
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ  
 

 ในเดือนพฤษภาคม ค
ปฏิบัติภาระงานทั้งบริการว
สําคัญคือการเตรียมงานแล
ประกันคุณภาพในวันที่ 12
และบางทานก็ไดมีโอกาสไ
ศึกษาดูงาน ณ ตางประเท
ประสบการณจากตางแดน
ไทยของเราใหดียิ่งๆ ขึ้นไป
วันหยุดที่สําคัญของประ
วิสาขบูชา ซึ่งก็ไดถือเอาโอ
และอิ่มบุญกันถวนหนา 
    จดหมายขาวภาควิชาก
เผยแพรขาวสาร ตลอด
คณาจารยและบุคลากรขอ
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
เชิญติดตามขาวสารที่นาสน
                            
                            

 
 
 
 
 
 

 คณะศึกษาศาสตร 
ประสิทธิภาพในการปฏิบ
คณะศึกษาศาสตร จังหวัดเพ
ภาควิชาการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551
ภ า ค วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า เ ป น ส ถ า บั น ที่ มุ ง ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ท า ง วิ ช า ก า ร สู ร ะ ดั บ ส า ก ล  
ผลิตนักการศึกษาที่ มี เจตคติ ท่ีดีตอวิชาชีพ มีความสามารถทั้งในการคิดและการปฏิบัติ
ณาจารยหลายทานคงยัง
ิชาการและงานวิจัย และที่
ะจัดทําเอกสารสําหรับการ
-13 พฤษภาคม ที่ผานมา 
ปนําเสนอผลงานวิจัยและ
ศ เพ่ือจะไดนําความรูและ
มาประยุกตใชกับการศึกษา
 และนอกจากนี้เดือนนี้ก็มี
เทศและของโลก ก็คือวัน  
กาสวันหยุดน้ีไปทําบุญที่วัด

ารศึกษา ฉบับที่ 4 จึงอยาก
จนความเคลื่อนไหวของ
งภาควิชาการศึกษา และ
ชวยเดือนพฤษภาคม ขอ
ใจไดในฉบับเลยครับ 
     ดร. ชาตรี ฝายคําตา 
          บรรณาธิการ 

จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลาก
ัติงาน ใหแกบุคลากรสายสนับส
ชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
CCoouurrssee SSy yllllaabbuuss ภาคตน ภาคตน 25512551   
 

 เพ่ือเปนการเผยแพรหลักสูตรใหแกผูสนใจทั่วไป 
คณะศึกษาศาสตร โดยศูนยจัดการคุณภาพการศึกษา ได
จัดทํา Course syllabus ทุกรายวิชานําเสนอในเว็บไซต
ของคณะศึกษาศาสตร จึงขอความรวมมือคณาจารย
ภาควิชาการศึกษา จัดทํา course syllabus ในรายวิชา
ที่เปดสอนในภาคตน ประจําป 2551 ลงในแผนดิสเก็ต 
ห รื อ ส ง ท า ง อี เ ม ล  pornpimon123@hotmail.com 
ภายในวันที่ 23 พ.ค. 51 
สภาโอวันตินเปดแลวสภาโอวันตินเปดแลว!!!!!!!!!!!!  
 

โครงการเสวนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ 1 ภาควิชาการศึกษา เร่ือง  
“เรียนอยางไรใหจบตามกําหนด”  
ขอเชิญคณาจารยและนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ที่สนใจ
เขารวมการเสวนาไดโดยจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 
2551 เวลา 13.00-15.00 ณ หอง 3-203 
 

ร สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร เพ่ือพัฒนาและเพิ่ม
นุนวิชาการ ระหวางวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2551 ณ 
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หองสมุดอิเล็กทรอนิกสหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  
 สกว. เปดใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-library) สําหรับสืบคนงานวิจัยแบบ Online ผานอินเทอรเน็ต 
พร อ มDownload ข อ มู ล ง า น วิ จั ย ฉ บั บ เ ต็ ม ข อ ง  สก ว .ผู ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่ 
http://elibrary.trf.or.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลงทุนวิจัยแหลงทุนวิจัย  
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดใหทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประเภทของทนุอุดหนุนการวิจัย 
 1.  ประเภทนักวิชาการ และนักวิจัย 
 2.  ประเภทนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ชุดโครงการวิจัยที่จะเสนอเพื่อขอรับทุนอดุหนุน 
 ผูสนใจสามารถนําเสนอโครงการวิจัยได 2 รูปแบบ คือ 1) การเสนอโครงการวิจัยเปนชุดโครงการวิจยั โดยจดัทีม
วิจัยในการศกึษาทั้งชุดโครงการนั้น และ 2) การเสนอโครงการวิจัยยอยภายใตชุดโครงการวิจัย โดยนําเสนอหัวขอการ
วิจัยในระดับยอยที่ระบุไวในแนวทางของแตละชุดโครงการ ดังน้ี 
 1. ชุดโครงการวิจยัและพัฒนาองคความรูเพ่ือการบริหารจัดการงานดานการประกันและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 2.  ชุดโครงการวิจยัภูมิปญญาไทยเกี่ยวกบัมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.  ชุดโครงการวิจยัเชิงเปรียบเทยีบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
คุณสมบัติผูเสนอโครงการ/ชุดโครงการ 
 1. เปนนักวิชาการ นักวิจัย หรือนิสิต/นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. เปนผูดําเนินการวิจัยดวยตนเอง 
 3. มีความสามารถเกี่ยวกับการวิจัยในสาขาทีข่อรับทุน 
 4. สามารถปฏิบัติงานไดตลอดเวลาที่ไดรับทุน 
 5. ในกรณีที่เปนนสิิต/นักศึกษาจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและมีอาจารยเปนผูควบคุมการ
ดําเนินการวิจัย และตองไดรับการอนุมัติใหเปนหัวขอที่สามารถจัดทําเปนวิทยานิพนธไดแลวจากสถานศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยู 
เกณฑการอนมัุติทุน
 เกณฑการอนุมัติเงินทุน สํานักงานฯ อนุมัติเปนเงินเหมาจายโดยกําหนดอัตราการอนุมัติเงินสนับสนุนตอโครงการ
ดังน้ี 
 1.  ประเภทนักวิชาการ นักวจิัย สนับสนุนเงินไมเกิน 300,000 บาท 
 2.  ประเภทนิสิต/นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนเงินไมเกิน 100,000 บาท 
 กรณีเสนอเปนชุดโครงการวิจยัสนับสนุนเงินตามมติของคณะอนุกรรมการฯ 
กําหนดการรบัสมัคร 
 ตลอดปงบประมาณ 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.onesqa.or.th 
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โครงการโครงการประชุมสัมมนาอาจารยประชุมสัมมนาอาจารย  
 ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า อ า จ า ร ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 เร่ือง "ความ
รับผิดชอบของอาจารยตอการผลิตบัณฑิตภายใตกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของประเทศ" วันศุกรที่ 23 พฤษภาคม 
2551 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 
ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 
สาระสําคัญของการประชุม 
 - ก า ร บ ร ร ย า ย พิ เ ศ ษ  เ ร่ื อ ง  "จ ะ รั ก ษ า ใ ห
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ กษต รศ าสต ร อ ยู ใ น ลํ า ดั บ ต น ข อ ง 
Universities on Web ไดอยางไร?” 
 - การแนะนําและสาธิตในหัวขอ "Web services ที่จะ
อํานวยความสะดวกอาจารยในดานตาง ๆ" 
 - การบรรยายและอภิปราย เร่ือง "ความรับผิดชอบ
ของอาจารยตอการผลิตบัณฑิตภายใตกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิของประเทศ" ประกอบดวย 
 1) ความสําคัญและการดําเนินงานดานกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาประเทศไทย (National 
Qualifications Framework for Higher Education in 
Thailand: NQF) 
 2) บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย
ระดับอุดมศึกษาตอการผลิตบัณฑิตภายใตกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิของประเทศ 
 3) แนวคิดกรอบมาตรฐานคุณสุฒิสากลและแนว
ทางการนําไปใชตามบริบทของสถาบัน 
 - การบรรยายและอภิปรายเร่ือง "ความรับผิดชอบ
ของอาจารยตอการผลิตบัณฑิตภายใตกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิของประเทศ" 

ขอความอนุเคราะหกรอกประวัตใินเว็บไซตขอความอนุเคราะหกรอกประวัตใินเว็บไซต
ของของภาควิชาการศึกษาภาควิชาการศึกษา  
• เรียนเชิญคณาจารยทุกทานกรอกประวัติและผลงาน
วิชาการของทาน ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันที่เวปไซต
ภาควิชา  

                  hhttttpp::////ddooeedd..eedduu..kkuu..aacc..tthh
 
เปดอมรมเปดอมรมคอมพิวเตอรจํานวน 4 หลักสูตร 
• สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปดอบรมคอมพิวเตอรจํานวน 4 หลักสูตร ใหแก
บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ
ทางดานคอมพิวเตอร ดังน้ี 1. Mambo Basic 
Workshop & Mambo Component Workshop 
2. ถายทอดสัญญาณภาพและเสียงดวย  Windows 
Media Streaming 3. Multimedia with Flash 
และ 4. media on Web with Flash ActionScript 
2.0 ระหวางวันที่ 4 มิถุนายน - 23 กันยายน 2551 
ส น ใ จ ค ลิ ก ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ที่ 
http://training.ku.ac.th/training51/ 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดําเนินกิจกรรมบน
เครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา คร้ังที่ 19" 
ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2551 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจคลิกดู
รายละเอียดไดที่ 

     http://wunca19.uni.net.th 

  
  
  
  
    

เสวนาสภากาแฟ  ตอนรับเปดเทอมใหม  วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2551 เวลา 12.00-13.00 น. หองประชุม
ภาควิชาการศึกษา  ประเด็นเสวนา  “108 ปญหาวิทยานิพนธ” นําทีมการเสวนาโดย รศ.ดร.นาตยา ปลันธนานนท 
รศ.ดร.สิริพร ทิพยคง และ รศ.ดร.ปทมาวดี เลหมงคล   

http://doed.edu.ku.ac.th/
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http://training.ku.ac.th/training51/Multimedia.html
http://training.ku.ac.th/training51/
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       ภาควิชาการศึกษา ไดรับการประเมินคุณภาพภายใน เม่ือวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในประกอบดวย รศ.ดร. วิกร ตัณฑวุฑโฒ คุณวราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร (ผูทรงคุณวุฒิ ภายใน มก.) 
ผศ.ดร. จิตตินันท บุญสถิรกุล คุณปาริชาติ ชูเมือง และคุณธนวัลย ต้ังเสถียรวงศา ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม
ภาควิชาการศึกษาไดคุณภาพในระดับดี ขอขอบคุณบุคลากรภาควิชาการศึกษาที่ไดรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และขอใหทุกคนมุงม่ันพัฒนาภาควิชาตอไป  
 

          เม่ือวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2551 คณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษาไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 
ประเทศเยอรมันนี สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส และอิตาลี โดยมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการศึกษา การจัดการเรียน
การสอน รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา และสภาพความเปนอยูของพลเมืองใน
ประเทศดังกลาว  

• รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี  เลหมงคล และอาจารย ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญู อาจารยสาขาปฐมวัยศึกษา
ไดรับเชิญเปนวิทยากรอบรมใหความรูแกครูปฐมวัยจํานวน 28 คนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
ลาดสวายทั้ง   3 แหง ในเร่ืองการสังเกต การบันทึกและการประเมินพัฒนาการเด็กและการจัดทําแผนการจัด
ประสบการณทางการเรียนรูของเด็กปฐมวัย โดยจัดอบรม ณ หองประชุมขององคการบริหารสวนตําบลลาดสวาย 
จ.ปทุมธานี ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2551 ที่ผานมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

• อาจารย ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญู ไดรับเชิญเปนวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการเร่ือง “เทคนิคการใชสื่อเพ่ือ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย” จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนใหครูปฐมวัย 120 คนในสังกัดโรงเรียนเอกชนจํานวน 19 แหงที่อยูในอุปถัมภของ
วัด ในวันเสารที่ 10 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมริเวอรไซด เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 
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          เม่ือวันที่ 3-12 พฤษภาคมที่ผานมา รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณนําคณะอาจารยและนิสิตปริญญาเอก 
ภาคพิเศษ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พรอมสมาชิกคนสําคัญ ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา ไปศึกษา
ดูงานที่มหาวิทยาลัย Universidad Autonoma de Madrid ที่กรุงแมดริด ประเทศสเปน ในการนี้ทานรองอธิการบดี
ฝายวิชาการ เจรจาฝากฝงวาโอกาสตอไปทั้งสองมหาวิทยาลัย นาจะมีการทํา MOU รวมกัน คณบดีคณะศึกษาศาสตรที่
สเปนก็ตอบรับดวยความยินดี  

               
นอกจากนี้ยังมีการไปสังเกตการณการเรียนการสอนที่โรงเรียนระดับอนุบาล ประถม และมัธยมในแมดริดดวย  

             
       เสร็จจากดูงานดานการศึกษา ก็ไดไปทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศสเปนและโปรตุเกส ซึ่งทั้งสอง
ประเทศมีประวัติศาสตรที่แสดงความเจริญรุงเรืองมาชานาน  

                
            นอกจากนี้กอนและหลังเดินทางไปตางประเทศ อาจารย ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภไดรับเชิญเปนวิทยากร
ถวายความรูวิชาภาษาอังกฤษสําหรับพระธรรมทูตในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ รุนที่ 14 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 24-26 เมษายน และ 1-2 และ 
18-19 พฤษภาคม เชนเดียวกับอาจารยศุภฤกษ ทานาคซึ่งไปถวายความรูวิชางานเลขานุการ งานบัญชีและงานสาร
บรรณ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2551      
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การศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
 คณาจารยสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ประกอบดวย รศ .ดร .บุญเรียง ขจรศิลป รศ .ดร .ภาวิณี ศรี สุขวัฒนานันท   
รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส และ ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์ และนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศกษา ภาคพิเศษ ไดไปศึกษาดูงาน 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2551 

ึ
โดยไดไปศึกษาดูงานเรื่องการประเมินอภิมาน (Meta-Evaluation) ณ  The 

Evaluation Center, Western Michigan University ไดรับการตอนรับอยางอบอุนจาก Dr.Chris Coryn, Director ของ Interdisciplinary Ph.D. 
in Evaluation Program, Prof.Dr.Daniel Stufflebeam อดีตผูบริหารของ The Evaluation Center, Prof.Dr.Arlen Gullickson คณาจารยจาก The 
Evaluation Center และคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยอาทิ Dr.Leonard Ginsbery, Director of The Evaluation Center, Dr.John Dunn, 
University President, Dr. Gary L. Wegenke, คณบดี College of Education, Dr.Lewis Pyenson คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และไดมีการเจรจากับ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยเพื่อขอความรวมมือในการสงคณาจารยหรือนิสิตของสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา เพื่อ
ศึกษาหาความรูในรายวิชาตาง ๆ ฝกประสบการณการประเมินที่ The Evaluation Center, Western Michigan University ซึ่งทาง Western 
Michigan University ยินดีใหนิสิตปริญญาเอก และ/หรืออาจารยจากสาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา ไปศึกษาเพิ่มเติมและรวมปฏิบัติงานการ
ประเมินได 2 คน ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 ในระยะเวลา 6 เดือน 
 

     
 
 

    
 

     
   

   
 

      
 

http://www.watpon.com/gallery/thumbnails.php?album=16
http://www.watpon.com/gallery/thumbnails.php?album=16
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• เม่ือวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2551 คณาจารยประกอบดวย รศ.ดร.สิริพร ทิพยคง รศ.ดร.ปทมาวดี เลหมงคล  
ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ อ.วันดี เกษมสุขพิพัฒน ดร.พงษประพันธ พงษโสภณ ดร.ชาตรี ฝายคําตา และ  
ดร.เยาวเรศ ใจเย็น พรอมทั้งนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตรและสาขาการสอนวิทยาศาสตร ทุนโครงการผลิตครู
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ป) ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร โดยไดเยี่ยมชม
การจัดการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัย National Institute of Education โรงเรียนระดับประถมศึกษา Kuo 
Chuan Presbyterian Primary School โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา Tanjong Katong Secondary School ซึ่ง
ไดรับการตอนรับและการใหความรูเปนอยางดีทางดานหลักสูตรของสถาบัน การบริหารจัดการ การจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร พรอมทั้งเดินเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและโรงเรียนดังกลาว  

   
• เม่ือวันที่ 29 - 30 เมษายน 2551 คณาจารยสาขาปฐมวัยศึกษาและสาขาการสอนคณิตศาสตร นําโดย  

ดร.อรพรรณ บุตรกตัญู ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ และ อ.วันดี เกษมสุขพิพัฒน ไดเขาประชุมพิจารณาราง
มาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย คร้ังที่ 2 รวมกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี อาจารยผูสอนปฐมวัยศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและอาจารยผูสอนปฐมวัย ณ สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• เม่ือวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2551 คณาจารยสาขาการสอนคณิตศาสตรประกอบดวย รศ.ดร.สิริพร ทิพยคง 
ดร.ชานนท จันทรา ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ อ.ทรงชัย อักษรคิด และ อ.วันดี เกษมสุขพิพัฒน ไดเขารวม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารยที่ปรึกษา ณ โรงแรมหัวหินแกรนด จ.ประจวบคีรีขันธ ทั้งน้ี รศ.ดร.สิริพร 
ทิพยคง ไดรวมดําเนินการอภิปรายในหัวขอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Knowledge Management ระหวาง
อาจารยที่ปรึกษาดวย  

• เม่ือวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2551 อาจารยตองตา สมใจเพ็ง ไดไปนําเสนอผลงานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาใน
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติเร่ือง “เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานคณิตศาสตรศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21” 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เร่ือง “Promoting Preservice Teachers’ Teaching of Series 
by Using a Set of Models”  

          

http://www.nie.edu.sg/
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       ♥    เมื่อวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2551 คณาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวย ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงคา และ 
ผศ.ดร.นฤมล ยุตาคม ไดเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ The 12th International Consortium for 
Research in Science and Mathematics Education ณ Universidad Technologica Equinoccial เมือง Quito ประเทศ 
Ecuador ซึ่งงานประชุมวิชาการนี้มีนักวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษาทั่วโลกเขารวมประชุม โดย ศ.ดร.วรรณทิพา 
รอดแรงคา นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Pre-service Science Teacher Preparation Program Prior to Student Teaching 
Practice และ ผศ.ดร.นฤมล ยุตาคม นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effects of an Action Research-Based Professional 
Development on In-Service Science Teachers’ Views and Their Teaching Practices ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมฟงการ
นําเสนอครั้งนี้จํานวนมาก 
                               
  ♥   เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2551 ดร. ขจรศักดิ์ บัวระพันธ ดร.ชาตรี ฝายคําตา และดร.เยาวเรศ ใจเย็น ไดรับเชิญ
จากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ใหเขารวมประชุมการปรับปรุงหลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (หลักสูตร 2) ในโครงการรวมมือพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง สพฐ.  – สกอ.– สสวท. ณ โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 พฤษภาคม 2551 วันวิสาขบูชา  
        คําวา "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ยอมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลวา “การบูชาในวันเพ็ญเดือน
วิสาขะ” ถาปใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเปนกลางเดือน ๗ วันวิสาขบูชา เปนวันสําคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเปน
วันที่พระพุทธเจาประสูติ คือเกิด ไดตรัสรู คือสําเร็จ ไดปรินิพพาน คือ ดับ เกิดข้ึนตรงกันทั้ง ๓ คราวคือ 

• เม่ือเจาชายสิทธัตถะ ประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหวางกรุงกบิลพัสดุกับเทวทหะ เม่ือเชาวันศุกร ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ป
จอ กอนพุทธศักราช ๘๐ ป  

• เม่ือเจาชายสิทธัตถะตรัสรู เปนพระพุทธเจาเม่ือพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใตรมไมศรีมหาโพธิ์ ฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา
เสนานิคม ในตอนเชามืดวันพุธ ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ประกา กอนพทุธศักราช ๔๕ ป หลังจากออกผนวชได ๖ ป ปจจุบันสถานที่ตรัส
รูแหงนี้เรียกวา พุทธคยา เปนตําบลหนึ่งของเมืองคยา แหงรัฐพิหารของอินเดีย 

• หลังจากตรัสรูแลว ไดประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว ๔๕ ป พระชนมายุได ๘๐ พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เม่ือวัน
อังคาร ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ปมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย เมืองกุสินารา แควนมัลละ (ปจจุบันอยูในเมืองกุสีน คระ) 
แควนอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย                                      จาก : http://www.dhammathai.org/day/maka.php 

เจาของ   ภาควิชาการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ปรึกษา   ดร.สุดารัตน  สารสวาง 
บรรณาธิการ  ดร.ชาตรี  ฝายคําตา  
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสทิธิ์   ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ   
                      ผศ.ดร.ชลาธิป  สมาหโิต         ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญู       อาจารยทรงชัย  อักษรคิด 
หากหากทานใดมขีาวทานใดมขีาวที่ตองการที่ตองการประชาสัมพันธประชาสัมพันธหรือขอความรูที่ตองการเผยแพร กรุณาสงภายในสัปหรือขอความรูที่ตองการเผยแพร กรุณาสงภายในสัปดาหที่ ดาหที่ 2 2 ของทุกเดือน ของทุกเดือน 

ติดตอติดตอไดที่ไดที่กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ EE--mmaaiill  ::  ffeedduuccssrr@@kkuu..aacc..tthh  ;;  ffeedduuccttff@@kkuu..aacc..tthh
วันนี้ทานเขาเว็บไซตภาควิชาการศึกษาแลวหรือยัง  http://doed.edu.ku.ac.th  
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