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À Ò ¤ ÇÔ ª Ò ¡ Ò Ã ÈÖ ¡ É Ò  à »� ¹ Ê ¶ Ò ºÑ ¹ ·Õè ÁØ� § ¤ Ç Ò Á à »� ¹ à ÅÔ È · Ò § ÇÔ ª Ò ¡ Ò Ã ÊÙ� Ã Ð ´Ñ º Ê Ò ¡ Å
¼ÅÔµ¹Ñ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ à¨µ¤µÔ·Õè´Õµ�ÍÇÔªÒªÕ¾ ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ñé §ã¹¡ÒÃ¤Ô´áÅÐ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ

ขาวในนา ปลาในนํ้า คําโบราณ คือตํานาน ความอุดม สมบูรณสิน
ฝากลูกไทย รวมหวงแหน รักแผนดิน ถนอมไว อยาใหส้ิน แผนดินไทย

ขาวในนา ปลาในนํ้า คําโบราณ ขาวขอบลาน ยังอาจหาญ เลี้ยงแผนดิน
ปาพงไพร แองนํ้าใส ใชอาบกิน ดุจนิยาม แหลงทรัพยสิน แผนดินทอง

คือตํานาน ความอุดม สมบูรณสิน แมแหงแผนดิน ทานหวงไว ใหไทยผอง
ทั่วคุงนํ้าเปนปูเปนปลา ขาวในนาเปนเงินเปนทอง

สมจิตปอง ครองชีวัน กันสืบไป

ฝากลูกไทย รวมหวงแหน รักแผนดิน ตราบชีวิน เทิดทูนแมฟาย่ิงใหญ
ปาดินนํ้า งดงามอยูคูแดนไทย ศิลปาชีพให ไทยสุขสรางทุกขรมเย็น

พระบุญญา มหา ราชินีนาถ สนองจอมราช สงา งามพระบําเพ็ญ
เดนดํารง รวมจงรัก ภูมิพิทักษถ่ิน ถนอมไว อยาใหส้ิน แผนดินไทยฯ

¨Ò¡º·à¾Å§ áÁ�áË�§á¼�¹´Ô¹
à¹×éÍÃ�Í§ : ¹ÒÂªÒÅÕ ÍÔ¹·ÃÇÔ Ô̈µÃ ¹ÒÂà¡ÕÂÃµÔ¾§È� ¡Ò¨¹ÀÕ (ÊØ¹·ÃÕÂÒ ³.àÇÕÂ§¡Ò¨¹�)

¤Ø³ËÔ§¡ØÅ·ÃÑ¾Â� à¡ÉáÁ�¹¡Ô¨ ¹ÒÂà¹ÒÇÃÑµ¹� ¾§É�ä¾ºÙÅÂ�
·íÒ¹Í§ : àÃ×ÍÍÒ¡ÒÈµÃÕ ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¾ÔàÈÉ ´Ã.áÁ¹ÃÑµ¹� ÈÃÕ¡ÃÒ¹¹·� ¹ÒÂÇÔªÑÂ ÍÖé§ÍÑÁ¾Ã

¹ÒÂ Ô̈ÃÇØ²Ô ¡Ò¨¹Ð¼ÅÔ¹ ¹ÒÂÇÔÃÑª ÍÂÙ�¶ÒÇÃ
(ÀÒ¾¨Ò¡ http://queen.kapook.com/)

ÍÂ�ÒÅ×Á...áÇÐàÂÕèÂÁªÁ UPDATE ¢�ÒÇÊÒÃ¨Ò¡àÇçºä«µ�¢Í§ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§àÃÒ¹Ð¤Ð …
http://www.doed.edu.ku.ac.th
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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ..จดหมายขาวฉบับน้ีหางหายกันไปนาน

พอสมควร...กอนอ่ืนใดกองบรรณาธิการขออนุญาตแจงขาว
กับมิตรรักนักอาน แฟนพันธแทของจดหมายขาวภาควิชา
การศึกษาวาจดหมายขาวฯ ขอปรับระยะเวลาในการออก
จดหมายขาวฯ จากเดือนละหน่ึงฉบับเปนสองเดือนหน่ึง
ฉบับนะคะเ พ่ือให ได เ น้ือขาว ท่ี เ พ่ิมมากขึ้นและเ พ่ิม
ระยะเวลาในการจัดทําของเหลากองบรรณาธิการท่ีมีภาระ
งานคอนขางรัดตัว แตเรายังคงพยายามสรรหาขาวสาร
ติดตามความเคล่ือนไหวและนําเสนอขาวท่ีเปนประโยชน
เพ่ือเปนชองทางส่ือสารใหแกพวกเราชาวภาควิชาการศึกษา
นะคะ

จดหมายขาวภาควิชาการศึกษาฉบับน้ีขอ เร่ิมตน
แสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและ ดุษฏีบัณฑิต
ของภาควิชาการศึกษาทุกทาน ท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2552 และไดรับพระราชทานปริญญาบัตรใน
วันท่ี 23 กรกฏาคม 2553 คะ รวมท้ังขอแสดงความยินดีกับ
ดร.สมพล ดวงลอมจันทร ท่ีไดรับพระราชทานปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การบริหารการศึกษา)
และขอเชิญติดตามชมประมวลภาพกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นภายในรอบ 2 เดือนท่ีผานมา พรอม update ขาวสาร
ภายในเลม รวมท้ังขอนําบทความ ”10 เทคนิค...สุขฟรี แบบ
ไมใชสตางค” ใหทุกทานไดลองนําไปปรับใชสําหรับแนวทาง
ไหนท่ียังไมเคยไดลอง  ใหมีสุขกันทุกทานนะคะ

ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ
บรรณาธิการ

ภาควิชาการศึกษาของแสดงความยินดีกับดร.สมพล ดวงลอมจันทร
ท่ีไดรับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การบริหารการศึกษา ) ผู มีความโดดเดนในดานการบริหาร
จัดการศึกษาในสถาบันศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูประสานงาน
กับสถาบันการศึกษาตางในการสรางความรวมมือ หรือการแลกเปล่ียน
เ รี ย น รู ร ะ ห ว า ง นิ สิ ต  ค ณ า จ า ร ย  แ ล ะ ผู บ ริ ห า ร  จ า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและหนวยงานอ่ืน

ติดตามอานประวัติบทสัมภาษณของทานอาจารยเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต
http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumni
d=4530&stissueid=2680&stcolcatid=1&stauthorid=2 และชม
ประมวลภาพงานเล้ียงเพ่ือเปนเกียรติและแสดงความยินดี โดยคณะ
ศึกษาศาสตร โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัย
และพัฒนาการศึกษา และสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดท่ีเว็บไซต
http://isc.edu.ku.ac.th/edupicture/album_2553_09_06_01/index.
html
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ภาควิชาการศึกษาของแสดงความยินดีกับดร.สมพล ดวงลอมจันทร
ท่ีไดรับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การบริหารการศึกษา ) ผู มีความโดดเดนในดานการบริหาร
จัดการศึกษาในสถาบันศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูประสานงาน
กับสถาบันการศึกษาตางในการสรางความรวมมือ หรือการแลกเปล่ียน
เ รี ย น รู ร ะ ห ว า ง นิ สิ ต  ค ณ า จ า ร ย  แ ล ะ ผู บ ริ ห า ร  จ า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและหนวยงานอ่ืน

ติดตามอานประวัติบทสัมภาษณของทานอาจารยเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต
http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumni
d=4530&stissueid=2680&stcolcatid=1&stauthorid=2 และชม
ประมวลภาพงานเล้ียงเพ่ือเปนเกียรติและแสดงความยินดี โดยคณะ
ศึกษาศาสตร โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัย
และพัฒนาการศึกษา และสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดท่ีเว็บไซต
http://isc.edu.ku.ac.th/edupicture/album_2553_09_06_01/index.
html
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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
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การศึกษาวาจดหมายขาวฯ ขอปรับระยะเวลาในการออก
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การศึกษา 2552 และไดรับพระราชทานปริญญาบัตรใน
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและหนวยงานอ่ืน

ติดตามอานประวัติบทสัมภาษณของทานอาจารยเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต
http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumni
d=4530&stissueid=2680&stcolcatid=1&stauthorid=2 และชม
ประมวลภาพงานเล้ียงเพ่ือเปนเกียรติและแสดงความยินดี โดยคณะ
ศึกษาศาสตร โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัย
และพัฒนาการศึกษา และสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดท่ีเว็บไซต
http://isc.edu.ku.ac.th/edupicture/album_2553_09_06_01/index.
html



¨´ËÁÒÂ¢�ÒÇÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »�·Õè 3 ©ºÑº·Õè 27 »ÃÐ¨íÒà ×́Í¹¡Ã¡®Ò¤Á -ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È.25533

ขาวจากสาขาการสอนคณิตศาสตร

สาขาการสอนคณิตศาสตรไดจัดโครงการ “ Math_Ed สานสัมพันธ รับขวัญนองใหม เทิดไทองคราชันย ”ณ  หองประชุม 3-201
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2553 กิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย คณาจารยและนิสิตทุกชั้นปรวมกันรองเพลงสดุดีมหาราชา แนะนํา
อาจารยในสาขาการสอนคณิตศาสตร พรอมท้ังแนะนํานิสิตในสาขาการสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับการปฏิบัติตน รวมพิธีไหวครู
พิธีมอบประกาศนียบัตรแกนิสิตเรียนดีโดยอาจารยท่ีปรึกษานิสิตแตละชั้นป ตัวแทนนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต
และปริญญาโท คณาจารยและนิสิตถายรูปรวมกันเปนท่ีระลึก และรับประทานอาหารวางรวมกัน

วันท่ี 19 – 20 สิงหาคม 2553 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เร่ือง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร .ประเสริฐ ณ นคร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี ครู อาจารย นิสิตนักศึกษา และผูสนใจเขารวมโครงการเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู
และนําเสนอผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมีคณาจารยภาควิชาการศึกษาเขารวมนําเสนอผลงาน และขอแสดงความยินดีกับคณาจารย
ท่ีไดรับรางวัลผลงานวิจัย ไดแก ผศ.ดร.วสันต ทองไทย ดร.ทรงชัย อักษรคิด และ ดร.ชาตรี ฝายคําตา
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ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ ไดเปนวิทยากรรวมใหแกครูคณิตศาสตรในหัวขอ “การประชุมปฏิบัติการอบรมครู เร่ือง การสํารวจ
พีชคณิต และการสํารวจ Precalculus โดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad” จัดโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี(สสวท.) ในวันท่ี 19-21 กรกฎาคม 2553

ขาวสาขาปฐมวัยศึกษา

ผศ.ดร. ชลาธิป สมาหิโต ไดรับเชิญใหเปนวิทยากร "สรางสรรคส่ือการเรียนรูดวย 8 ส." ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2553
จัดท่ีศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์

ผศ.ดร. ชลาธิป สมาหิโต และ ดร. ดร.ปยะนันท หิรัณยชโลทร
เปนวิทยากรใหแกครูปฐมวัยในเขต กทม. จํานวน 4 รุน รุนละ
ประมาณ 150 คน ในหัวขอ การอบรม "หลักสูตรสรางชาติ
โตไปไมโกง" ในวันท่ี 19-20 กรกฎาคม 2553
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ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ ไดเปนวิทยากรรวมใหแกครูคณิตศาสตรในหัวขอ “การประชุมปฏิบัติการอบรมครู เร่ือง การสํารวจ
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ขาวสาขาปฐมวัยศึกษา
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เปนวิทยากรใหแกครูปฐมวัยในเขต กทม. จํานวน 4 รุน รุนละ
ประมาณ 150 คน ในหัวขอ การอบรม "หลักสูตรสรางชาติ
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และเทคโนโลยี(สสวท.) ในวันท่ี 19-21 กรกฎาคม 2553

ขาวสาขาปฐมวัยศึกษา
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ผศ.ดร. ชลาธิป สมาหิโต และ ดร. ดร.ปยะนันท หิรัณยชโลทร
เปนวิทยากรใหแกครูปฐมวัยในเขต กทม. จํานวน 4 รุน รุนละ
ประมาณ 150 คน ในหัวขอ การอบรม "หลักสูตรสรางชาติ
โตไปไมโกง" ในวันท่ี 19-20 กรกฎาคม 2553
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ขาวสาขาหลักสูตรและการสอน

เมื่อวันท่ี 19-20 สิงหาคม 2553 คณาจารยในสาขาปฐมวัยไดนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิด โดย ผศ.ดร. ชลาธิป  สมาหิโต นําเสนองานวิจัย
เร่ือง การใชแนวคิดจิตตปญญาในการพัฒนาการสอนและพัฒนาผูเรียนใน
รายวิชาการสงเสริมพัฒนาการทางสมองและสติปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย
ดร. อรพรรณ บุตรกตัญู เร่ือง การเรียนรูเพ่ือการเปล่ียนแปลงสูความเปนครู
ปฐมวัย: คุณภาพการเรียนรูจากการสะทอนความคิดผานกระบวนการเรียนรูท่ี

ผสานจิตตปญญาศึกษา ในรายวิชาการจัดประสบการณทางปฐมวัยศกึษา และ ดร. ปยะนันท  หิรัณยชโลทร  เร่ือง การพัฒนาจิต
สาธารณะของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผานกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดจิตต
ปญญาศึกษา ในรายวิชาการศึกษาสําหรับผูปกครอง ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ณ นคร คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รศ.ดร.นาตยา ปลันธนานนท ไดรับเชิญเปนวิทยากร โครงการอบรม เร่ือง “การจัดทํา Portfolio ของนิสิต” ณ หองประชุม
ธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2553 เพ่ือใหอาจารยไดรับความรู
ความเขาใจในการจัดทา Portfolio เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรูและสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหนิสิต เกง ดี มี สุข

ผศ.ดร.วสันต ทองไทย และ ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโตไปรวมเขาประชุมและ
นําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง "Development of Metacognition Test in Science
in Primary Children" ในการประชุมนานาชาติ IAEA 2010 Assessment for
Future Generations ในวันท่ี 22-27 สิงหาคม 2553
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ขาวสาขาหลักสูตรและการสอน

เมื่อวันท่ี 19-20 สิงหาคม 2553 คณาจารยในสาขาปฐมวัยไดนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิด โดย ผศ.ดร. ชลาธิป  สมาหิโต นําเสนองานวิจัย
เร่ือง การใชแนวคิดจิตตปญญาในการพัฒนาการสอนและพัฒนาผูเรียนใน
รายวิชาการสงเสริมพัฒนาการทางสมองและสติปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย
ดร. อรพรรณ บุตรกตัญู เร่ือง การเรียนรูเพ่ือการเปล่ียนแปลงสูความเปนครู
ปฐมวัย: คุณภาพการเรียนรูจากการสะทอนความคิดผานกระบวนการเรียนรูท่ี

ผสานจิตตปญญาศึกษา ในรายวิชาการจัดประสบการณทางปฐมวัยศกึษา และ ดร. ปยะนันท  หิรัณยชโลทร  เร่ือง การพัฒนาจิต
สาธารณะของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผานกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดจิตต
ปญญาศึกษา ในรายวิชาการศึกษาสําหรับผูปกครอง ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ณ นคร คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รศ.ดร.นาตยา ปลันธนานนท ไดรับเชิญเปนวิทยากร โครงการอบรม เร่ือง “การจัดทํา Portfolio ของนิสิต” ณ หองประชุม
ธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2553 เพ่ือใหอาจารยไดรับความรู
ความเขาใจในการจัดทา Portfolio เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรูและสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหนิสิต เกง ดี มี สุข

ผศ.ดร.วสันต ทองไทย และ ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโตไปรวมเขาประชุมและ
นําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง "Development of Metacognition Test in Science
in Primary Children" ในการประชุมนานาชาติ IAEA 2010 Assessment for
Future Generations ในวันท่ี 22-27 สิงหาคม 2553
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ขาวสาขาหลักสูตรและการสอน
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหนิสิต เกง ดี มี สุข
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นําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง "Development of Metacognition Test in Science
in Primary Children" ในการประชุมนานาชาติ IAEA 2010 Assessment for
Future Generations ในวันท่ี 22-27 สิงหาคม 2553
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วันจันทรท่ี 5 กรกฎาคม  รศ.ดร.สมถวิล  ธนะโสภณ นายกสมาคมหลักสูตรและการสอน ประชุมสมาคมหลักสูตรและการสอน
แหงประเทศไทย (สลสท) คร้ังน้ีสมาชิกซึ่งสวนใหญเปนศิษยเกาและศิษยปจจุบันระดับปริญญาเอกของสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนมารวมประชุมเร่ืองสําคัญ ผลการประชุมท่ีประชุมมีมติใหจัดงานเปดปายสมาคมหลักสูตรและการสอนแหงประเทศ
ไทย วันเสารท่ี 25 กันยายน  โดยมีพิธีสงฆเพ่ือความเปนศิริมงคลและตามดวยการประชุมวิชาการประจําป การประชุมใหญ
สามัญประจําป งานน้ีสมาชิกและผูอยูในอาชีพท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอนตองไมพลาด ใครยังไมไดเปนสมาชิก ถึง
เวลาแลวท่ีตองสมัคร เพ่ือไมใหตกเทรนด แลวเตรียมตัวมาพบกับการเปดตัวสมาคมอยางเปนทางการวันเสารท่ี 25 กันยายน
ศกน้ี

วันอาทิตยท่ี 28 กรกฎาคม สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจัดงานไหวครู เล้ียงนองฉลองพ่ี ท่ี KU Home ปน้ีมีผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 7 คน ระดับปริญญาโท 24 คน รุนพ่ีรุนนองมารวมงานกันอยางอบอุนเปนกันเอง ครูบาอาจารยชื่นใจหาย
เหน่ือย หลังจากเคี่ยวกรําลูกศิษยกันมาอยางหนักจนมีวันน้ี
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ชวงรับปริญญาคณาจารยสวนใหญของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เดินทางไปประเทศจีน เพ่ือติดตอดูลาดเลาความเปนไปไดท่ีจะรับนิสิตจากจีน
มาเรียนในสาขาฯ ในอนาคต ปรากฏวาโอกาสจะรับนิสิตดังกลาวยังตอง
ดําเนินการอีกยาวไกล เพราะท้ังระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนท่ีไปติดตอยัง
ตองปรับปรุงดานภาษาอังกฤษอีกมาก แตท่ีแนๆ คือคณาจารยของเรา
ประทับใจ Dali University กันมาก อยากใหเขาเชิญไปสอบพิเศษสักระยะ
หน่ึง เพราะบรรยากาศสวยงามและอากาศดีมากๆ นอกจากการไปติดตอ
ธุรกิจดานวิชาการแลว คณาจารยของเราไดไปดูงานดานศิลปวัฒนธรรมกัน
หลายท่ี แตไมวาจะไปท่ีไหน ฝนก็ติดตามเราไปตกทุกแหง ชางสมกับเปนลูก
พระพิรุณจริงๆ บินไปคุนหมิงดวยสายการบินไทยเที่ยวบิน

TG 612 วันที่ 21 กรกฎาคม 2553

 เจรจาธุรกิจผานลามที่
Yunnan Trade
Economic School วันที่
22 กรกฎาคม 2553 ณ
เมืองคุนหมิง

 เย่ียมชม Dali
University 23 กรกฎาคม
2553 ณ เมืองตาล่ี

ชมทัศนียภาพยอดเขาหิมะ
มังกรหยก ที่เมืองล่ีเจียง
24 กรกฎาคม 2553

ตามรอยวัฒนธรรมไทล้ือ
ที่สิบสองปนนา 25
กรกฎาคม 2553

 มอบของที่ระลึกใหคณบดี
ที่มาใหการตอนรับที่
Yunnan University 26
กรกฎาคม 2553
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ชวงรับปริญญาคณาจารยสวนใหญของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
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หลายท่ี แตไมวาจะไปท่ีไหน ฝนก็ติดตามเราไปตกทุกแหง ชางสมกับเปนลูก
พระพิรุณจริงๆ บินไปคุนหมิงดวยสายการบินไทยเที่ยวบิน

TG 612 วันที่ 21 กรกฎาคม 2553

 เจรจาธุรกิจผานลามที่
Yunnan Trade
Economic School วันที่
22 กรกฎาคม 2553 ณ
เมืองคุนหมิง

 เย่ียมชม Dali
University 23 กรกฎาคม
2553 ณ เมืองตาล่ี

ชมทัศนียภาพยอดเขาหิมะ
มังกรหยก ที่เมืองล่ีเจียง
24 กรกฎาคม 2553

ตามรอยวัฒนธรรมไทล้ือ
ที่สิบสองปนนา 25
กรกฎาคม 2553

 มอบของที่ระลึกใหคณบดี
ที่มาใหการตอนรับที่
Yunnan University 26
กรกฎาคม 2553




 



¨´ËÁÒÂ¢�ÒÇÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »�·Õè 3 ©ºÑº·Õè 27 »ÃÐ¨íÒà ×́Í¹¡Ã¡®Ò¤Á -ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È.25537

ชวงรับปริญญาคณาจารยสวนใหญของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เดินทางไปประเทศจีน เพ่ือติดตอดูลาดเลาความเปนไปไดท่ีจะรับนิสิตจากจีน
มาเรียนในสาขาฯ ในอนาคต ปรากฏวาโอกาสจะรับนิสิตดังกลาวยังตอง
ดําเนินการอีกยาวไกล เพราะท้ังระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนท่ีไปติดตอยัง
ตองปรับปรุงดานภาษาอังกฤษอีกมาก แตท่ีแนๆ คือคณาจารยของเรา
ประทับใจ Dali University กันมาก อยากใหเขาเชิญไปสอบพิเศษสักระยะ
หน่ึง เพราะบรรยากาศสวยงามและอากาศดีมากๆ นอกจากการไปติดตอ
ธุรกิจดานวิชาการแลว คณาจารยของเราไดไปดูงานดานศิลปวัฒนธรรมกัน
หลายท่ี แตไมวาจะไปท่ีไหน ฝนก็ติดตามเราไปตกทุกแหง ชางสมกับเปนลูก
พระพิรุณจริงๆ บินไปคุนหมิงดวยสายการบินไทยเที่ยวบิน

TG 612 วันที่ 21 กรกฎาคม 2553

 เจรจาธุรกิจผานลามที่
Yunnan Trade
Economic School วันที่
22 กรกฎาคม 2553 ณ
เมืองคุนหมิง

 เย่ียมชม Dali
University 23 กรกฎาคม
2553 ณ เมืองตาล่ี

ชมทัศนียภาพยอดเขาหิมะ
มังกรหยก ที่เมืองล่ีเจียง
24 กรกฎาคม 2553

ตามรอยวัฒนธรรมไทล้ือ
ที่สิบสองปนนา 25
กรกฎาคม 2553

 มอบของที่ระลึกใหคณบดี
ที่มาใหการตอนรับที่
Yunnan University 26
กรกฎาคม 2553




 





¨´ËÁÒÂ¢�ÒÇÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »�·Õè 3 ©ºÑº·Õè 27 »ÃÐ¨íÒà ×́Í¹¡Ã¡®Ò¤Á -ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È.25538

ขาวจากโครงการฝกทักษะภาษาอังกฤษ

เย่ียมชม Dali University 23 กรกฎาคม 2553 ณ เมืองตาล่ี

ศุกรท่ี 2 กรกฎาคม 2553 ประเดิมคร้ังแรกของเดือนดวยรายการ “เลาประสบการณคร้ังใหมในนิวซีแลนด” โดย
อาจารย ดร.วิภารัตน แสงจันทร มีสมาชิกหนาเกาท่ีหายไปพักใหญกลับมาเขารวมอีก 3 คน

ศุกรถัดมาสมาชิกติดภารกิจกันมาก ขอเล่ือนเวลาออกไปกอน กลับมาอีกคร้ังวันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553ตามคําเรียกรอง
กิจกรรมฝก 4 ทักษะเร่ือง Critical Thinking โดยอาจารย ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ แตคร้ังน้ีก็ยังไมจบไมส้ิน เน่ืองจากผูนําเสนอ
เตรียมกิจกรรมมาเยอะมาก คงตองใชเวลาอีกคร้ังจึงจะหมด สวนศุกรท่ี 23 กรกฎาคมน้ีไมมีกิจกรรมยามเท่ียงเน่ืองจากมีงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ดังน้ันเดือนน้ีจึงมีเพียง 2 คร้ัง
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ขาวจากโครงการฝกทักษะภาษาอังกฤษ

เย่ียมชม Dali University 23 กรกฎาคม 2553 ณ เมืองตาล่ี

ศุกรท่ี 2 กรกฎาคม 2553 ประเดิมคร้ังแรกของเดือนดวยรายการ “เลาประสบการณคร้ังใหมในนิวซีแลนด” โดย
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เตรียมกิจกรรมมาเยอะมาก คงตองใชเวลาอีกคร้ังจึงจะหมด สวนศุกรท่ี 23 กรกฎาคมน้ีไมมีกิจกรรมยามเท่ียงเน่ืองจากมีงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ดังน้ันเดือนน้ีจึงมีเพียง 2 คร้ัง
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ศุกรถัดมาสมาชิกติดภารกิจกันมาก ขอเล่ือนเวลาออกไปกอน กลับมาอีกคร้ังวันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553ตามคําเรียกรอง
กิจกรรมฝก 4 ทักษะเร่ือง Critical Thinking โดยอาจารย ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ แตคร้ังน้ีก็ยังไมจบไมส้ิน เน่ืองจากผูนําเสนอ
เตรียมกิจกรรมมาเยอะมาก คงตองใชเวลาอีกคร้ังจึงจะหมด สวนศุกรท่ี 23 กรกฎาคมน้ีไมมีกิจกรรมยามเท่ียงเน่ืองจากมีงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ดังน้ันเดือนน้ีจึงมีเพียง 2 คร้ัง
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10 เทคนิค...สุขฟรี แบบไมใชสตางค

1. วันวาง
ลองใหวันท้ังวันอยูกับการวาง ไมมีนัด ไมไปธุระท่ีไหน ไมกําหนดตารางอะไรใหชีวิต จะ ทํากิจวัตรอะไรก็ให

เปนแบบชาๆ สบายๆ ไมรีบเรง อยูกับแตละกิจกรรมอยางเต็มรอย ใหใจไดพักผอนอยางแทจริงกับการดํารงอยูในปจจุบัน
ขณะวันวางๆ จะชวยเติมเต็มพลังกายและใจใหแกเรา แถมยังชวยลดใชพลังงานโลกดวย

วันนั้นอาจจะยอมใหตัวเองนอนตื่นสายกวาปกติสักนิด อาบน้ําแบบมอบความทะนุถนอมใหกับรางกาย เบิก
บานกับอาหารเชาท่ีดีกับสุขภาพ เปดประตู เปดหนาตางรับลมธรรมชาติ เดินสํารวจละแวกบาน ถาจะหยิบหนังสือท่ีซ้ือไว
ตั้งนานแตยังไมไดอานสักทีมาอานก็ไมผิดกฎ อะไร ตกคํ่าจะลองทานม้ือเย็นใตแสงเทียน ใหหลอดไฟกับมิเตอรได
พักผอนก็ใหความรูสึกพิเศษดีเชนกัน
2 . หายใจเลน

สําหรับคนท่ีไมคุนเคยกับการอยูเงียบๆคนเดียว ติดทีวี ติดโทรศัพท อาจ
ลองหาเวลาตีสนิทกับเพื่อนใกลตัวของเราท้ังสอง คือ คุณลมหายใจเขา และคุณลม
หายใจออก ไมวาจะเปนการนั่ง เดิน นอน หรือ เคล่ือนไหว เราจะตระหนักรูถึง
เพื่อนสองคนนี้อยูเสมอ หม่ันเช็คอยูเรื่อยๆวา เพื่อนท้ังสองคนของเรามีสภาพ
อยางไร ยังสบายดีอยูหรือเปลา เม่ือเราดูแลลมหายใจ ลมหายใจก็จะดูแลเรา การดุ
แลกันและกันเชนนี้ จะสงผลดีตอทางรางกายและจิตใจ ความสงบท่ีเกิดจากภายใน
จะสงผลท่ีนาประทับใจถึงภายนอก ในเวลาท่ีเราตองเผชิญกับเรื่องยากๆ ตองคิด
ตัดสินใจ และทําอะไรอยูตอลดเวลา การไดพักสัก 15 นาที หรือสักชั่วโมงจะชวยใหหัวท่ีเคยหมุนจนรอน ใจท่ีเตนรัว
เร็ว รางกายท่ีเครียดตึงคอยๆ ผอนคลายและเบาลงอยางไมนาเชื่อ
3. ชื่นชมธรรมชาติ

ไมตองรอใหถึงวันพักรอน แคตื่นเชาขึ้นสักนิด ดูพระอาทิตยขึ้นยามเชา ใหแสงแรกของพระอาทิตยลางตาใหสะอาด
ชวงสายๆ อาจจะมองทองฟาสัก 5-10 นาที ดูเมฆท่ีคอยๆ เปล่ียนรุปก็เติมความสดชื่นไดดี บายคลอยเดินเลนใหสายลม
เย็นปะทะหนาเบาๆ สูดเอากล่ินหอมของดอกไมใบหญา ไดเวลาพลบคํ่าปดไฟใหหมด จะไดห็นดาวและเดือนท่ีลอย
เกล่ือนฟาไดชัดขึ้น ใหเวลาธรรมชาติไดบําบัดเราท้ังกายและจิตใจ
4. สลายไขมัน

สําหรับคนบาพลัง คนกลัวอวน คนไมชอบออกกําลังกาย การออกกําลังกายใหไดเหง่ือจะชวยใหเรารูสึกสดชื่น
ขึ้น หรืออาจวายน้ําในความเงียบ ซ่ึงนั้นหมายถึงรวมไปถึงเสียงในหัวเราดวย ลองวายไปเรื่อยๆ ตระหนักรูการ
เคล่ือนไหวของรางกายเรา เสียงในหัวเราจะคอยๆ เงียบลงเอง หรืออาจจะลองปนจักรยานรับลม สํารวจเสนทางทองเท่ียว
ใหมๆ ในหมูบาน หรืออะไรก็ไดท่ีเราชอบ นอกจากจะชวยกระตุนใหรางกายหล่ังสารแหงความสุข (เอ็นโรฟน) แลวยัง
ชวยเผาผลาญไขมันไดดีอีกดวย
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5. ศิลปนสมัครเลน
หยิบ ดินสอหรือสี ขึ้นมาวาดรูปแบบไมหวงสวย ปลอดปลอยจินตนาการ ให

ความเปนเด็กในตัวออกมามีชีวิตผานงานศิลปะ หรือประดิษฐงานฝมืออะไรสักอยาง
ท่ีทําใหเราไดมีพื้นท่ีและอิสนระจากความคิด ความยึดติด ท้ังนี้พบวา การถักนิตติ้ง
ชวยสงบใจไดเปนอยางดี แถมยังเสริมสรางสมาธื บําบัดความเบื่อหนาย ความเครียด
และแรงกดดันจากการทํางาน ท้ังยังไดผลงานเปนของขวัญใหคนรอบขางอีกดวย
เรียกวา บําบัดใจผูให สุขใจผูรับ
6. สุขใจกับงานบาน

การ ไดลงมือ ปดกวาดเช็ดถู จัดขาวของในบานใหเปนระเบียบ ทําสวน ปลูกตนไม ตัดแตงใบเสีย ลวนเปนโอกาส
ใหเราไดกลับมาปดกวาดเช็ดถู จัดระเบียบ และรดน้ําเมล็ดพันธุแหงความสุขใหใจเราไดเติบโต งอกงาม สะอาด และใหม
สดอยูเสมอ "บานสะอาดสดใส ใจก็งดงาม"
7. สนทนาใจ

ใชเวลากับเพื่อนแลกเปล่ียนสุขทุกขของกันและกัน ชวยฝกการฟงอยางลึกซ้ึง และทําใหตระหนักรูวา เรามีคน
อยูเคียงขางเสมอ หาวันวางยามบาย บรรยากาศสบายๆ ท่ีบานใครสักคน นั่งพุดคุยถึงเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในชวงท่ีผานมาใน
วิถีแหงสติ อาจเปนความตื่นเตนจากความรับผิดชอบใหมๆ หรือมองเห็นความสดใหมในงานเกาหรือจะเปนผูคนท่ีเราพบ
เจอไดเรียนรู ความสุขท่ีเรามี หรือแมแตความเหนื่อยลา เรื่องอกหัก ความทุกขใจ ความยากลําบากในครอบครัวท่ีตอง
เผชิญ อื่นๆอีกมากมายท่ีเราพรอมเปดใจแบงปนตอกัน การไดใชเวลาอยูตรงนี้ดวยกันอยางเต็มเปยมถือเปนการบํารุง
หลอเล้ียงซ่ึงกันและกันแบบไมตองใชสตางค
8. กลับบานแลว

ใชเวลาเพื่อพูดคุย ทําความรูจัก เรียนรูกันและกันใหมากขึ้น ลองเริ่มจาก
การบอกกลาวความรูสึกภายในกับคนในบาน ไมวาจะเปนการกลาวขอโทษส่ิงท่ี
เราอาจจะพลาดพล้ังไปจนทําใหอีกฝายเสียใจ หรือกลาวขอบคุณในความนารัก
ความดีท่ีอีกฝายไดทําใหแกเรา หรือเลือกกิจกรรมท่ีชอบดวยกันท่ีบาน เชน ดื่ม
น้ําชา กินขนม ทําอาหารดวยกัน นอนดูหนังเรื่องโปรด อานหนังสือ ผลัดกันเลา
นิทาน เลนเกม ออกกําลังกาย รองเพลง เลนดนตรี ปดทายดวยการกอดสมาธิก็
อบอุนดีไมนอย
9 แบงปนดวยใจ

แบงปนเวลาทําประโยชนเพื่อคนอื่นและสังคม บางคนอาจเริ่มตนงายๆ จากส่ิงแวดลอมรอบตัว
เชน โปรยอาหารใหนกตัวนอยๆ ในสวนท่ีบาน เดินเก็บขยะแถวบาน รื้อขาวของท่ีไมใชแลวหรือไมคอยไดใช (แถมไดฝก
การตัดใจดวย) มาทําความสะอาดแลว นําไปบริจาคหาเจาของท่ีคูควรคนใหม หรือจะเขารวมกิจกรรมจิตอาสาตางๆ ก็มี
ใหเลือกมากมาย
10 ย้ิม ย้ิม ใหกับตัวเอง

ย้ิมแบบใสๆ ย้ิมใหกวางๆ จนเผ่ือแผไปยังคนรอบขาง แลวจะพบวา ความสุขใจท่ีไมตองใชสตางคแบบนี้นั้นแสน
วิเศษ ย่ิงใหก็ย่ิงได

จาก Email สงตอไมระบุแหลงท่ีมา
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