
            

อย่าลืม...ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์และ 

Facebook ของภาควิชาการศึกษาและร่วม

แสดงความคิดเห็นกันนะครับ   
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ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีท่ี 6 ฉบับที่ 50 ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 

ภ า ค วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า  เ ป็ น ส ถ า บั น ที่ มุ่ ง ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง วิ ช า ก า ร สู่ ร ะ ดั บ ส า ก ล   
ผลิตนักการศึกษาที่มี เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความสามารถทั้ งในการคิดและการปฏิบัติ  

บทบรรณาธกิารบทบรรณาธกิาร 
 

สวัสดีค่ะ.. จดหมายข่าวภาควิชาการศึกษาฉบับนี้    
มีเรื่องที่น่ายินดีที่ภาควิชาของเราได้มีคณาจารย์ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ได้แก่  ผศ.ดร.วิภารัตน์           
แสงจันทร์ และ ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี หัวหน้าภาควิชา
การศึกษา ที่ได้รับต าแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ยินดีที่
ภาควิชาของเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพมาเป็นก าลังส าคัญ
ให้กับภาควิชาและคณะศึกษาศาสตร์ค่ะ 

นอกจากนี้ยังมีข่าวดีที่นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษาได้รับรางวัล และข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชา
และสาขาวิชาต่าง ๆ  เชิญติดตามและร่วมชมประมวลภาพ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 
พร้อม update ข่าวสารภายในเล่มได้เลยค่ะ 

   

ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์                                                        
บรรณาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
ได้รับรางวัล “Thailand Social Media Award 2013” จัดโดย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
คือ รางวัลประเภทกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ และ รางวัลพิเศษ นายเทวฤทธิ์ ขันโมล ี  
 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/39702/453016.pdf 

ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.วภิารัตน์  แสงจันทร์                                  
และ ผศ.ดร.สิทธิกร สมุาลี” อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสตูรและ              

การสอนทีร่ับต าแหน่งทางวิชาการ ร่วมเป็นก าลังส าคัญ                  
ของภาควิชาการศึกษาของเรา   

  

http://www.doed.edu.ku.ac.th/
https://www.facebook.com/#!/education.ku
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/39702/453016.pdf
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ข่าวภาควิชาการศึกษา  

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

เมื่อศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 รศ.ดร.พรทิพย์  ไชยโส หัวหน้าโครงการวิจัยและคณะนักวิจัย ได้จัดการ
ประชุมสัมมนาคณะนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้  
ณ โรงแรมมารวยการ์เดน กรุงเทพฯ 

เมื่อเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียนเชิญ .Eugene 
P. Sheehan มาบรรยาย เรื่อง “Quality Matters 
in Teacher Preparation” โดยมีคณาจารย์ใน
ภาควิชาการศึกษาและนิสิตระดับปริญญาเอกและ
ปริญญาโทเข้าร่วมรับฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง 
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เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 25 กรกฎาคม 2556 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียนเชิญ Professor Dr. Gerald      
D. Groves ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาบรรยายเรื่อง "Creating Sustainable Change in 
Education in Thailand" โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาการศึกษาและนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโทเข้าร่วมรับฟัง         
การบรรยาย การน าเสนอตัวอย่างและมุมมองการศึกษาของไทยที่หลากหลาย 

 
 
ในช่วงกลางและปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คณาจารย์ภาควิชาการศึกษา ทุกสาขาวิชาได้ร่วมกันเป็นกรรมการฝึกซ้อมและ
จัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี พ.ศ. 2556 ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรีอย่างแข็งขัน ในปีนี้มีอาจารย์ที่
เป็นกรรมการฝึกซ้อมมีดังนี้ ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ ผศ.ดร.มณฑป ไชยชิต ผศ.ดร.วิสุทธิ์             
วิจิตรพัชราภรณ์ ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผศ.ดร.ชนศิวรา เลิศอมรพงษ์ ดร.อัจฉรา นิยมาภา ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู   
ดร.ศิริรัตน์ ศรีสะอาด ดร.จิตตมาศ สุขแสวง ดร.เอกภูมิ จันทรขันตี ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร             
ดร.ศุภฤกษ์ ทานาค  
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ข่าวจากสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
 

 

  
 
 

คณาจารย์สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง ผศ.ดร.ชานนท์ จันทรา ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์     
ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง และอาจารย์วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ ได้ร่วมกันให้การฝึกอบรมโดยใช้
กระบวนการ Coaching and Mentoring เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ทั้ง 9 เขต ได้แก่ สพป.นนทบุรี เขต 1 และ 2 สพป. ปทุมธานี เขต 1 และ 2 สพป.
สมุทรปราการ เขต 1 และ 2 สพป.สระบุรี เขต 1 และ 2  และ สพป.สิงห์บุรี ณ เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
เมื่อวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.ชานนท์ จันทรา และ ผศ.ดร.ทรงชัย 
อักษรคิด และ ได้เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยมีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาตาม
มาตรฐานหลักสูตร (PCK 2) ส าหรับครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงและครูพี่เลี้ยงวิชาการ รุ่นที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 80 คน 
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

  

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 ผศ.ดร.ชานนท์ จันทรา ได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 ณ ท่าชัย โฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก  
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ข่าวจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 

  

ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน เสนอผลงานวิจัย เรื่อง Developing Thai Pre-
Service Science Teachers Teaching Competencies for Science 
Communication by Reflective Inquiry ในการประชุมวิชาการ 
International Conference on East-Asian Association for 
Science Education (EASE) 2013 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง)  
ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2556 โดยทุน งบประมาณเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ (ทุนประเภทน าเสนอผลงานวิจัย ในโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศ) 
 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครู
คณิตศาสตร์จ านวน 150 คน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเขต 31 จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2556 ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิดและ  ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง 
ได้เข้าร่วมการจัดประชุมบรรณาธิการกิจเนื้อหาและกิจกรรมคณิตศาสตร์ส าหรับ      
นักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 ณ โรงแรมแคนทารีโฮเทล                         
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556  ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ และ ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด 
ได้เข้าร่วมประชุมการจัดท าแผนกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education (Science 
Technology Engineering และ Mathematics) ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา            
ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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ข่าวจากสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

เดือนนี้ถือเป็นเดือนแห่งความส าเร็จของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากนิสิตที่จบการศึกษาจะได้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  ปีนี้สาขาหลักสูตรและการสอนมีดุษฎีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาถึง 11 คน  ทางสาขาจึงได้จัดงาน
เลี้ยงฉลองความส าเร็จให้แก่รุ่นพี่  พร้อมกับต้อนรับน้องใหม่  และไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 
2556 ณ เคยูโฮม มีการแสดงอันสุดแสนประทับใจจากนิสิตรุ่นน้อง ป.โท และ ป.เอก  และที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นคือ วันนั้น
ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ รศ.ดร.นาตยา  ปิลันธนานนท์  1 ในปรมาจารย์ของสาขา เลยมีการฉลองวันเกิดด้วย  
บรรยากาศงานจึงเต็มไปด้วยความสุขชื่นมื่น 
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 ต้องขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. วิภารัตน์  แสงจันทร์ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิกร สุมาลี ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จากสภามหาวิทยาลัย และจะได้เป็นก าลัง
ส าคัญของสาขาฯ และภาควิชาต่อไป 

 
  

ข่าวจากสาขาวิชาปฐมวัย 

 

 

 
 

 
 

 

 
ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต ได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลลงกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้บริหารและครู
ปฐมวัยในหัวข้อ การท าวิจัยในชั้นเรียนสาขาปฐมวัยศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556            
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง 
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ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย
สังกัดองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง 

 

 
 

ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู จากสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัยกับบริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด บรรยายในหัวข้อ "ภาษา : กระบวนทัศน์การ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและพลโลก" วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00-16.00 น. 
 

ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู เสนอผลงานวิจัย เรื่อง Scientist in Thai New 
Graduate Pre-Service Science Teacher’ Views ในการประชุมวิชาการ 
International Conference on East-Asian Association for Science 
Education (EASE) 2013 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง)  ระหว่างวันที่ 
3 – 7 กรกฎาคม 2556 โดยทุน งบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ (ทุน
ประเภทน าเสนอผลงานวิจัย ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
สู่ความเป็นเลิศ) 
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ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต จากสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิง
ปฎิบัติการในโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัยซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษาบรรยายในหัวข้อ "การคิด : กระบวนทัศน์การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและพลโลก" วันที่ 13 
กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. 
 
 

ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสถาบันวิจัยการเรียนรู้ในหัวข้อ    การ
จัดท าหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้บริหารและครูปฐมวัย ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากลภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจและพอเพียง 

 

 

 ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต ได้รับเชิญจากโรงเรียนเพชรรัชต์ ให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ การจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ให้ผู้ปกครองและครูปฐมวัยใน
โรงเรียนเพชรรัชต์ จ านวน 50 คน ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. 

 
 

ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1.  ส านักพิมพ์ มก. จัดโครงการ "จัดพิมพ์ต าราพ้ืนฐาน 1 คณะ 1 เรื่อง" เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 72 ปี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระตุ้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ จึงได้ขอ
ความร่วมมือคณาจารย์ทุกท่านในการพิจารณาส่งต าราพ้ืนฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพจากคณะ
แล้ว มาตีพิมพ์ที่ส านักพิมพ์ มก.  โดยส านักพิมพ์ มก.จะเป็นผู้ด าเนินการผลิตอย่างพิถีพิถัน พร้อมประทับตรา 72 ปี 
มก.  ต าราที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับการจัดสรรลิขสิทธิ์ตามระเบียบของส านักพิมพ์ มก. และต าราจะได้รับการ
เผยแพร่ออกสู่ตลาดในวงกว้าง เพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะและมหาิวิทยาลัยฯ ต่อไป โดยส าน้กพิมพ์ มก. เปิดรับต าราที่จะ
เข้าร่วมโครงการนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

2.  สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มก. ก าหนดจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "อ้วนอันตราย อุตสาหกรรมอาหารไทยช่วย" 
เพ่ือให้ความรู้แก่นิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจในสุขภาพ ในวันศุกร์ที่ 16 ส.ค.56 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องรวงข้าว 
อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ส ารองที่นั่งได้ที่ คุณปรีดา 081-309-799  
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เจ้าของ   ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่ปรึกษา      ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี  

บรรณาธิการ  ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์   

กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลธร  ผศ.ดร.ชลาธิป  สมาหิโต   

ผศ.ดร.ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์  ดร.พงศธร มหาวิจิตร ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ  ดร.อัจฉรา นิยมาภา  

คุณพัทธนันท์ แม้นเมฆ   คุณพรพิมล เขตสมุทร 

หากท่านใดมีข่าวที่ต้องการประชาสัมพันธ์หรือข้อความรูท้ี่ต้องการเผยแพร่ กรุณาส่งภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของทุกเดือน  

ติดต่อได้ท่ีกองบรรณาธิการ E-mail: feducrl@ku.ac.th; pattanan_m@yahoo.com 

วันนี้ท่านเข้าเว็บไซต์และ Facebook ภาควิชาการศึกษาแล้วหรือยัง  http://doed.edu.ku.ac.th 

หากท่านใดมีข่าวที่ต้องการประชาสัมพันธ์หรือข้อความรูท้ี่ต้องการเผยแพร่ กรุณาส่งภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของทุกเดือน  

 โดย บรรณาธิการประจ าเดือนสิงหาคม 2556 ได้แก่ ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลธร  

                    และเดือนกันยายน 2556 ได้แก่ ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ    
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