
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
 
 
 
                                                                 
 
 
 
    

 

 
 

ภาควิชาการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
ปที่ 2 ฉบับที ่22 ประจําเดือนมกราคม  พ.ศ.2553 

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   
ผลิตนักการศึกษาที่มี เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ  มีความสามารถทั้ งในการคิดและการปฏิบัติ  

บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ 
   สวัสดีปใหมคะ  จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับเปดศักราชใหม แตกวาจะออกไดก็เกือบหมดเดือนมกราคมแลว 

เหตุที่ลาชาเพราะตองการจะรวบรวมขาวทุกอยางตลอดจนเรื่องราวที่เปนสิ่งดีมีมงคลมาฝากกันเปนของขวัญปใหม เห็น
ภาพประกอบขางใตนี้แลว อยาเพ่ิงตกใจตามเครื่องหมายอัศเจรียขางทายนะคะ  นี่เปนภาพที่ไดจากวัดสวนโมกข ทาน
ติดไวเตือนใจผูพบเห็น ถาครูพาลูกศิษยเล็กๆไปดูคงตองมีการอธิบายวาอะไรเปนอะไร แตนี่เปนจดหมายขาวของ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แหลงรวมของบุคคลแหงการเรียนรู และผูนําทาง
วิชาการ ครั้งนี้จึงมิกลาเอามะพราวหาวมาขายสวน แคเพียงลงรูปแบงปนกันดู เพราะรูสึกวามัน “แรง” ไดใจดี แตถาใคร
ดูแลวไมมีความสุข  ไมไดความคิดหรืออะไรที่เปนมงคล ตองกราบขออภัยและขอแกตัวดวยการพาไปไหวพระเกาวัด
เ พ่ือความเปนศิ ริมงคลแทน  ไปกันไหม  ไปไดดวยเทคโนโลยี  ไมตองมีคาใชจ ายใดๆ  เ ชิญคลิกไปไดที่  
 http://www.9wat.net/9wat_12.swf ไปเที่ยวทางเน็ตแลวยังไมจุใจ ยังไมอ่ิมบุญพอ ขอเชิญเดินทางไปดวยตนเองให
ครบทุกวัดเลยนะคะ 

ฉบับนี้มีขาวไมมากนัก แตมีเร่ืองอานเปนรายงานจาก รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ ใหเกียรติเปนผูรายงานขาว
กิตติมศักดิ์   รายงานขาว การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดําเนินกิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษาครั้งที่ 21” ระหวางวันที่ 13-15 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปนเรื่องเดน
ประจําเลม เชิญพลิกไปอานไดที่หนา 2 และติดตามขาวความเคลื่อนไหวของหนวยงานตางๆของภาคไดจากรายงานขาว
ทุกหนาคะ และถึงแมจะชาไปนิดก็ขอรวมสวัสดีปใหมดวย ขอใหปนี้โชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะ 

                                                                                                               บรรณาธิการ 
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รายงานการเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การดําเนินกจิกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 21” 

รศ.ดร.มธุรส  จงชัยกิจ 
จากการที่ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดําเนินกิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนา

การศึกษาครั้งที่ 21” ระหวางวันที่ 13-15 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี ซึ่ง
ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดขึ้นเปนครั้งที่ 21   นบัตั้งแตไดดําเนนิงาน   โครงการเครือขาย
สารสนเทศเพือ่พัฒนาการศกึษา (Inter-University Network: UniNet) เพ่ือเช่ือมโยงเครือขายความเร็วสูงระหวาง
มหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาตาง ๆ ภายในประเทศโดยมีเปาหมายที่มุงกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค
และชุมชน แบงปนทรัพยากรทางการศึกษา และดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาท้ังทางดานการเรียนการสอนและการวิจัย ที่
เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางสมาชิกที่เช่ือมตออยูบนเครือขาย ดังกลาวผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

การประชุมครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี เปนเจาภาพโดยไดแบงการประชมุ ดังกลาว
เปน  2 สวน คอื 1) การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (National Conference on Computer 
Information Technologies 2010: CIT2010) และ  การประชุมเชิงปฏิบัตกิารดานการบริหารและจัดการเครือขายยูนิเน็ต 
(UniNet Network Operation and Management Workshop หรือ UniNOMS 2010) อันเปนการประชุมทางวิชาการระดับ 
ประเทศในสาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจัดใหมกีารนําเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่มคีุณคาทาง
วิชาการตอการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรมของประเทศ  และ  2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“การดําเนนิกจิกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 21”(WUNCA21st)ซึ่งเปนเวทีใหมหาวิทยาลัย 
สถาบันที่เปนสมาชิกบนเครอืขาย UniNet ไดแลกเปล่ียนขอมูลประสบการณในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือขาย ที่
จะตองใชงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 ผลการประชุมในวันแรก นอกเหนือจากพธิีเปดในชวงบาย โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดร.สุเมธ 
แยมนุน) งานจบลงดวยการประชุมเลือกเจาภาพ สําหรับการจัดงานในครั้งตอไป ซึง่จะมีข้ึนอีกถึง 2 งาน ในปนี ้ไดแก 
มหาวิทยาลัยสุรนารี และ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 การประชุมในวันที่สอง มีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ เขารวมใหขอมูล ความรูและประสบการณเปน
จํานวนมาก เชน ผูทรงคุณวุฒิที่คุนเคยกนัดี จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  3 ทาน คือ  

• รองศาสตราจารย ยืน ภูวรวรรณ  เร่ือง “Cloud Computing” 
• รองศาสตราจารย สุรศักดิ์ สงวนพงษ  เร่ือง “แนวโนมเทคโนโลย ีVirtualization” 
• ผศ.ดร.ภุชงค อุทโยภาศ  เร่ือง “การสรางวัดไชยวัฒนารามในโลกเสมือนดวยเทคโนโลยี Wonderland” 

และ เร่ือง “แนวโนมเทคโนโลยีการประมวลผลแบบสมรรถนะสูง” 
นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิยาวนาน จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยางเชน  ดร.ยรรยง เต็งอํานวย มาใหความรู
ในเชิงเตือนภยั ดานการบรหิารจัดการเครือขาย ในหัวขอ  “Thailand Internet Strategy – A Suggestion” ดวยลีลาเทคนิค
เฉพาะ ตัวที่สามารถแฝงความจริงจังทางวิชาการไวภายใตการนาํเสนอ อยางสนุกสนานแกมเสียดสสัีงคม ที่นาอัศจรรยใจยิ่ง 
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 การประชุมในวันสุดทาย  มสีวนที่นาสนใจเพราะเกี่ยวของกับทุกมหาวิทยาลัยในไทย อยางหลีกเล่ียงไมได  คือ การ
นําเสนอผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ที่ทําใหแก สกอ. ในเรื่อง “ความพรอมของมหาวิทยาลัยไทย กับ 
การใช e-Learning” และ ในสวนของการนําเสนอแบบแทคทีมผูบริหาร จากมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย ทั้งทานผูอํานวยการ 
ผูจัดการ และ เจาหนาทีใ่นหวัขอ   “TCU กับการขับเคลื่อนอีเลิรนนิงอุดมศึกษาไทย” ที่ประกอบดวย  

• ผศ.ดร.ฐาปนยี ธรรมเมธา  เร่ือง “การประกันคุณภาพในอีเลิรนนิง” 
• ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี   เร่ือง “ชุมชนการเรียนรูออนไลน” 
• คุณ มณีรัตน มั่นยืน  เร่ือง  “Help Desk การสนับสนนุผูเรียนและผูสอนใน e-Learning” 

วิทยากรทั้ง 3 ทาน ไดนําเสนอขอมูลที่ใหความกระจาง และ ยืนยันถึงบทบาทหนาทีข่องหนวยงาน คือ TCU รวม 
กับ UniNET ในอันที่จะไมแขงขันกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีอยูแลว แตจะเปนหนวยประสาน สนบัสนุนใหมหาวิทยาลัย ที่ยัง
ไมมีความพรอมดาน eLearning ทั้งในสวนของ Infrastructure และ/หรือ Know-How ไดมโีอกาสดําเนนิการ รวมถึงไดม ี
ความรวมมือกันในการจัดทําหลักสูตรeLearning ที่มีปริญญารองรับ อีกดวย 

ในสวนของงานปจจบุัน และ อนาคตที่มหาวิทยาลัยไซเบอรไทยไดวางแผนไว และ ตองการความรวมมือจาก 
บรรดามหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิกเครือขาย UniNet เปนเรื่องที่อยูในประเด็นการประกันคุณภาพในอีเลิรนนิง ซึง่ผศ.ดร.
ฐาปนีย ธรรมเมธา นําเสนอ โดยตองการเนนที่สวนฐานขององคประกอบ กอนเปนสาํคัญ คือ การใหความสนบัสนุนผูสอน 
ผนวกกับการสนับสนนุผูเรียน ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับทานทีไ่มไดมโีอกาสเขารวมการประชุม แตสนใจที่จะไดรับสาระความรูอ่ืน ๆ จากงานนี ้ ทกุทานยังสามารถ
ดาวนโหลดเอกสารการประชุมไดที่เว็บไซตของงานดังนีค้ะ 
 URL: http://www.wunca.uni.net.th/wunca21/  

http://www.wunca.uni.net.th/wunca21/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=91 
 แมวาเนื้อหาสาระของการประชุมในโครงการUniNET สวนใหญ จะออกไปในเชิงเทคนิคทั้งฮารดแวร ซอฟตแวร 
และ พีเพิลแวร แตเนื่องจากการจัดประชุมครั้งนี้ ไดรวมเอาสวนอื่น ๆ ที่มุง “…พัฒนาการศึกษา” (WUNCA21st )  เขา
ไวกับสวนเทคนิคและเทคโนโลยีข้ันสูงดวย (อยาง CIT2010 และ Unionism 2010) จึงนับไดวาเปนการประชุม ที่มีคุณคา 
คุมตอการเขารวม ของบรรดาคณาจารย นักวชิาการทั่วไปในระดบัอุดมศึกษาทีต่องลงทุนเดินทางไปไกล ถึงจังหวัดจันทบุรี 
เพ่ือรับรูขอมูลความกาวหนาทางการดําเนนิกิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศ ทั้งหมดนี้   
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         เดือนนี้มกีารจัดกิจกรรมยามเที่ยงกัน 3 ครั้ง แตละครั้งก็มีการฝกทักษะแตละอยางหมุนเวียนเปลี่ยนผันกนัไป เปนที่นา
สังเกตวา สมาชิกที่เคยมาประจํา บัดนี้เร่ิมขาดหายกันไป ไมอุนหนาฝาคั่งเหมือนปทีแ่ลว หลายคนติดภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้นจน
ปลีกเวลามารวมกิจกรรมไมได อยางไรกต็าม กิจกรรมของเรายังคงดําเนินไป ตราบเทาที่ยังมีคนเห็นคุณคาของการฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษ และยังมีผูสนใจเชารวมกิจกรรม หากวันใดที่สมาชิกเห็นวา ไมควรจดักิจกรรมอีกตอไป เราก็คงไมฝน 
ตารางกิจกรรมเทาที่กําหนดไวภายใน 2 เดือนแรกของปมีกิจกรรมดังตอไปนี ้

วันที ่ กิจกรรม โดย 
8 ม.ค. 2553 Food Fight ดร.พงษประพนัธ พงศโสภณ 
15 ม.ค. 2553 Evolution: Language รศ.สายสมร ศรีสุขประเสริฐ 
22 ม.ค. 2553 Listening and Speaking Skills ผศ.วิลาวัณย เหลียววนวัฒน 
12 ก.พ. 2553 Story Telling Techniques ดร.ปยะนนัท หิรัณยชโลธร 
19 ก.พ. 2553 Facebook for Learning and Teaching ดร.สิทธิกร สุมาลีและ ผศ. ดร.ชลาธิป  สมาหิโต   

 
และกิจกรรมดังกลาวไดจดัครบถวนไปแลวในเดือนแรก ดังภาพ 

  

  
8 มกราคม 2553 กิจกรรม Food Fight โดย ดร.พงษประพันธ พงศโสภณ ทําการทดลองทางวิทยาศาสตรกันจรงิจัง 

 



จดหมายขาวภาควิชาการศึกษา                                      ปท่ี 2 ฉบับที่ 20 ประจําเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2552 5

   
15 มกราคม 2553 กิจกรรม Evolution: Language โดย รศ.สายสมร ศรีสุขประเสริฐ ถึงคนมารวมนอยแตก็ยังไมหยุดฝก 

   
22 มกราคม 2553 กิจกรรม Listening/Speaking  โดย ผศ.วิลาวัณย เหลียววนวัฒน มีคนมารวมแค 4 คน ก็สนุกดีทุกคน 

 

  
กําหนดการประกันคุณภาพภาควิชาการศกึษา 
1 เมษยน 2553 จัดวิพากษ SAR 
19 – 23 เมษายน 2553 สาขาวิชา และคณะกรรมการประกันคุณภาพ จดัแฟมเพื่อการตรวจประเมิน 
26 – 27 เมษายน 2553 ตรวจประเมินคุณภาพภาควชิาการศึกษา 
 

     
 
                    สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา ไดเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนการวิจัยและประเมินทางการศกึษา 
ผลงานวิจัยของอาจารยในสาขาวิชาที่นําเสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 47 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการ
พิจาณาใหไดรับรางวัลผลงานระดบัดี ไดแกงานวิจัยของ  รศ.ดร.ภาวณีิ  ศรีสุขวัฒนานนัทและคณะ เร่ืองการบงช้ี คัดกรอง 
และวินิจฉัยบคุคลที่มีสมาธส้ัิน บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม รางวัลผลงานระดับชมเชย ไดแกงานวิจัยของ ดร.วสันต  
ทองไทย และ รศ.ดร.ปรารณี  โพธิสุข เร่ืองผลของการสอนดวยกระบวนการวิจัยทีส่อดแทรกการสอนดวยการสรางเร่ืองที่มี
ตอผลการเรียนรูดานการวิจยัของนิสิตระดบับัณฑติศึกษา 
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           รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป ไดรับงบสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จาํนวน 2,200,000 บาท 
(สองลานสองแสนบาทถวน) ใหจัดทาํกิจกรรมโครงการ"การพัฒนาครูและนักเรียนโดยใชเครือขายวิจัยการศกึษา" โดยมี
วัตถุประสงคดังตอไปนี ้
1. เพ่ือรวบรวม ประมวล และคัดเลือกกิจกรรมการพัฒนาครูและนักเรียนตามกลยทุธที่ไดจากเครือขายวิจัยทางการศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาการศึกษา 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาครแูละนักเรียนโดยการเผยแพรและขยายผลกิจกรรมที่คัดสรรสูการปฏิบัติจริงใน
พ้ืนที่เปาหมาย 
3. เพ่ือจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการพฒันาคุณภาพครูและนักเรียนจากบทเรียนที่เรียนรูในโครงการนี ้
 

   

   
 

             ระหวางวันที่ 27 - 28 มกราคม 2553 คณาจารยและนิสิตของสาขาไดเขารวมการประชุมสัมมนาการวิจยั วัดผลและ
ประเมินผลสมัพันธแหงประเทศไทยครั้งที่ 18 การประชุมนานาชาติเร่ือง กระแสและแนวโนมของโลกในการวิจัยปฏิบัติการ 
การวัด การประเมิน สถิติทางการศึกษาและจิตวิทยาณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ จัดโดย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี 
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              เมือ่วันอังคารที่ 12 มกราคม 2553  รองศาสตราจารย ดร. ปทมาวด ีเลหมงคล ประธานสาขาปฐมวัยศึกษา 
และดร. ปยะนันท  หิรัณยชโลทร อาจารยสาขาปฐมวัยศึกษา พรอมดวยคณะนิสิตปริญญาโทชั้นปที่ 1 สาขาปฐมวัยศึกษา 
ไดเย่ียมชม ศกึษาดูงานดานการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนสารสาสนวิเทศราชพฤกษ จ. นนทบรีุ  ซึ่งเปน
โรงเรียนในเครือสารสาสนลําดบัที่ 20 จาก 24 สาขาทั่วประเทศ ในการดูงานครั้งนีไ้ดรับการตอนรับอยางดีย่ิงจาก
ผูอํานวยการโรงเรียน คือ อาจารยนนัทิภา ยงคกมล ทั้งคณาจารยและนิสิตตางไดความรูมากมาย ทั้งหลักในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดใหญ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน  
 

    

    
 
 

      
           สําหรับเดือนแรกของปนี้ สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน เร่ิมดวยขาวรายเลย วันที่  1  มกราคม  2553  สาขาฯ 
สูญเสียนิสิตปริญญาเอก ภาคปกต ิ1 คน คือ นางเสาวภา  เหลือนุนขาบ  ในอบุัติเหตุรถไฟขบวนที่ 175 วิ่งระหวาง
หาดใหญ – สุไหงโกลก ชนกับรถยนตนั่งสวนบุคคล หมายเลยทะเบียน กย. 4514 สงขลา ที่บริเวณบานยโุป ต.ยุโป จ.
ยะลา  ขณะที่ เสาวภา และญาติกําลังเดนิทางจะไปทําบญุปใหม สําหรับงานฌาปนกิจศพจัดขึ้นที ่วัดเขาเข็มทอง อ.แวง จ.
นราธิวาส  ในวันที่ 4  มกราคม 2553 ซึ่งฉุกละหุกมาก คณาจารยและเพ่ือนนิสิตไมสามารถไปรวมพิธีไดสงแตเพียงพวง
หรีดไปเคารพศพเทานัน้ ตอมาในวนัพฤหสับดีที่ 14  มกราคม 2553   เพ่ือนนิสิตรวมรุนไดจดัพธิีทําบญุอุทิศสวนกุศล 
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ใหเสาวภาที่วัดยานนาวา ตลอดจนรวบรวมเงินบริจาคจากคณาจารยและเพ่ือนนิสตสงไปสมทบ เพ่ือเปนทุนการศึกษาใหกับ 
ด.ช.พลกุลณ  เหลือนุนขาบ ทายาทของนางเสาวภา เหลือนุนขาบ โดยไดเงินทาํบญุจากเพื่อนๆและคณาจารยรวม 67,200 
บาท มอบใหอุดมลักษณ กูลศรีโรจน เพ่ือนนิสิตปริญญาเอกโอนเขาบัญชีของนองภูมิลูกชายคนเดียวของเสาวภาเรียบรอย
แลว ขอวิญญาณของเสาวภาหมดหวงเรื่องลูกและไปสูสุคต ิ
 

  

  
 

             วนัพุธที่ 6  มกราคม 2553 คณาจารย 5 ทาน ไดแก ผศ.วลิาวัณย  เหลียววนวัฒน  ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ  
อาจารยศภุฤกษ  ทานาค ทีส่อนวิชา 01162311 จริยธรรมและจรรยาสําหรับครู ไดนิมนตพระ 2 รูป คือ พระมหาโชคดี 
จกฺกวโร จากวัดระฆัง โฆสติารามและ พระมหาอดิสร อภิชฺชยานนโฺท จากวัดภาษี มาบรรยายพิเศษใหนิสิตปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกลาวฟงที่หองประชุม 1 มีนิสิตเขาฟงประมาณ 80 คน 
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          วนัพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553 ดร.นพวรรณ  รับเชิญเปนหนึ่งในคณะกรรมการตัดสนิการประกวดเรียงความ
เร่ือง “คนรุนใหม ใจรักความเปนคร”ู เนื่องในงานสบืสานวัฒนธรรมความเปนครู ซึง่ภาควิชาการศึกษาจัดเพื่อเฉลิมฉลอง
วันครู ในงานนี้มีการเชิญดาราจอแกว ซึ่งรักความเปนครูมาสัมภาษณ คือพระเอกคนดังรัฐศาสตร  กรสูตร หรือนายไชย
ยงค  กรสูตร  นิสิตป.เอก ภาคปกติของสาขาฯ นัน่เอง งานนี้มนีสิิตและคณาจารยใหความสนใจกนัมาก เพราะเปปเปอร
เปนพระเอกที่เปดเผยวาตั้งใจจะประกอบอาชีพครูเปนงานหลัก เพราะรักการเปนครู เปนที่ช่ืนชมของผูฟงอยางย่ิง 

    
 
           ดร.สิทธิกร สุมาล ีไดรวมเปนคณะกรรมการประเมินเพื่อดําเนินการคดัเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศกึษา ประจําปการศึกษา 2552 ระดับกลุมจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร ในวนัที่ 12, 21, 25, 
และ 26 มกราคม 2553  

   
สวน ดร.ศิริรัตน ศรีสอาด ไดรวมเปนคณะกรรมการประเมินเพื่อดาํเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัล
พระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 ระดับกลุมจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11, 15, 20
มกราคม 2553 ประจําปการศึกษา 2552 ระดับกลุมจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประเมินเพื่อดําเนินการ
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานถือเปนโครงการหนึ่งที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จ
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พระเจาอยูหัวที่มีตอเยาวชนไทยในการที่จะเสรมสรางขวัญและกําลังใจใหแกสถานศกึษาใหเกิดความมุมานะและพากเพียร
ประกอบกรรมดีโดยสม่ําเสมอ โดยมีพระราชดําริที่จะพระราชทานรางวัลใหแกนักเรียนและผูบริหารสถานศึกษาที่ประกอบ
กรรมดีเหลานัน้  

  
             ระหวางวันที่ 13-15 มกราคม 2553 รศ.ดร.มธุรส  จงชัยกิจไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดําเนิน
กิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 21” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี โดยมี
รายละเอียดในหนา 2-3 ในจดหมายขาวฉบับนี้  

  
           และขาวปดทายเดอืนนี้ ดร.วิภารัตน แสงจนัทร และ ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ไดเขารวมกับฝายวิจัยของคณะเปน
วิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนสูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และ
เช่ียวชาญพิเศษ รุนที่ 9 ระหวางวันที่ 25-27 มกราคม 2553 ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพฯ 
 
 
 
  

เจาของ   ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน  สารสวาง 
บรรณาธิการ   ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ    
กองบรรณาธิการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลาธิป  สมาหิโต   

ดร.ชาตรี  ฝายคําตา อาจารยทรงชัย  อักษรคิด  ดร.ปยะนันท หิรัณยชโลธร 
หากทานใดมีขาวที่ตองการประชาสัมพันธหรือขอความรูที่ตองการเผยแพร กรุณาสงภายในสัปดาหที่ หากทานใดมีขาวที่ตองการประชาสัมพันธหรือขอความรูที่ตองการเผยแพร กรุณาสงภายในสัปดาหที่ 2 2 ของทุกเดือน ของทุกเดือน   

ติดตอไดที่กองบรรณาธิการ ติดตอไดที่กองบรรณาธิการ EE--mmaaiill::  ffeedduuccssrr@@kkuu..aacc..tthh;;  ffeedduunnwwcc@@kkuu..aacc..tthh 
วันนี้ทานเขาเวบ็ไซตภาควิชาการศึกษาแลวหรือยัง  http://doed.edu.ku.ac.th 


