษาปีที่ 3/4 เหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวัดระดบั
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 60 เด็กหญิงปติญธร คุ้มเมธา มัธยมศึกษาปทีี่ 1/2 รางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวัดระดับ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ป ี นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รบั/การประกาศ สถานที่จัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)   
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   
15 ธ.ค. 60 เด็กชายธนวินท์ วิษณุโยธิน มธัยมศึกษาปีที่ 3/7 รางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวัดระดับ

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 4 (ASMO) โดย ASMO Education 

ประเทศไทย 

13 – 15  
เม.ย. 61 

เด็กชายธปิก บวรรัตนารักษ ์มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
 

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน 
International Engineering Invention  
and Innovation Exhibition (i-ENVEX 
2018) ณ ประเทศมาเลเซีย จากผลงาน 
เร่ือง หมวกพลังงานสุริยะเพือ่ป้องกัน 
การเป็นลมแดด และได้รับรางวัลดังนี ้
  1. Double Gold Award 
  2. Special Award on Stage from 
National institute for Research and 
Devalopment in Environmental 
Protection Romania 
  3. Special Award from Norton 
University Kingdom of Cambodia 
Nation Religion King 

ประเทศมาเลเซีย 

7 – 12  
พ.ค. 61 

เด็กชายภธูเนศ พิศุทธิ์สินธุ์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดารา
ศาสตร์โอลิมปิก (ตามธรรมนูญดาราศาสตร์ 
โอลิมปิดระดับชาติ) ครั้งที่ 15 (The Fifteenth 
Thailand Astronomy Olympiad)  

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

7 – 12  
พ.ค. 61 

นายกรดนัย พัฒนาภิเศรษฐ์กุล มัธยมศึกษาปีที ่4/3 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดารา
ศาสตร์โอลิมปิก (ตามธรรมนูญดาราศาสตร์ 
โอลิมปิดระดับชาติ) ครั้งที่ 15 (The Fifteenth 
Thailand Astronomy Olympiad)  

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

7 – 12  
พ.ค. 61 

เด็กชายววิิศน์ ชุติวกิัย มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิก (ตามธรรมนูญดาราศาสตร์โอลมิปิด
ระดับชาติ) ครั้งที่ 15 (The Fifteenth 
Thailand Astronomy Olympiad)  

 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

7 – 12  
พ.ค. 61 

เด็กชายปรินทร์ ศรีเจริญชัย มธัยมศึกษาปีที่ 4/3 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดารา
ศาสตร์โอลิมปิก (ตามธรรมนูญดาราศาสตร์ 
โอลิมปิดระดับชาติ) ครั้งที่ 15 (The Fifteenth 
Thailand Astronomy Olympiad)  

 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี 

จังหวัดอุบลราชธาน ี
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ป ี นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รบั/การประกาศ สถานที่จัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)   
- ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   

7 – 12  
พ.ค. 61 

เด็กหญิงทักษอร องค์พิพัฒนกุล มัธยมศึกษาปีที ่3/6 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดารา
ศาสตร์โอลิมปิก (ตามธรรมนูญดาราศาสตร์ 
โอลิมปิดระดับชาติ) ครั้งที่ 15 (The Fifteenth 
Thailand Astronomy Olympiad)  

 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

7 – 12  
พ.ค. 61 

เด็กชายพรชนก วนัชสุนทร มัธยมศกึษาปีที ่4/3 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขนัดาราศาสตร์
โอลิมปกิ (ตามธรรมนูญดาราศาสตร ์
โอลิมปิดระดับชาติ) ครั้งที่ 15 (The Fifteenth 
Thailand Astronomy Olympiad)  

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

จังหวัดอุบลราชธาน ี

10 – 20  
พ.ค. 61 

เด็กชายธิปก บวรรัตนารกัษ์ มัธยมศกึษาปีที่ 3/2 การแข่งขนัประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ์
ในงาน Canada – Wide Science Fair 2018 
(CWSF 2018) ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

 เมืองออตตาวา 
ประเทศแคนาดา 

10 – 20  
พ.ค. 61 

เด็กชายธีภพ สุทธพิิศา มัธยมศกึษาปีที่ 3/4 การแข่งขนัประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ในงาน 
Canada – Wide Science Fair 2018 (CWSF 
2018) ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

 เมืองออตตาวา 
ประเทศแคนาดา 

27 ม.ิย. –  
1 ก.ค. 61 

เด็กชายธิปก บวรรัตนารกัษ์ มัธยมศกึษาปีที่ 3/2 รางวัล Most Creative Research  
ผ่านการคัดเลอืกให้เข้ารว่มน าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ในงาน International Student 
Science Fair 2018 (ISSF 2018) โครงงานเรือ่ง 
Energy Conversion System for Traveller (ECoST) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

27 ม.ิย. –  
1 ก.ค. 61 

เด็กชายธีภพ สุทธพิิศาล มัธยมศกึษาปีที่ 3/4 รางวัล Most Creative Research  
ผ่านการคัดเลอืกให้เข้ารว่มน าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ในงาน International Student 
Science Fair 2018 (ISSF 2018) โครงงานเรือ่ง 
Energy Conversion System for Traveller (ECoST) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

27 ม.ิย. –  
1 ก.ค. 61 

นางสาวนรกมล อริยกานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 รางวัล Most Creative Research  
ผ่านการคัดเลอืกให้เข้ารว่มน าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ในงาน International Student 
Science Fair 2018 (ISSF 2018) โครงงานเรือ่ง 
Application of Biochar from Agricultural 
Waste for Canteen Wastewater Treatment 
in Chulalongkorn University 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

27 ม.ิย. –  
1 ก.ค. 61 

นางสาวชาลิสา วิกรมพานิชกุล มัธยมศกึษาปีที่ 5/1 รางวัล Most Creative Research  
ผ่านการคัดเลอืกให้เข้ารว่มน าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ในงาน International Student 
Science Fair 2018 (ISSF 2018) โครงงานเรือ่ง 
Application of Biochar from Agricultural 
Waste for Canteen Wastewater Treatment 
in Chulalongkorn University 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ป ี นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รบั/การประกาศ สถานที่จัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
 -  ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ   

23 – 30  
ม.ค. 61 

คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์  
1. เด็กหญิงวริษฐา ศรีเหนี่ยง มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
2. เด็กหญิงภิรญา กาญจนถวัลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
3. เด็กหญิงฟ้าสดใส วัฒนะรัตน ์มธัยมศึกษาปีที ่3/2 
4. เด็กหญิงแพรวพลอย สุขวัฒนาสินิทธิ ์มัธยมศึกษาปีที ่3/2 
5. เด็กหญิงกนกนันท์ พึ่งทรัพย์ มธัยมศึกษาปีที ่3/4 
6. เด็กชายพิทวัท โกมลภิส มธัยมศึกษาปีที่ 3/4 
7. เด็กหญิงณญาดา เตชะวิบูลย์ มธัยมศึกษาปีที ่3/4 
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา สฤษฎว์งษ์ มธัยมศึกษาปีที่ 3/5 
9. เด็กหญิงปัณณธร วรินร าไพ มธัยมศึกษาปีที ่3/6 
10. เด็กหญิงปริยากร อรพินท์พิศุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 
11. เด็กชายภูม ิจักรวาลนรสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 
12. เด็กหญิงณิชาพร จิรพงศานานุรักษ ์มัธยมศึกษาปีที ่4/1 
13. เด็กหญิงสวิตต ์ชั้นไพบูลย์ มธัยมศึกษาปีที่ 4/2 
14. เด็กหญิงณัฐวรา วงศ์เรืองชัยกุล มัธยมศึกษาปีที ่4/3 
14. นางสาวณัฐวรา วงศ์เรืองชัยกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
15. นางสาวณัฎฐ์นิจิตา อัศวกุล มัธยมศึกษาปีที ่4/4 
16. นางสาวศิรดา ลักษณะสิริศักดิ์ มธัยมศึกษาปีที่ 4/4 
17 .นางสาวเมืองฟ้า บษุมาโร มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
18. นายสิร ิด่านอรุณสวัสดิ์ มธัยมศึกษาปีที่ 5/3 
19. นายฉัตริน จูงฉัตรภรณ์ มธัยมศึกษาปีที่ 5/4  
20. นางสาวชลภัส พรสวรรค์วงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเงิน ระดับ 6 
(Silver Diploma Level VI) การแข่งขนั
โครงการขับร้องประสานเสียง Sing “N” 
Pray KOBE 2018 International Choir 
Festival & Competition  

เมืองโกเบ  
ประเทศญี่ปุ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
 -  ระดับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ   

30 พ.ย. –  
3 ธ.ค. 60 

1. เด็กชายมัชฌิมา สุวิชชโสภณ ประถมศึกษาปีที่ 5/2 
2. เด็กชายกร เหมรัญชโ์รจน์ ประถมศึกษาปีที่ 6/3 
3. เด็กหญิงสุพัชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์ มธัยมศึกษาปีที่ 1/4 
4. เด็กหญิงกุลณัฎฐ์ โตวกิกยั มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 
5. เด็กหญิงจ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที ่1/7 

ไดร้ับรางวัล Grand Prize รางวัลเหรียญทอง 
ผลงาน Able Walker : Automatic 
balanced level easy walker : 
ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับอัตโนมัติ  
และเหรียญทอง ผลงาน ESI bag suite: 
Emergency & Safety Intelligence bag 
suite for athletes, disability and 
elderly: ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลอจัฉรยิะ  
ในรายการ Seoul International Invention 
Fair 2017 

กรุงโซล  
สาธารณรัฐเกาหล ี
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล 
 

นักเรียนได้รับรางวัล/ท าชื่อเสยีง รางวัลที่ได้รบั/การประกาศเกียรติคยุกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน 
เด็กชายณัฐวรรธน์ เลิศเรืองวุฒิ - เหรยีญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ International Mathematics 

Competition 2017 (IMC 2017)  
เด็กชายธนกร ตั้งเจตน์ - เหรยีญทอง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเภทบุคคล โครงการ ASMO (Asian Science and 

Mathematics Olympaid 2017 
- เหรยีญทอง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์  ระหวา่งประเทศ International Mathematics 
Competition 2017 (IMC 2017) 

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วัฒนไพลิน - เหรยีญเงิน การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO (Asian Science and Mathematics 
Olympaid 2017) 

เด็กหญิงชวิศา ธรธรรม - เหรยีญเงิน การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO (Asian Science and Mathematics 
Olympaid 2017) 
- เหรยีญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ International Mathematics 
Competition 2017 (IMC 2017)  

เด็กชายภกัดีเชษฐ์ ตาดทอง - เหรยีญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ International Mathematics 
Competition 2016 (IMC 2017) ประเทศไทย 

เด็กหญิงพอฤทัย นิติวรางกูร - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขง่ขันกอล์ฟ รายการ US KIDS WORLD CHAMPIONSHIP  
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ รายการ US KIDS WORLD CHAMPIONSHIP  
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ คลาส E ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
TGA-SINGHA JUNIOR GOLF RANKING 2017-2018 ส่วนกลาง สนาม 3 

เด็กหญิงณัฎชารีย์ ขยิ่ม - เหรยีญทอง การแข่งขันยิมนาสตกิแทมโพลีน ประเภทหญิงเด่ียว รุ่นอายุต่ ากว่า 10 ป ี 
รายการ Singapore Open Gymnastics Championships 2017 ประเทศสิงคโปร์ 
- รางวัลชนะเลิศ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย MBDA 15th Crystal Dance Championships  
 ประเทศมาเลเซีย 

เด็กหญิงนภัสนันท์ รเกียรต ิ - เหรยีญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ International Mathematics 
Competition 2016 (IMC 2017) ประเทศไทย 

เด็กชายภูร ีศรัทธาบุญ - เหรยีญทอง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO (Asian Science and Mathematics 
Olympaid 2017) 
- เหรียญทอง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ AMERICAN MATHEMATICS OLYMPIAD (AMO) 2017  
- เหรยีญเงิน การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ International Mathematics Competition 
2016 (IMC 2017) ประเทศไทย 

เด็กชายรัฐวิชญ์ ลอืชูวงศ์ - เหรยีญทอง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ International Mathematics 
Competition 2017  (IMC 2018) ประเทศไทย 

เด็กหญิงปพิชญา คุ้มเมธา - เหรยีญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO (Asian Science and Mathematics 
Olympaid 2017) 

เด็กหญิงธัญญ์นรี กฤษดาธกิาร - รางวัลชนะเลิศ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย MBDA 15th Crystal Dance Championships  
 ประเทศมาเลเซีย 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

นักเรียนได้รับรางวัล/ท าชื่อเสยีง รางวัลที่ได้รบั/การประกาศเกียรติคยุกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน 
เด็กชายพัทธนันท์ อภิเวสสะ - รางวัลชนะเลิศ Thailand US KID WORLD CHAMPIONSHIP 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขง่ขันกอล์ฟ รายการ US KIDS WORLD CHAMPIONSHIP  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขง่ขันกอล์ฟ รายการ APJGA  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขง่ขันกอล์ฟ APJGA  สนามอุทยานกอลฟ์ วังจันทร ์
- รางวัล 1st Runner Up การแข่งขันกอล์ฟ รายการ APJGA Master Final สนามกอล์ฟ นารายณ์ฮิลล์ 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขง่ขันกอล์ฟ คลาส E –boy รายการ Thailand Us kids World 
Championship Qualiflying 2017-1018 สนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์ จังหวัดนครนายก  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขง่ขันกอล์ฟ คลาส E -boy รายการ APJGA สนามที ่6 สนามกอล์ฟ 
กรังปรี จังหวัดกาญจนบุรี 2017 - 1018  สนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์ จังหวัดนครนายก  

เด็กชายไกรวิชญ ์วิบูลย์กิจวรกุล - เหรยีญเงิน การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิประจ าปี 2560 (ระดับประเทศ)  
ระดับประถมศึกษา สพฐ. 

เด็กหญิงกมลพีรญา เจริญกุล - เหรยีญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ International Mathematics  
  Competition 2017 (IMC 2018) ประเทศไทย 

เด็กชายแทนธรรม จิตธรรม - เหรยีญทองแดง การสอบแข่งขันโครงการ ASMO 2017 วิชาวิทยาศาสตร์ Thai Asmo Science 
Result 2017 Level 1 
- เหรยีญเงิน การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO (Asian Science and Mathematics 
Olympaid 2017) 

เด็กหญิงนีรภา เจริญบัฑิต - เหรยีญเงิน การแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand National Figure Skating 
Championships 2017 จัดโดยสมาคมกีฬาฟิกเกอรแ์ละสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย 

เด็กชายภูมิใจ เธยีร์ธรรมจักร - เหรยีญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ International Mathematics 
Competition 2017 (IMC 2018) ประเทศไทย 

เด็กหญิงชุติญา จิตบุญทวีสุข - เหรยีญทองแดง การประกวดนวัตกรรม ระดับนานาชาติ “2017 Korea International Youth 
Olympiad 4I” สาธารรัฐเกาหล ี

เด็กหญิงดากานดาโกเมนเอก - รางวัลชนะเลิศ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย MBDA 15th Crystal Dance Championships  
 ประเทศมาเลเซีย 

เด็กหญิงบุญญาดา แสงมณี - เหรยีญทองแดง การประกวดนวัตกรรม ระดับนานาชาติ 2017 Korea International Youth 
Olympiad 4I สาธารรัฐเกาหล ี

เด็กชายพิสิษฐ์ วรรมโนมัย - เหรียญทอง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ AMERICAN MATHEMATICS OLYMPIAD (AMO) 2017 
- เหรยีญเงิน การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ International Mathematics  
  Competition 2017 (IMC 2018) ประเทศไทย 

เด็กหญิงมาวิตรา เตชพลกุล - เหรยีญทองแดง การประกวดนวัตกรรม ระดับนานาชาติ “2017 Korea International Youth 
Olympiad 4I” สาธารรัฐเกาหล ี

เด็กชายเอกกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย - เหรยีญทอง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ International Mathematics Competition 
2017 (IMC 2018) ประเทศไทย 
- เหรยีญทอง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ทางวิชาการ นานาชาติ ประจ าปี 2560 (ระดับประเทศ)  
ระดับประถมศึกษา สพฐ. 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

นักเรียนได้รับรางวัล/ท าชื่อเสยีง รางวัลที่ได้รบั/การประกาศเกียรติคยุกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน 
เด็กชายธนกร พุ่มโพธิงาม - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันครอสเวิร์ด รุ่นประถมศึกษา รายการ แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์

ประเทศไทยและนานาขาติ 2017 
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันครอสเวิร์ด รุ่นประถมศึกษา รายการ เอเซียแปซิฟคิ ครั้งที่ 1 ประจ าปี2560 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขง่ขันครอสเวิร์ด รุ่นประถมศึกษา รายการ ECC. Language 
Institute Puzzles Thailand Open 2017 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ครอสเวริ์ด รุ่นไม่เกิน ป.4รายการ ทร ูเอแม็ท ชงิแชมป์ประเทศไทยและ
นานาชาติ ครั้งที่12 
- รางวัลชมเชย การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO (Asian Science and Mathematics 
Olympaid 2017) 
- เหรยีญเงิน การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ International Mathematics Competition 
2017 (IMC 2018) ประเทศไทย 

เด็กชายภูนัช ขันติวรธรรม เหรียญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO (Asian Science and Mathematics 
Olympaid 2017) 

เด็กชายฐกร คุ้มมั่น - เหรยีญทอง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO (Asian Science and Mathematics 
Olympaid 2017) 
- เหรยีญทอง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ International Mathematics Competition 
2017 (IMC 2018) ประเทศไทย 

เด็กชายคพศ วัฒนภิญโญ - เหรยีญทองแดง ประเภท Robot Gathering รุ่น Junior อายุไม่เกิน 12 ปีในรายการการแข่งขัน
หุ่นยนต์นานาชาติ The 19th International Robot Olympiad World Championship (IRO) 
Qinhuangdao Olympic Sport Center Stadium, Qinhuangdao, China 
- เหรยีญเงิน ประเภท Robot Mission Challenge รุ่น Junior อายุไม่เกิน 12 ปี ในรายการการแข่งขัน
หุ่นยนต์นานาชาติ The 19th International Robot Olympiad World Championship (IRO)  
 Qinhuangdao Olympic Sport Center Stadium, Qinhuangdao, China 

เด็กชายชวนินทร ์ปิ่นมงคล - เหรยีญเงิน การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิประจ าปี 2560(ระดับประเทศ) 
ระดับประถมศึกษา สพฐ. 
- เหรยีญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ International Mathematics 
Competition 2016 (IMC 2017) ประเทศไทย 

เด็กหญิงชัญญา จิรภาวสุทธิ ์ - เหรยีญเงิน การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ International Mathematics Competition 
2016 (IMC 2017) ประเทศไทย 

เด็กชายณัฐพัชร์ ทรัพย์สมพล - เหรยีญทอง และ รางวัล SPECIAL AWARD จาก World Intellectual Property Organization 
(WIPO) การประกวดนวัตกรรม ระดับนานาชาติ 2017 Korea International Youth Olympiad 4I  
สาธารรัฐเกาหล ี

เด็กหญิงณิชมน สุภัทรเกียรต ิ - เหรยีญเงิน การประกวดนวัตกรรม ระดับนานาชาติ 2017 Korea International Youth Olympiad 4I  
สาธารรัฐเกาหล ี
- เหรยีญเงิน การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์รายการแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจ าป ี2561 
(ระดับประเทศ) ระดับประถมศึกษา สพฐ. 
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล (ต่อ) 
 

นักเรียนได้รับรางวัล/ท าชื่อเสยีง รางวัลที่ได้รบั/การประกาศเกียรติคยุกย่องจากสถาบัน/หน่วยงาน 
เด็กหญิงปวริศา เตชะบุญเกยีรติ - เหรยีญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO (Asian Science and Mathematics 

Olympaid 2017) 
เด็กชายปธัร พินิจวงศ์วิทยา - เหรยีญเงิน การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิประจ าปี 2560 (ระดับประเทศ) 

ระดับประถมศึกษา สพฐ. 
- เหรยีญทอง และ รางวัล SPECIAL AWARD จาก World Intellectual Property Organization 
(WIPO) การประกวดนวัตกรรม ระดับนานาชาติ “2017 Korea International Youth Olympiad 4I” 
สาธารรัฐเกาหล ี 

เด็กชายศุภวิชญ์ วรรดิลก - เหรยีญเงิน การประกวดนวัตกรรม ระดับนานาชาติ 2017 Korea International Youth Olympiad 4I 
 สาธารรัฐเกาหล ี

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เลิศศรีสกุลรัตน์ - เหรยีญเงิน การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO (Asian Science and Mathematics 
Olympaid 2017) 

เด็กชายฤชล ชินวัฒนกูล - เหรยีญทอง และ รางวัล SPECIAL AWARD จาก World Intellectual Property Organization 
(WIPO) การประกวดนวัตกรรม ระดับนานาชาติ 2017 Korea International Youth Olympiad 4I  
สาธารรัฐเกาหล ี

เด็กหญิงนันท์นภัส ขันติยวิชัย - เหรยีญเงิน การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิประจ าปี 2560 (ระดับประเทศ)
ระดับประถมศึกษา สพฐ. 

เด็กชายปริยวิศว์ เลิศวัฒนะไพศาล - เหรยีญเงิน การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิประจ าปี 2561 (ระดับประเทศ) 
ประจ าป ี2560 ระดับประถมศึกษา สพฐ. 

เด็กหญิงมาหยา บุญญาอรุเนตร - รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประเภทท าชื่อเสียงทางด้านกีฬาของกระทรงศึกษาธิการ ประจ าป ี2560 
 ท าเนียบรัฐบาลประเทศไทย  
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเด่ียว อายุไม่เกิน 10 ปี รายการ 5th Guangdong 
International Junior Tennis Championship 2017 (1st season) 
- รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันเทนนสิ ประเภทหญิงคู่ อายุไม่เกิน 10 ป ีรายการ 5th Guangdong 
International Junior Tennis Championship 2017 (1st season) 
- รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันเทนนสิ ประเภทหญิงเด่ียว อายุไม่เกิน 10 ป ีรายการ 5th Guangdong 
International Junior Tennis Championship 2017 (2nd season) 
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ อายุไม่เกิน 10 ปี รายการ 5th Guangdong 
International Junior Tennis Championship 2017 (2nd season) 
- รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันเทนนสิ ประเภทหญิงคู่ อายุไม่เกิน 10 ป ีรายการ The 11th KETF 
Korea International Junior (U-12) Tennis Championships (1st season) 
- รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันเทนนสิ ประเภทหญิงเด่ียว อายุไม่เกิน 10 ป ีรายการ The 11th KETF 
Korea International Junior (U-12) Tennis Championships (2nd season) 
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หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 
 

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา มีพันธกิจในการจัดสอบรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ 1 และ 2 ตามหลักสูตรของ
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพของคณาจารย์และนิสิต รวมทั้งการวิจัยและบริการวิชาการ 
ด้านประสบการณ์วิชาชีพครูแก่สังคม การด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 มีดังนี ้

 
 1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
 ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2560 ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ  
รวมทั้งสิ้น 57 แห่ง ดังนี ้
ภาคการศึกษาต้น  มีนิสิตที่ออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษาต่าง ๆ 43 แห่ง     รวมทั้งสิ้น  364 คน 
ภาคการศึกษาปลาย   มีนิสิตที่ออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษาต่าง ๆ 57 แห่ง     รวมทั้งสิ้น  348 คน 

 
2. ประชุม อบรม/สัมมนาด้านประสบการณ์วิชาชีพ (กจิกรรมพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ) ปกีารศึกษา 2560 

  2.1 ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา วันท่ี 13 พ.ค. 60 
2.2 ภาคการศึกษาต้น สัมมนานิสิตระหว่างฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ จ านวน 8 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1       16 มิ.ย. 60 ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร 
ครั้งท่ี 2       30 มิ.ย. 60 ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร 
ครั้งท่ี 3       14 ก.ค. 60 ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร 
ครั้งท่ี 4       21 ก.ค. 60 ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคาร 2        
ครั้งท่ี 5       11 ส.ค. 60 ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร 
ครั้งท่ี 6       18 ส.ค. 60 ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร 
ครั้งท่ี 7       25 ส.ค. 60 ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร         
ครั้งท่ี 8        1 ก.ย. 60 ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร 

2.3 สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา วันท่ี 26 ก.ย. 60 
2.4 ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา วันท่ี 17 ต.ค. 60 
2.5 ภาคการศึกษาปลาย สัมมนานิสิตระหว่างฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ จ านวน 3 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1     17 พ.ย. 60 ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร  
ครั้งท่ี 2     15 ธ.ค. 60 ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร          
ครั้งท่ี 3     19 ม.ค. 61 ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร 

2.6 สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา วันท่ี 27 ก.พ. 61 
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ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา มีภารกิจในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการสถานที่ส าหรับการศึกษา
ค้นคว้า บริการการค้นคว้าวิจัย ปฐมนิเทศแนะน าการใช้ห้องสมุดและอบรมการใช้ฐานข้อมูล ตลอดจนจัดกิจกรรมนิทรรศการ
ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าแก่คณาจารย์ นิสิต บุคลากรและประชาชนท่ัวไป 

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาได้ เปิดให้บริการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ ณ ช้ัน 1 - 3 ห้องประชุมกลุ่มย่อย
ระหว่างเวลา 08.00 - 19.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ และระหว่าง 10.00 - 18.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์)  
ห้องศึกษาค้นคว้าระหว่างเวลา 08.00 – 22.00 น. และให้บริการฐานข้อมูลฉบับเต็มสืบค้นได้ทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
http://lib.edu.chula.ac.th  ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวสารและติดต่อศูนย์บรรณสารฯ ได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่  
ทาง E-mail:  libedu@chula.ac. th, เ ว็บ ไซต์  http: / / lib.edu.chula.ac. th, Fanpage: facebook.com/ lib.edu.chula,  
Line ID: @libedu 

สถิติการให้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ ระยะเวลา 1 สิงหาคม 2560 –  
31 กรกฎาคม 2561 
 

  1. งานด้านการบริการ                                                   

ประเภท จ านวน  ประเภท จ านวน 
1. บริการยืม-คืนหนังสือ 11,326 เล่ม  6. ฐานข้อมูล   
2. บริการยืม-คืนวิทยานิพนธ ์ 1,143 เล่ม  - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ ์ 11,321 ระเบียน 
3. บริการยืมหนังสือระหวา่ง
ห้องสมุด 

697 เล่ม  
- ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว
การศึกษา 

91,452 ระเบียน 

4. บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย 999/3,772 ครั้ง/คน  - ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา 16,612 ระเบียน 
5. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ    - ฐานข้อมูลหลักสูตรแบบเรยีน 1,439 ระเบียน 
- หนังสือภาษาไทย 92,652 เล่ม  7. จ านวนผู้ใช้บริการ   
- หนังสือภาษาอังกฤษ 32,724 เล่ม  - นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ 21,291 คน 
- วิทยานิพนธ์ 11,256 เล่ม  - บุคคลภายนอก 6,484 คน 
- วารสารภาษาอังกฤษท่ีบอกรับ 91 ช่ือเรื่อง  8. มูลค่าเพิ่มจากงาน   
- วารสารภาษาไทยท่ีบอกรับ 22 ช่ือเรื่อง  - ค่าปรับสิ่งพิมพ์เกินก าหนด 176,118 บาท 
- หนังสือพิมพ์ท่ีบอกรับ 18 เรื่อง   

2. ฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพนิสิต/นักศึกษา  
วัน/เดือน/ป ี ชื่อหน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร จ านวน (คน) 

8 ม.ค. – 10 เม.ย. 61 นักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร ์
และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

2 
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ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
 
 

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียน การสอน การประชุม อบรม สัมมนา         
มีห้องบันทึกเสียงและอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้งาน สถิติการให้บริการ มีดังน้ี 

 

1) สถิติงานบริการสื่อการศึกษา 

รายการ จ านวน หน่วยนับ 
ติดตั้งและบริการโสตทัศนูปกรณ ์ 59 ครั้ง 

ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล 65 ครั้ง 

ถ่ายท า/บันทึกเทปโทรทัศน์ 230 ครั้ง 

คัดลอกส าเนา ซีด/ีดีวดี ี 120 แผ่น 

บันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียง 15 ครั้ง 

บันทึกเสียงในห้องเรียนและห้องประชุม 10 ครั้ง 
 

2) สถิติบริการสื่อกราฟิกพื้นฐาน 

รายการ จ านวน หน่วยนับ 
จัดบอร์ดนิทรรศการ 98 บอร์ด 
พิมพ์งานโปสเตอร์ขนาดตั้งแต่ A1 ขึ้นไป 75 แผ่น 
พิมพ์วุติบัตร 650 แผ่น 
พิมพ์ป้ายสามเหลี่ยม 60 แผ่น 
ผลิตตัวอักษรด้วยสติ๊กเกอร ์ 50 งาน 

 
3) สถิติบริการคอมพิวเตอร์ 

รายการ จ านวน หน่วยนับ 
บริการห้องส าหรับอบรมและทดสอบ 30 ครั้ง 
บริการห้องเรยีนคอมพิวเตอร์ในรายวิชาของคณะครุศาสตร ์ 250 ครั้ง 

ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร ์ 40 ครั้ง 
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ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 
 

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ มีพันธกิจในการบริการสอบวิชาพื้นฐานส าหรับผู้ที่จะสมัครเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนและประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตในระดับนานาชาติ การด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 มีดังน้ี 
 
1. การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษา 

 

1.1 พัฒนาแบบสอบวิชาทั่วไป (สอบร่วม) และจัดด าเนินการสอบ วิชาทักษะพื้นฐานทางการวิจัย ส าหรับผู้สอบที่ต้องการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) คณะครุศาสตร์ 
  ครั้งท่ี 93 (3/2560) วันท่ี  28 ตุลาคม 2560     จ านวนผู้เข้าสอบ  รวม  35 คน 
  ครั้งท่ี 94 (1/2561) วันท่ี   7 เมษายน 2561     จ านวนผู้เข้าสอบ  รวม 103 คน 
  ครั้งท่ี 95 (2/2561) วันท่ี 19 พฤษภาคม 2561    จ านวนผู้เข้าสอบ  รวม  36 คน 
 1.2 ออกข้อสอบวิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา ให้กับศูนย์ทดสอบทางวิชาการ  เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลและ
ข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่น 12 จ านวน 1 ฉบับ ในเดือนธันวาคม 2560 
 1.3 ออกแบบทดสอบ SCG Character Test ให้กับศูนย์ทดสอบทางวิชาการ เพื่อใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 
โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของผู้สมัครงานต่อวัฒนธรรมขององค์กร (Will Fit) และ 
ด้านความชอบ ทัศนคติ และแรงจูงใจของผู้สมัครที่มีต่อต าแหน่งงานท่ีสมัคร (Will Do) จ านวน 1 ฉบับ ในเดือนธันวาคม 2560 
 1.4 ออกข้อสอบวิชาความถนัดทั่วไปให้กับศูนย์ทดสอบทางวิชาการ เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกพนักงานของธนาคาร 
ออมสิน จ านวน 2 ฉบับ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
 1.5 สร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะส าหรบัใช้คัดเลอืกพนักงานของบริษัทบางจากปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 ฉบับ 
ในเดือนมีนาคม 2561 
 1.6 พัฒนาแบบวัดคุณลักษณะและบุคลิกภาพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  เพื่อใช้ส าหรับคัดเลือกให้ทุนการศึกษา 
ต่อต่างประเทศ จ านวน 1 ฉบับ ในเดือนมีนาคม 2561 
 
2. การบริการทดสอบและประเมินทางการศึกษาและวิชาชีพ 

 

2.1 จัดเตรียมแบบสอบวิชาเฉพาะต าแหน่ง และรายงานผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 ปฏิบัติงานสังกัดภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
วันท่ี 6 ตุลาคม 2560 

2.2 จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย และวิชาเฉพาะต าแหน่ง และรายงานผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (วิชาเอกภาษาจีน) ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 

2.3 จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย และวิชาเฉพาะต าแหน่ง และรายงานผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดสาขาวิชานิเทศการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็น
ผู้น าทางการศึกษา วันท่ี 18 ธันวาคม 2560 
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2.4 จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย และวิชาเฉพาะต าแหน่ง และรายงานผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา วันที่ 
26 ธันวาคม 2560 

2.5 จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย และวิชาเฉพาะต าแหน่ง และรายงานผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดสาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา วันท่ี 24 มกราคม 2561 

2.6 จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย และวิชาเฉพาะต าแหน่ง และรายงานผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน P5 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์ P5 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ และเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P6 หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการ
การศึกษา วันท่ี 23 มกราคม 2561 

2.7 จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย และวิชาเฉพาะต าแหน่ง และรายงานผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน P7 ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ วันที่ 19 
มีนาคม 2561 

2.8 จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย และวิชาเฉพาะต าแหน่ง และรายงานผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ A5 ปฏิบัติงานประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน วันท่ี 19 มีนาคม 2561 

2.9 จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย และวิชาเฉพาะต าแหน่ง และรายงานผลคะแนน ส าหรับคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ A5 ปฏิบัติงานสังกัดสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน วันท่ี 9 เมษายน 2561 

2.10  จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาเฉพาะต าแหน่ง และรายงานผลคะแนน ส าหรับ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 สังกัดกลุ่มภารกิจบริการ
การศึกษา ฝ่ายวิชาการ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 

2.11  จัดเตรียมแบบสอบวิชาภาษาไทย วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเฉพาะต าแหน่ง และรายงานผลคะแนน ส าหรับ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง P6 ปฏิบัติงานหัวหน้าภารกิจบริหารงานบุคคล หัวหน้าภารกิจ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ปฏิบัติงานสังกัดกลุ่มภารกิจทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

2.12  พัฒนาแบบสอบและตรวจข้อสอบท าคะแนนให้กับนิสิตที่สมัครเข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors 
Program) จ านวน 11 คน ให้กับกลุ่มภารกิจบริการการศึกษา วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 

2.13  บริการตรวจกระดาษค าตอบให้แก่คณาจารย์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอน
และเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 12 วิชา จ านวน
กระดาษค าตอบ 1,898 แผ่น 

2.14 บริการออกเอกสารแสดงผลการสอบวิชาทั่วไปให้แก่ผู้ท าค าร้องขอ จ านวน 2 คน 
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ศูนย์สง่เสริมการพัฒนานวัตกรรมต าราและเอกสารทางวิชาการ 
 

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต าราและเอกสารทางวิชาการ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษา มีพันธกิจ
เกี่ยวกับการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ การจ าหน่าย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ต ารา 
บทความวิชาการ เช่น วารสารครุศาสตร์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก
วิชาการ ซึ่งต ารา หนังสือ และบทความวิชาการ ทุกช้ินงานได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ การด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 

1. การผลิตหนังสือและต ารา 

 

จัดให้มีการผลิตหนังสือและต าราของคณาจารย์และบุคลากร โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทั่วไป และคณาจารย์
ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารค าสอน เข้าร่วมโครงการต าราและเอกสารทางวิชาการ การร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมต าราและเอกสารทางวิชาการ และส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านการขยายตลาดการจ าหน่าย 
การประชาสัมพันธ์หนังสือและต าราที่ผลิตในคณะครุศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ผลิตต ารา 4 เรื่อง ดังนี้ 
 

1) วัคซีนคุ้มภัยคนยุคดิจิทลั: ประเด็นจริยธรรมและข้อควรรู้ทางกฎหมาย 

    โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชต ิ

 

 
 
 
 
 

เป็นหนังสือที่น าเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับมารยาทและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงประเด็นของสื่อเครือข่ายสังคมกับพื้นที่ส่วนตัว ข้อควรรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

 

2) การศึกษาตามอัธยาศัย 

     โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจรญิปทุมวัฒนา 

 

 

เป็นหนังสือที่น าเสนอการศึกษาตามอัธยาศัย การเสนอโอกาสและทางเลือกเพื่อการศึกษา 
หาความรู้ด้วยตนเองให้แก่บุคคลทั่วไป ให้ได้รับการศึกษาและเพิ่มเติมความรู้ให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก ก่อให้เกิดโลกทัศน์ที่กว้างขวาง สามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ชีวิตให้ก้าวหน้า และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข การศึกษาตามอัธยาศัยเกิดขึ้นตามวิถีชีวิต 
จึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ จากการท างาน จากบุคคล จากครอบครัว จากสื่อ  
จากชุมชน และจากแหล่งความรู้ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต 
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 3) การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัล 

     โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 

 

เป็นหนังสือที่น าเสนอปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่บรรจบเส้นทางการเรียนในระบบและตาม
อัธยาศัยให้ทอดยาวไปพร้อมกัน เป็นการเรียนเพื่อทักษะสมรรถนะเพื่อชีวิตและตลอดชีวิต  
การเรียนไม่ใช่ภาระหน้าที่ของผู้สอนหรือผู้เรียนแต่หลอมรวมสังคมทั้งระบบ การออกแบบ  
การเรียนแนวดิจิทัลจึงเป็นเกตเวย์ ส าหรับนักพัฒนาบุคลากร ครู นักการศึกษา นักพัฒนา
องค์กร ที่พึงใช้เป็นปฐมบทสร้างห้องเรียนที่ปราศจากก าแพง ให้เป็นห้องเรียนร่วม เด็ก เยาวชน 
วัยเรียน วัยท างาน ผู้สูงวัยและเครือข่ายสังคม หลอมรวมสังคมระหว่างวัยเข้าด้วยกัน เป็นการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ที่ใช้ฐานของดิจิทัล ให้เป็นการเรียนอย่างมีความหมาย เชิงรุก  
มีความสุข และหยั่งลึก ด้วยอิสรภาพในการเรียนสิ่งท่ีปรารถนาจะเรียน 

 

4) การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ 

     โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรณุ ีหงส์ศิริวิวัฒน์ 

 

 
 
 
 

เป็นหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย บทที่ 1 
กรอบความคิดเกี่ยวกับการอุดมศึกษา บทที่ 2 นโยบายและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ 
การอุดมศึกษา บทที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา บทที่ 4 การอุดมศึกษากับ
กระบวนทัศน์ของการบริหารจัดการ บทที่ 5 ภาพอนาคตของการอุดมศึกษา 

 
 

2. การด าเนินการผลิตและเผยแพร่วารสารวิชาการ 

 

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต าราและเอกสารทางวิชาการ ผลิตวารสารวิชาการ 2 ฉบับ คือ วารสารครุศาสตร์  
และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) 
 

1. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) ที่ได้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2560 มีทั้งหมด 6 ฉบับ
โดยแต่ละบทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 2 ท่าน ท าให้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) ตามเกณฑ์ 
TCI ซึ่งในปี 2560 มีผู้เสนอบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร OJED ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Volume 11, No. 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) มีผู้เสนอ
บทความทั้งหมด 61 บทความ และมีบทความที่ด าเนินการเสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2560 
รวมทั้งสิ้น  33 บทความ (อัพเดทบทความลงฐานข้อมูลออนไลน์ วันท่ี 20 - 21 ธันวาคม 
2561 เผยแพร่ 21 ธันวาคม 2561) 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Volume 12, No. 1 (มกราคม – มีนาคม 2560) 
มีผู้เสนอบทความ รวมทั้งสิ้น 28 บทความ (เผยแพร่ 6 กันยายน 2561) 

 
 

 
 
 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Volume 12, No. 2 (เมษายน – มิถุนายน 2560) 
มีผู้เสนอบทความ รวมทั้งสิ้น 29 บทความ (เผยแพร่ 4 กันยายน 2561)  

 
 

 
 
 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Volume 12, No. 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 
มีผู้เสนอบทความ รวมทั้งสิ้น 34 บทความ (เผยแพร่ 4 กันยายน 2561) 

 
 

 
 
 
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Volume 12, No. 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
มีผู้เสนอบทความ รวมทั้งสิ้น 55 บทความ (เผยแพร่ 21 ธันวาคม 2561) 

 
 

 
 
 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Volume 13, No. 1 (มกราคม – มีนาคม 2560) 
มีผู้เสนอบทความ รวมทั้งสิ้น 40 บทความ (เผยแพร่ 4 มกราคม 2561) 
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2. วารสารครุศาสตร์ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนทั้งหมด 4 ฉบับ ดังนี้ 
 

 

 
 

 
 
(1) วารสารครุศาสตร์ ปีท่ี 45 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) 
บรรณาธิการประจ าฉบับ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ 

ประกอบด้วยบทความวิจัย 13 บทความ 

บทความวิชาการ 2 บทความ และ บทความในคอลัมน์พิเศษ 3 บทความ รวมทั้งสิ้น 18 บทความ 

 

 
 

 
 

(2) วารสารครุศาสตร์ ปีท่ี 45 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
บรรณาธิการประจ าฉบับ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ 
ประกอบด้วยบทความวิจัย 17 บทความ 

บทความวิชาการ 2 บทความ และ บทความในคอลัมน์พิเศษ 3 บทความ รวมทั้งสิ้น 22 บทความ 

 

 
 

 
 

(3) วารสารครุศาสตร์ ปีท่ี 46 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2561) 
บรรณาธิการประจ าฉบับ ได้แก่ อาจารย์ ดร.นาถวดี นันทาภินัย 

ประกอบด้วยบทความวิจัย 9 บทความ 

บทความวิชาการ 6 บทความ และ บทความในคอลัมน์พิเศษ 3 บทความ รวมทั้งสิ้น 18 บทความ 

 

 
 

 
 

(4) วารสารครุศาสตร์ ปีท่ี 46 ฉบับท่ี 2 (เษายน – มิถุนายน 2561) 
บรรณาธิการประจ าฉบับ ได้แก่ อาจารย์ ดร.สันติวัฒน์ จันทร์ใด 

ประกอบด้วยบทความวิจัย 15 บทความ 

บทความวิชาการ 4 บทความ และ บทความในคอลัมน์พิเศษ 3 บทความ รวมทั้งสิ้น 22 บทความ 
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ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ มล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ 
ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ 

 
 

ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย จ านวน  
4 โครงการดังนี ้

 
       1. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและพิธีมอบเกียรติ
บัตรประกาศเกียรติคุณ ให้แก่คณะครูอาสาสมัครรุ่นที่ 
34 และคณะครูอาสาสมัคร ประจ าการ 1 ปีรุ่นที่ 33 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ผลการสัมมนาและ 
การน าเสนอผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร 
จะน าไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทยต่อไป 
       2. จัดโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 35 
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ และผู้ประกอบวิชาชีพครูทั่วประเทศ 
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยได้คัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณภาพไปปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัคร
จ านวน 80 คน เพื่อสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนพระพุทธศาสนา และผู้สนใจ
ทั่วไป ณ วัดไทยในสหรัฐอเมริกา 13 วัด ออสเตรเลีย  
2 วัด และนิวซีแลนด์ 1 วัด รวมทั้งสิ้น 16 วัด จ าแนกเป็น 

1) ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน เดินทางไป
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปลาย
เดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนสิงหาคม 2561 จ านวน 37 
คน และเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศออสเตรเลีย 
ระหว่าง ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 8 คน  

2) ครูอาสาสมัครประจ าการ 1 ปี จ านวน 35 คน 
เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างกรกฎาคม - ตุลาคม 2561  
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3. จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และฐานกิจกรรม ระหว่าง 18 – 31 มีนาคม และ 1 – 5 

เมษายน 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ครูอาสาสมัครให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
4. จัดการแสดงครูอาสาพิพิธครั้งที่ 2 เฉลิมกาลฉลองมิตร: 200ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 

2561 ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร โดยได้รับเกียรตจิาก คณบดี Mr.Timothy M. Scherer Consul General สหรัฐอเมรกิา 
คณะครูและผู้อ านวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ปกครองของครูอาสาสมัคร เข้าชมการแสดงอย่างคับคั่ง 
 

การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย เป็นการเปิดโอกาสให้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ข้าราชการครู และผู้ประกอบวิชาชีพครูทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นตัวแทนของประเทศเผยแพร่ความงามทาง
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะต่าง  ๆ ตลอดจนฝึกฝน 
การบริหารจัดการ การท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม และการบูรณาการประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ระดับชาติ  
และระหว่างประเทศให้ประจักษ์ต่อสังคมโลก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะท ำงำนจัดท ำหนังสือรำยงำนประจ ำปี คณะครุศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

1. รองคณบด ี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิช  ย เสวกงาม) ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช ่วยคณบดี (ผู้ช ่วยศาสตราจารย ์ดร.ฤดีร ตน์ ชุษณะโชติ) รองประธานกรรมการ 
3. ห วหน ้าภาควิชาหล กสตูรและการสอน   กรรมการ 
4. ห วหน ้าภาควิชาศ ิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป ์ศึกษา กรรมการ 
5. ห วหน ้าภาควิชานโยบาย การจ ดการและความเปน็ผู้นำทางการศ ึกษา       กรรมการ 
6. ห วหน ้าภาควิชาวิจ ยและจิตวิทยาการศึกษา กรรมการ 
7. ห วหน ้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศ ึกษา กรรมการ 
8. ห วหน ้าภาควิชาการศึกษาตลอดชวี ิต กรรมการ 
9.   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประก นคุณภาพ  กรรมการ 
      โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ย ฝ่ายม ธยม 
      (อาจารย์ ดร.กรวรรณ แสงตระกูล) 
10.  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประก นคุณภาพ  กรรมการ 
      โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ย ฝ่ายประถม 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรณุ ลียะวณิชย์) 
11. ห วหน ้ากลุ่มภารกิจบริหารท ่วไปและกายภาพ กรรมการ 
12. ห วหน ้ากลุ่มภารกิจคล งและพ สด ุ กรรมการ 
13. ห วหน้ากลุม่ภารกิจบริการการศึกษา กรรมการ 
14. ห วหน ้ากลุ่มภารกิจวิจ ยและบริการวิชาการ กรรมการ 
15. ห วหน ้ากลุ่มภารกิจบรหิารทร พยากรมน ุษย ์ กรรมการ 
16. ห วหน ้ากลุ่มภารกิจกิจการนิส ิต กรรมการ 
17. นางสาวจฑุาร ตน ์ ตาปนานนท์ กรรมการ 
18. นางสาวมุกทราย  บวรนิธิกุล กรรมการ 
19. นางสาวปรางทิพย์ นวลใหม่        กรรมการและเลขานุการ 

 
จัดพิมพ์เผยแพร่โดย 
 กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศ พท์ 02-218-2565 ต่อ 6341 
     โทรสาร  02-218-2433 
ออกแบบปก : นางสาวกฤษณรรณ ทองเจริญ 
ภำพกิจกรรม : งานประชาส มพ นธ์ 
 
เรียบเรียงและจัดท ำรูปเล่ม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีร ตน์ ชุษณะโชติ 
              นางสาวปรางทิพย์ นวลใหม่ 



 


