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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ..เปดเทอมตนมาไดสักพัก จะปด

เทอมกันอีกแลว ชวงน้ีก็อยูชวงฤดูกาลสอบกัน
อีกคร้ังหน่ึง ไวมากเลยใชไหมคะ ใครมีความ
ตั้งใจจะทําอะไรไวตอนตนป ตองรีบแลวนะคะ
เผลอ ๆ ก็จะขึ้นปใหมกันซะแลว อาจารย
ภาควิชาของเราก็คงรวมกันขอเปนกําลังใจชวย
ใหส่ิงท่ีตั้งใจไวบรรลุจุดหมายอยางท่ีตั้งใจไวนะ
คะ

จดหมายขาวภาควิชาการศึกษาฉบับน้ีมี
เ ร่ืองแสดงความยินดีกับคณาจารยอันมาก
ความสามารถของภาควิชาเราหลายทานเลยคะ
เชิญติดตามและรวมชมประมวลภาพกิจกรรม
ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในรอบ 2 เดือนท่ีผานมา
พรอม update ขาวสารภายในเลมไดเลยคะ

ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ
บรรณาธิการ

ภาควิชาการศึกษาของแสดงความยินดีคณาจารยภาควิชาการศึกษาดังน้ีคะ

อา จา รย  ด ร . ชา ต รี  ฝ า ยคํ าต า ท่ี ได รั บราง วั ล
ผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ ป 2552 ประเภท
บุคคล-ผูสรางสรรคผลงานวิจัยตีพิมพ กลุมท่ี 1 จาก
งานวิจัยเร่ือง The Development  of chemistry
teachers’ pedagogical content knowledge:
From a methods course to field experience.

ตีพิมพในวารสาร Journal of science and Mathematics in Southeast Asia
ป 2009

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย ดร.ตองตา สมใจเพ็ง
อาจารยสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร ท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรและ
เ ท ค โ น โล ยี ศึ ก ษ า ( ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ ) จ า ก
มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย ดร.จีระวรรณ เกษสิงห
อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ท่ีไดรับรางวัล
เกียรติยศผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเดน จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
การศึกษา 2552
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ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

ที่ไดรับรางวัล จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา 2552

รางวัลเกียรติยศผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเดน
ระดับปริญญาเอก
 ดร.จีระวรรณ เกษสิงห สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

(ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คือ ศ.ดร. วรณทิพา รอดแรงคา)

ระดับปริญญาโท
 นางสาวกาญจนา มหาลี  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

(ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คือ ดร.ชาตรี ฝายคําตา)

รางวัลเกียรติยศ นิสิตท่ีรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
 นายณัชธฤต เกื้อทาน นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

(ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คือ ดร.ชาตรี ฝายคําตา)

รางวัลผลงานวิทยานิพนธดีเดน
ระดับปริญญาเอก
 ดร. กิตติชัย สุธาสิโนบล สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

(ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คือ รศ.ดร.ปราณี โพธิสุข) ไดรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธระดับชมเชย

ระดับปริญญาโท
 นางสาวกาญจนา มหาลี  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ไดรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธระดับดีเดน

(ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คือ ดร.ชาตรี ฝายคําตา)
 นางสาวศุภมาส ไทยถาวร สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ไดรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธระดับชมเชย

(ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คือ รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส)
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¨´ËÁÒÂ¢�ÒÇÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »�·Õè 3 ©ºÑº·Õè 28 »ÃÐ¨íÒà ×́Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ -µØÅÒ¤Á ¾.È.25532

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

ที่ไดรับรางวัล จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา 2552

รางวัลเกียรติยศผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเดน
ระดับปริญญาเอก
 ดร.จีระวรรณ เกษสิงห สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

(ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คือ ศ.ดร. วรณทิพา รอดแรงคา)

ระดับปริญญาโท
 นางสาวกาญจนา มหาลี  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

(ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คือ ดร.ชาตรี ฝายคําตา)

รางวัลเกียรติยศ นิสิตท่ีรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
 นายณัชธฤต เกื้อทาน นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

(ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คือ ดร.ชาตรี ฝายคําตา)

รางวัลผลงานวิทยานิพนธดีเดน
ระดับปริญญาเอก
 ดร. กิตติชัย สุธาสิโนบล สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

(ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คือ รศ.ดร.ปราณี โพธิสุข) ไดรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธระดับชมเชย

ระดับปริญญาโท
 นางสาวกาญจนา มหาลี  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ไดรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธระดับดีเดน

(ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คือ ดร.ชาตรี ฝายคําตา)
 นางสาวศุภมาส ไทยถาวร สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ไดรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธระดับชมเชย

(ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คือ รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส)
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ขาวจากสาขาการสอนคณิตศาสตร

อาจารยวันดี เกษมสุขพิพัฒน เปนวิทยากรรวมกับคณาจารยโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
แผนการจัดประสบการณเสริมสรางพหุปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ระหวางวันที่ 18-22 ตุลาคม 2553

คณาจารยภาควิชาการศึกษาเขารวมนําเสนอโครงการวิจัยในช้ันเรียนในวันศุกรที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 8.30 - 16 .00 น. ณ หอง
ศาสตราจารย ดร.อุบล เรียงสุวรรณ อาคาร 1 ช้ัน 4 คณะศึกษาศาสตร

คณาจารยภาควิชาการศึกษา ไดแก รศ.ดร.นาตยา ปลันธนานนท อาจารย ดร.ชาตรี ฝายคํา
ตา และ อาจารย ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ ไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Joomla
สรางเว็บงายและสนับสนุนการเขาถึง โดย อาจารยบุญเลิศ อรุณพิบูลย จากศูนยบริการ
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (NECTEC) เปนวิทยากร วันที่ 27-28 ตุลาคม 2553



¨´ËÁÒÂ¢�ÒÇÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »�·Õè 3 ©ºÑº·Õè 28 »ÃÐ¨íÒà ×́Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ -µØÅÒ¤Á ¾.È.25534

ขาวจากสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ ไดเปนวิทยากรบรรยายตามสถาบันตาง ๆ
ดังนี้

วันที่ 8 กันยายน 2553 เปนวิทยากรเรื่อง "การสรางแบบสอบถามเพ่ือใชใน
การวิจัย" ณมหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 10 กันยายน 2553 เปนวิทยากรเรื่อง "ทฤษฎีการวัดผลแนวใหม"ใหกับ
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร" ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 8 ตุลาคม 2553 เปนวิทยากรเรื่อง "อบรมการสรางแบบทดสอบการวัดและประเมินผล" ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

วันที่ 29 ตุลาคม 2553 เปนวิทยากรเรื่องในการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางขอสอบอิงมาตรฐาน ณ หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ขาวสาขาปฐมวัยศึกษา

เมื่อวันอาทิตยที่ 12 กันยายน 2553 นิสิตปริญญาโทสาขาปฐมวัยศึกษา ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ
“การพัฒนาความคิดสรางสรรคสูการสรรคสรางสังคมไทยอยางย่ังยืน” เวลา 9.00-12.00 น. สาระความรูในครั้งนี้
เนนในเรื่องของการจัดกิจกรรมใหกับเด็กปฐมวัยเพื่อสงเสริมความสรางสรรคที่ตองคํานึงถึงทักษะยอยๆ ทั้ง 4 ดาน
คือ  คิดริเริ่ม คิดละเอียดลออ คิดคลองแคลว คิดยืดหยุน โดยมีผูเขารวมการสัมมนาเกือบ 100 คน  ทั้งครูปฐมวัย
ผูบริหารโรงเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนรวมถึงพอแมผูปกครองที่ใหความสนใจตอการสงเสริมการคิด
สรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัย  งานสัมมนาเสร็จสิ้นไปดวยดี  ขอชื่นชมนิสิตทุกคนที่ต้ังใจทํางานจนงานสําเร็จลุลวง
และไดเสียงตอบรับที่ดีมากจากผูเขารวมสัมมนา
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ขาวจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

ระหวางวันที่ 24 กันยายน ถึง 27 ตุลาคม 2553 ดร.อภิษฐา
จันทรประเสริฐ เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ The University of
Georgia และ Clemson University และ เขารวมประชุม
วิชาการ Southeast Association of Science Teacher
Educators 2010 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในการเดินทาง
ไปในครั้งนี้อาจารยไดศึกษาดูงานทางวิชาการเก่ียวกับการจัด
แหลงเรียนรูที่ เ อ้ือตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การจัดบรรยากาศในแหลงเรียนรู  การจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในแหลงเรียนรูในประเทศสหรัฐอเมริกา อีก
ทั้งไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูดานหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย ไดมุมมองและแนวคิดใหมๆ ในเรื่องของ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย กับคณาจารย
ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง

วันที่ 28 ตุลาคม 2553 อ.ดร.ชาตรี ฝายคําตา ไดรับเชิญเปนวิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนเคมีคํานวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวขอการ
จัดการเรียนรูเคมีที่เนนกระบวนการสืบเสาะหาความรู (inquiry-based teachng and
learning) ณ ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีครูผูสอนวิชา
เคมีเขารวมโครงการประมาณ 30 คน
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ขาวจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

ระหวางวันที่ 24 กันยายน ถึง 27 ตุลาคม 2553 ดร.อภิษฐา
จันทรประเสริฐ เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ The University of
Georgia และ Clemson University และ เขารวมประชุม
วิชาการ Southeast Association of Science Teacher
Educators 2010 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในการเดินทาง
ไปในครั้งนี้อาจารยไดศึกษาดูงานทางวิชาการเก่ียวกับการจัด
แหลงเรียนรูที่ เ อ้ือตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การจัดบรรยากาศในแหลงเรียนรู  การจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในแหลงเรียนรูในประเทศสหรัฐอเมริกา อีก
ทั้งไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูดานหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย ไดมุมมองและแนวคิดใหมๆ ในเรื่องของ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย กับคณาจารย
ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง

วันที่ 28 ตุลาคม 2553 อ.ดร.ชาตรี ฝายคําตา ไดรับเชิญเปนวิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนเคมีคํานวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวขอการ
จัดการเรียนรูเคมีที่เนนกระบวนการสืบเสาะหาความรู (inquiry-based teachng and
learning) ณ ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีครูผูสอนวิชา
เคมีเขารวมโครงการประมาณ 30 คน
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ขาวจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
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Georgia และ Clemson University และ เขารวมประชุม
วิชาการ Southeast Association of Science Teacher
Educators 2010 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในการเดินทาง
ไปในครั้งนี้อาจารยไดศึกษาดูงานทางวิชาการเก่ียวกับการจัด
แหลงเรียนรูที่ เ อ้ือตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การจัดบรรยากาศในแหลงเรียนรู  การจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในแหลงเรียนรูในประเทศสหรัฐอเมริกา อีก
ทั้งไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูดานหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย ไดมุมมองและแนวคิดใหมๆ ในเรื่องของ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย กับคณาจารย
ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง

วันที่ 28 ตุลาคม 2553 อ.ดร.ชาตรี ฝายคําตา ไดรับเชิญเปนวิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนเคมีคํานวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวขอการ
จัดการเรียนรูเคมีที่เนนกระบวนการสืบเสาะหาความรู (inquiry-based teachng and
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มุมคําคม

จาก Face Book ทาน ว. วชิรเมธี

เจาของ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน  สารสวาง

บรรณาธิการ ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ

กองบรรณาธิการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธ์ิ    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลาธิป  สมาหิโต
ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ  ดร.ชาตรี  ฝายคําตา ดร.ปยะนันท หิรัณยชโลธร
คุณพัทธนันท แมนเมฆ
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