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            ฉบับท่ี  44/ 2553  วันจนัทรท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553

       โครงการพัฒนาการศึกษา จ. สระบุรี  
                     

     คณบดีคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(ศาสตราจารย  ดร .ศิ ริ ชั ย  กาญจนวาสี )   แจ งว า 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดจัด ต้ังโครงการ  One  
Function  Unit - One Community  (OFOC)  เพ่ือ
สงเสริมใหสวนงานของมหาวิทยาลัยสรางความสัมพันธ
กับชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย   ณ   อําเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี   โดยการสนับสนุนกิจกรรม
เสริมสรางสุขภาพและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
ตลอดจนสามารถใชพ้ืนที่เพ่ือการเรียนการสอนหรือการ
วิจัยในระยะยาวรวมกับการพัฒนาชุมชนไปพรอม ๆ กัน   
คณะครุศาสตร ในฐานะเปนสวนงานสําคัญสวนหน่ึง
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาของชาติ  จึงไดจัดโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหกับโรงเรียนประถมศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งเปนสถานศึกษา และศูนยเด็กเล็กที่ต้ังอยูรอบบริเวณ
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา
ใหมีความสามารถในการเปนผูนําทางการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ   ตลอดจนพัฒนาครูผูสอนใหสามารถ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน
และชุมชนไดอย างมีคุณภาพ    โดยการจัดอบรม
ครูผูสอนทุกกลุมสาระใหมีความรูเน้ือหารายวิชาอยาง  
 
 

ลึก ซ้ึงและมีความรูทางด านวิทยาการสอน 
สามารถจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนได ตลอดจน
สร าง เค รือข ายการมีสวนรวมของบ าน  วัด 
โรงเรียน  โรงพยาบาลและชุมชนรอบพื้นท่ีของ
มหาวิทยาลัย  กิจกรรมประกอบดวย การเยี่ยมชม
สถานศึกษาเพื่อแลกเปล่ียนความรู การนิเทศ   
การประชุมปฏิบัติการ   โดยมีระยะเวลาของการ
ดําเนินการในเดือนธันวาคม 2553 ถึงสิงหาคม 
2554     “โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล า ว  นอก จ า ก จ ะ
ตอบสนองบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเปน
บานท่ีอบอุนสําหรับคนดีและคนเกงใหเกื้อกูล
และการชวยเหลือแกชุมชน ตลอดจนสังคมใน
ขอบ เขตบทบาทหน า ท่ี และ ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
โรงเรียนประถมศึกษาและผูดูแลศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในพื้นท่ีดังกลาวไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 
130 คน  รวมท้ังสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจะไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและชุมชนดวย”   
คณบดีคณะครุศาสตร กลาว 
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     ขอแสดงความยินด ี

      
 
 
 
 
 
 
         ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ 
รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ  จิตระดับ ในโอกาส    
ที่ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ   “ทูตพิทักษสิทธิเด็ก”  
แหงป 2553  สาขาขาราชการ  จากคณะทํางานดานเด็ก   
มี รองประธานวุฒิสภา  (นางสาวทัศนา  บุญทอง)   
เปนผูมอบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553  ณ อาคาร
รัฐสภา 2 

        
  
       
 
 

         
 
        
 
  
 
 
     
      ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีและเปน
กําลังใจใหกับเด็กหญิงศิมาภรณ  เศรษฐวงศ นักเรียน
ชั้น ม.๓/๑ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝาย
มัธยม  ที่ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวม
การแขงขันกีฬาหมากลอม ในการแขงขันกีฬาเอเชียน
เกมส  ครั้งที่ 16  ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชน
จีน  เมื่อวันที่  16-28 พฤศจิกายน  2553  
          ในการน้ี ผูชวยศาสตราจารยชูชัย  รัตนภิญโญพงษ 
ผูอํานวยการโรงเรียนและรองคณบดีคณะครุศาสตร    
ผูชวยศาสตราจารยนววรรณ  วุฒฑะกุล รองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน ไดนํานักเรียนพรอม
ผู ป กค รอ ง เ ข า พบท า นอธิ ก า รบ ดี  จุ ฬ า ล ง ก รณ
มหาวิทยาลัย และคณบดีคณะครุศาสตร กอนเดินทางไป
รวมการแขงขันดังกลาว  
 
 

    

   นักเรียนเขารวมแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส 

                 บริจาคชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

  
 
 
 
 
 
 
        
 
 
        เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนสาธิต
จุฬา ฯ ฝายมัธยม  ไดนําเครื่องอุปโภค-บริโภค  ถุงยังชีพ 
จํานวน 95 ถุง และเงินจํานวน 185,480 บาท มอบใหกับ
ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองพลที่ 1 รักษาพระองค 
เพ่ือใหนําไปชวยเหลือผูประสบอทุกภัยในพ้ืนที่เกิด 
อุทกภัยตอไป 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
              

 1.  ศาสตราจารย ดร.สุวิมล  วองวาณิช และ
คณะ ไดรับทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให
ดําเนินการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนากลยุทธการ
ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง” 
เปนเงินจํานวน 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) มี
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 36 เดือน  ต้ังแตเดือนกันยายน 
2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือสังเคราะหแนวทางและผลที่เกิดขึ้นจาก
การขับเคล่ือนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
แรก  เพ่ือพัฒนาแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสูการปฏิบั ติใน
สถานศึกษา และการนําไปทดลองปฏิบัติ  และเพ่ือจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับผู เ ก่ียวของในการ
ขับเคล่ือนนโยบายปฏิรูปการศึกษา ทุนสงเสริมกลุมวิจัย
น้ี มี เ ป า ห ม า ย ห ลั ก เ พ่ื อ ส ร า ง นั ก วิ จั ย ร ะ ดั บที่ มี
ความสามารถสูงใหแกประเทศ โดยการชักชวนนักวิจัย
รุนใหมและนิสิตใหทํางานวิจัยรวมกันเพ่ือรวมผลิตผล
งานวิจัยระดับที่มีคุณภาพสูงเยี่ยม  นักวิจัยที่เขามารวม
ทีมเปน รศ.,ผศ., อาจารย, นักศึกษาระดับปริญญาเอก-
โท   และเปนข าราชการในสัง กัดหนวยงานหรือ
หนวยงานภายนอก  โดยมีนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
อื่นหรือหนวยราชการอื่นรวมทีมดวยประมาณคร่ึงหน่ึง  
ซึ่งจะทําใหมีเครือขายการวิจัยระหวางสถาบัน 

2.  รองศาสตราจารย ดร.อวยพร  เรืองตระกูล  
และคณะ ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  ใหดําเนินการวิจัย
เรื่ อง  “การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษยด าน
การศึกษา สังคม และวัฒนธรรม ผานความรวมมือรวม
พลังระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและชุมชนเขต
ปทุมวัน”  เปนเงินจํานวน  1,672,000 บาท (หน่ึงลานหก 
 
 

              อาจารยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
                     จากแหลงทุนภายนอก 

แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน)  มีระยะเวลาดําเนินการ 
12 เดือน ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนตุลาคม 
2554  การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจ
ความตองการในการเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
ดานการศึกษา   สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเขต
ปทุม วัน   เ พ่ื อ พัฒนาและทดลองใช รู ปแบบการ
ดําเนินการแบบรวมมือรวมพลังระหวางจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและชุมชนเขตปทุมวัน  และเพ่ือสังเคราะห
องคความรูที่ไดจากการพัฒนาและทดลองใชรูปแบบการ
ดําเนินการแบบรวมมือรวมพลัง 
   3.  ดร.วรรณี  เจตจํานงนุช และคณะ ไดรับเงิน
อุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ให
ดําเนินการวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัย : มาตรฐานวิชาชีพครู
การศึกษาพิเศษ”   เปนเงินจํานวน 300,000 บาท (สาม
แสนบาทถวน) มีระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน ต้ังแต
เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554  การดําเนินการ
วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและปญหา
เก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ  เพ่ือศึกษา
คุณสมบั ติที่ พึงประสงคของผูประกอบวิชาชีพครู
การศึกษาพิเศษ  และเพ่ือพัฒนาขอเสนอในการกําหนด
มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ 
               4. รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ  จิตระดับ 
(ผูอํานวยการศูนยวิจัยพัฒนานวัตกรรมดานเด็กและ
เยาวชน)  และคณะ  ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ใหดําเนินการวิจัยเรื่อง “การสรางความเปน
พลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน” เปนเงิน
จํานวน 9,570,550 บาท (เกาลานหาแสนเจ็ดหมื่นหารอย
หาสิบบาทถวน) มีระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป 6 
เดือน  ต้ังแตเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2555  
การดําเนินการวิจัยครั้ ง น้ีมี วัตถุประสงค เ พ่ือศึกษา
รูปแบบของการกอต้ังสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน
ในแตละภูมิภาคของประเทศไทย  เพ่ือศึกษารูปแบบการ 
ดําเนินงาน สภาพปญหา และแนวทางแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับ      
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ทองถ่ิน  เพื่อกําหนดแนวทาง กระบวนการใน
การสราง          และการสนับสนุนใหเกิดการ
หลอหลอมความเปนพลเมืองดีดวยการปฏิบัติ
ใหกับสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล และเพ่ือ
สรางชุดส่ือประสมจากผลการวิจัย  และองค
ความรูตาง ๆ ท่ีงายตอการทําความเขาใจและ
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง สําหรับใชเปน
เอกสารความรูใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการกําหนดนโยบาย การสนับสนุน และการ
สรางเครือขายเพื่อการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 
 5.  ดร.ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ  ไดรับ
เงินอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ใหดําเนินการวิจัยเร่ือง “การศึกษา
สมรรถนะผูสอนออนไลนในการศึกษาทางไกล
ดวยอีเลิรนนิง”  เปนเงินจํานวน 286,000 บาท 
(สองแสนแปดห ม่ืนหกพันบาทถ วน )   มี
ระยะเวลาดํา เนินการ    240 วัน  ต้ังแต เดือน
กรกฎาคม  2553 ถึงเดือนมีนาคม  2554 การ
ดําเนินการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห
ตัวบ ง ช้ีสมรรถนะของ ผูสอนออนไลน ใน
การศึกษาทางไกลดวยอีเลิรนนิง   เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสอนออนไลนและ  
ผูเรียนออนไลนในการศึกษาทางไกลดวยอีเลิรนนิง

ตามความคิดเห็นของผูสอนในระดับอุดมศึกษา  
และเพื่อนําเสนอสมรรถนะของผูสอนออนไลน 
 

    

                นักเรียนไดรับรางวัล 

        

          
 
          กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดสงนักเรียนเขารวม
การแขงขันกีฬา  Stack  ชิงแชมปแหงประเทศไทย 
กําหนดจัดวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2553 ณ ศูนยการคา
แฟช่ันไอซแลนด   ผลการแขงขันมีดังน้ี 
     1)  เด็กชายอัษฎางค    กาญจนกูล  ม.1/2  คูกับ
นักเรียนโรงเรียนเซนดอมินิก   ไดรับรางวัลชนะเลิศ
เยาวชน อายุ 10-18 ป ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารี  ประเภทชายคู 
    2)  เด็กชายดรณ์ิ    ภุขันอนันต    ม.1/5 ไดรับรางวัล
อันดับที่ 3 เยาวชนชายเด่ียว อายุ 10-18 ป 
    3)  เด็กชายอัษฎางค    กาญจนกูล    ม.1/2 และเด็กชาย
ดรณ์ิ    ภุขันอนันต    ม.1/5  ไดรับรางวัลอันดับที่ 3 
ประเภททีม อายุ 10-18 ป 

นอกจากน้ี กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ 
พลศึกษา สงนักเรียนเขารวมการแขงขันเทนนิสรายการ
โตโยตา ดาวรุงมุงโอลิมปก 2012 ประจําป พ.ศ.2553    
รอบบาสเตอร จัดโดยสมาคมเทนนิสอาชีพประเทศไทย 
รวมกับบริษัทโตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
กําหนดจัดวันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2553 ณ 
สนามเทนนิสการกีฬาแหงประเทศไทย  หัวหมาก 
กรุงเทพฯ  ผลปรากฏวา เด็กชาย  ณัฐสิทธ์ิ  เจียรพันธุ    
ชั้น ม.1/4   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมี 
รองศาสตราจารยศุภฤกษ  มั่นใจตน เปนผูดูแลและ
ฝกซอม 

อานประชาคมครุศาสตรไดท่ี     
www.edu.chula.ac.th 


