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จุฬาฯสู่ชุมชน

โครงการ “จากใจถึงใจ จุฬาฯ-สระบุรี”
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ จุฬาฯ-ชุมชน

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาฯ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  ศ.นพ.ภิรมย์  

กมลรัตนกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จากใจถึงใจ จุฬาฯ-สระบุรี” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจุฬาฯ กับชุมชน และประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาต่างๆ ท่ีจุฬาฯ ได้ด�าเนินการร่วมกับชุมชนใน 
ต.ตาลเดี่ยว ต.ช�าผักแพว และ ต.ห้วยแห้ง ซึ่งต้ังอยู่รอบพื้นที่จุฬาฯ  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมี ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล  

ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมในพิธีเปิด
โครงการและเยี่ยมชมงาน  มีนายอ�าเภอ นายก อบต.เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ ชาวบ้านและนักเรียนมาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

   กิจกรรมต่างๆในพิธีเปิดโครงการ“จากใจถึงใจ 
จุฬาฯ-สระบุรี”  บนเวทีห้องประชุม อาคารสระบุรี ๑ 

 มีการแสดงชุด “จากใจถึงใจ”โดยนิสิตคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ การแสดงทอล์กโชว์ โดย ผศ.เฉลิมพล  

ดาวเรือง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม  

การแนะแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์
จากกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์แนะแนว 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ส่วนบริเวณช้ันล่าง อาคารสระบุรี ๒  
มีการให ้บริการตรวจสุขภาพฟรี  โดยแพทย ์  เภสัชกร พยาบาล  
นกักายภาพบ�าบดัและโภชนาการจากจุฬาฯ การจดันทิรรศการแสดงผลงาน
และนวตักรรมจากคลสัเตอร์อาชพี เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และสขุภาพ 
ส่วนเวทีกลางแจ้งมีการแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงร�าวง 
จากชมรมผู้สูงอายุ อบต.ตาลเด่ียว นอกจากน้ียังมีซุ้มเกมให้ร่วมสนุก 

รับของรางวัลมากมาย ซุ้มกิจกรรมเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก โดยคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์ 

 โครงการ “จากใจถึงใจ จุฬาฯ-สระบุรี” จัดขึ้นเพื่อตอบสนองผลสัมฤทธ์ิของการ 
เป็นบ้านอนัอบอุ่นของคนดแีละคนเก่ง และมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคม ตามยทุธศาสตร์ “เกือ้กลู” 
ของจุฬาฯ และ “โครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็ง” 
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 ศ.นพ.ภริมย์ กมลรตันกลุ อธกิารบด ี

เปิดเผยว่า โครงการน้ีเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน 

ในท้องถิ่นได ้ใช ้ภูมิป ัญญาท้องถิ่นที่มีอยู ่

มากมาย ร่วมกับองค์ความรู้ที่ชาวจุฬาฯ สะสม

และสร้างเสริมขึ้นมาใหม่จากการวิจัยและการ

ศึกษาค้นคว้า เพื่อให้การแก้ปัญหาตรงกับ

ความต้องการและมีความยั่งยืน งานในครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นถึง

พัฒนาการท่ีจุฬาฯ ได้เข้ามาช่วยชาวบ้าน ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ 

การเกษตร สิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังท�าให้เราตระหนกัร่วมกันถงึความ 

ร่วมมือร่วมใจระหว่างชาวสระบุรีและชาวจุฬาฯ อย่างแท้จริง

 ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล  

ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า จุฬาฯ มีโครงการที่

ท�าร่วมกับชาว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ตั้งแต่ 

ปี ๒๕๕๑ ในชื่อโครงการ OFOC จากนั้นได้

พัฒนามาเป็น “โครงการสระบุรีชุมชน 

เข้มแข็ง” จึงเป็นโอกาสอันดีที่จุฬาฯได้จัดงาน 

“จากใจถึงใจ จุฬาฯ-สระบุรี” เพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสมาแสดง 

ผลงานที่ท�าร่วมกับคณาจารย์และนิสิตของจุฬาฯ ท�าให้เกิดความ 

ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง นอกจากนี้ยังท�าให้ชาวบ้านรู้จัก 

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคมากขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 

ต่อกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

 นายประ ดิษฐ ์  ทิพย ์ สุมาลั ย  

รองผูว่้าราชการจังหวดัสระบรุ ีกล่าวว่า งาน

ในครั้งน้ีถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีการน�าผลงาน

วจิยัทีท่�าร่วมกันระหว่างจฬุาฯ กับประชาชนใน

พื้นที่มาแสดง  ซ่ึงชาวบ้านมีความตื่นตัวและ

เห็นถงึคณุค่าของโครงการต่างๆ เป็นอย่างมาก

ส�าหรับโครงการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต เป้าหมายหลักคือ

โครงการที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพ้ืนท่ี 

โดยเน้นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ในพื้นเพเดิม และ 

น�าไปประยุกต์ระหว่างวิชาการกับภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกัน

  ผศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบ

ในส่วนของคลัสเตอร์สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า  

โครงการเด่นๆ ที่ทางสถาบันวิ จัยสภาวะ

แวดล้อมด�าเนนิการ ได้แก่ โครงการพฒันาและ

จัดการแหล่งน�้าอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ๓ ต�าบล

รอบพืน้ท่ีจุฬาฯ  โครงการพฒันาความเข้าใจด้านสิง่แวดล้อม  เกษตร

อินทรีย์ การน�าขยะมาท�าเป็นแก๊สชีวภาพ และเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งชาวบ้านสามารถน�าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้
ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 

 

ผศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์  

ผู ้ช ่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวถึง  

การมีส่วนร่วมของคณะครุศาสตร์ในโครงการ 

ยกระดับการศึกษาของ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  

ว่าเป็นนโยบายของ รศ.ดร.ชนติา รกัษ์พลเมอืง 

คณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ผ่านมาได้มีการ

อบรมคร ูและสอนหนงัสอืให้กบันกัเรยีน โดยใช้โมเดลจ�าลองโรงเรยีน

สาธิตจุฬาฯ ท้ังระดับประถมและมัธยม เพ่ือต้องการยกระดับ

มาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจากการส�ารวจพบว่า 

หลังจากเข้าไปปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนนักเรียนใน 

ต.ตาลเดี่ยว คะแนนโอเน็ตเพิ่มขึ้น และสามารถสอบเข้าโรงเรียน 

ในเมืองได้

น . ส . ป รั ช ญ า พ ร 

ธรรมวาโร นิสิตชั้นปีที่ ๔ และ

นายโกศล ศาลิคุปต์ นิสิต 

ช้ันปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์ 

เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามา 

มีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้กับ

มหาวิทยาลัยในโครงการนี้ โดยท�าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์คอยให้ 

ค�าแนะน�ากับชาวบ้านในส่วนของนิทรรศการและกิจกรรมบริการ

ชุมชน โครงการน้ีเป ็นการสานความสัมพันธ ์ระหว ่างจุฬาฯ  

กับชาวบ้านในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งหลายคนเข้ามา 

ที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ เป็นครั้งแรก

คณุส�าราญ ดลชม อาชพีแม่บ้าน 

ต.ตาลเดี่ยว เผยว่า เป็นครั้งแรกที่เข้ามาใน

พื้นที่ของจุฬาฯ ได้ประโยชน์จากการเข้ามา

ศึกษาดงูาน ได้แลกเปล่ียนเรยีนรูป้ระสบการณ์

ต่างๆ รวมถึงการบริการตรวจสุขภาพฟร ี 

ซึ่งตนจะน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

น า ย เ ป ร ม ฤ ทั ย  

เปรมปรีดิ์  และนายอักษร  

วันทอง นักเรียนชั้น ม. ๖ 

โรงเรยีนบ้านท่ามะปรางวิทยา 

อ.แก่งคอย จ.สระบรุ ีเปิดเผยว่า 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ

ในระดับมหาวิทยาลัยของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ 

มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะท�าให้ได้ศึกษาเนื้อหาวิชาเพิ่มเติม 

และเตรยีมความพร้อมในการสอบเข้าเรยีนในมหาวิทยาลยัตามทีห่วงัไว้ 


