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ผลิ ต นั ก การศึ ก ษาที่ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พ มี ค วามสามารถทั้ ง ใน ก า ร คิ ด แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ
บทบรรณาธิการ

สวั ส ดี ค่ ะ ... กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม
สุ ข ภาพและความสามั ค คี ข องภาควิ ช า
ของเราได้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับ
การตอบรับอย่างล้นหลามจากคณาจารย์
และบุคลากรทั้งในภาควิชาและคณะ ซึ่ง
บัดนี้ทุกท่านก็คงได้ทราบผลการตัดสินไป
เป็นที่เรียบร้อยนะคะ ถ้าใครพลาดไปก็ไม่
เป็นไรเราได้จัดทาสรุปผลการแข่งขันไว้ใน
จดหมายข่าวฉบับนี้แล้ว หวังว่ากิจกรรม
ครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายให้คณาจารย์
ในภาควิ ช าของเราหั น กลั บ มาให้ ค วาม
สนใจกั บ การออกก าลั ง กายเพื่ อ ให้ มี
สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรงกั น ถ้ ว นหน้ า นะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการ
จัดการเรียนการสอน คิดว่าอาจารย์หลาย
ท่า นคงต้ อ งยุ่ งอยู่ กั บ การสอบ และการ
ตรวจข้อสอบ นอกจากนี้เรายังได้รับข่าว
จากคณาจารย์ผู้ทรงความสามารถของเรา
แม้ว่าตัวไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแต่ก็ได้อัพเดต
ข่ า วสารเรื่ อ งน่ า ยิ น ดี ม าให้ พ วกเรา
รั บ ทราบ และร่ ว มแสดงความยิ น ดี
รวมถึงผลงานของนิสิตในภาควิชาของเรา
ก็ ไ ม่ น้ อ ยหน้ า เชิ ญ ติ ด ตามและร่ ว มชม
ประมวลภาพกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในเดื อ นมี น าคมที่ ผ่ า นมานะคะ
นอกจากนี้ ยั ง มี ข่ า วฝากประชาสั ม พั น ธ์
จากคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ด้วยค่ะ
อ.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์
บรรณาธิการ

ภาควิชาการศึกษา
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ
ดร.ชาตรี ฝ่ายคาตา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ซึ่ง
ปัจจุบันเป็น Visiting scholar ที่ University of
British Columbia ประเทศ แคนาดาได้รับการ
พิจารณาตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง The Development of In-Service Science
Teachers' Understandings of and Orientations to Teaching the Nature
of Science within a PCK-Based NOS Course ลงในวารสาร Research in
Science Education ซึ่งเป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับ นานาชาติ
อันดับต้นของศาสตร์ (TOP JOURNAL) จากสานักพิมพ์ SpringerLink
นอกจากนี้ ในวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2555 ดร.ชาตรี ฝ่ายคาตา ได้เดินทาง
ไปนาเสนองานวิจัยเรื่อง Science Student Teachers’ Struggles with and
Learning about Classroom Action Research During Their Field
Experiences ในที่ประชุมวิช าการระดับนานาชาติ Annual International
Conference ของสมาคม National Association for Research in Science
Teaching (NARST 2012) ณ รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการ
ประชุมดังกล่าวมีนักวิทยาศาสตร์ศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมและนาเสนอ
ผลงานวิจัย นอกจากนี้ ผลงานวิจัย ของ ดร.ชาตรี ยังได้รับการพิจารณาจาก
NARST International Committee เพื่อให้ทุนสนับสนุนในการเดินทางไป
นาเสนอด้วย (ทุน NARST Scholarships)
และในวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2555 ดร.ชาตรี ฝ่ายคาตา ยังได้ไปเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ National Science Teacher Associations
Conference (NSTA 2012) ณ รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการ
ประชุมที่ครูวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเข้าร่วมประชุม
วิชาการ ร่วมฟังบรรยาย รวมถึงเข้าร่วมนิทรรศการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
พวกเราชาวภาควิชาการศึกษาก็ขอปรบมือดังๆ และยกนิ้วให้กับความสาเร็จ
อีกขั้นของ ดร.ชาตรี และจะรอชื่นชมผลงานชิ้นต่อๆ ไปนะคะ
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สรุปผลการแข่งขันกีฬาสีภาควิชา:
ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน การงานเข้มแข็ง
กีฬาสีภาควิชาของเราได้เริ่มต้นงานโดยถือฤกษ์ดีคือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 และได้ดาเนินการแข่งขันอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยมีป ระเภทกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน 3 ประเภทกีฬา คือ แบดมินตัน ประเภทคู่ผสมและประเภทหญิงคู่
แชร์บอล และแอร์โรบิคเชื่อมความสัมพันธ์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามทั้งคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชา
รวมถึงในคณะฯ ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แสดงถึงความร่วมมือ ร่วมใจ พร้อมสู้ได้กับทุกงาน และความเอาจริงเอาจังของ
พวกเราชาวภาควิชาการศึกษาและคณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมก็ล่วงเลยมาจนกระทั่งวันที่ 27 มีนาคม 2555 เราไ ด้มี
กิจกรรมส่งท้ายคือกีฬาฮาเฮที่ทุกๆ คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮฮามาก สนุกมาก และก็เหนื่อยมาก ตบท้ายด้วยงานเลี้ยง
ปิดท้ายเล็กๆ น้อยๆ ตามประสาภาควิชาของเรา โดยได้รับการสนับสนุนจากเหล่าคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาของ
เราจัดเตรียมอาหารคาว หวาน น้าดื่ม มาคนละเล็กละน้อยรวมๆ กันเลยสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งคณะเลยทีเดียว หลังเสร็จ
สิ้นการแข่งขันก็ได้มีพิธีมอบรางวัล ซึ่งผลการแข่งขันสรุปได้ดัง ตารางข้างล่างนี้ สาหรับผู้ที่พลาดชมการแข่งขันสามารถ
ติดตามดูภาพการแข่งขันได้ที่ facebook ภาควิชาการศึกษานะคะ
ประเภทกีฬา
แบดมินตัน
ประเภทคู่ผสม
แบดมินตัน
ประเภทหญิงคู่

อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

อันดับที่ 4

สีชมพู

สีม่วง

สีฟ้า

สีเขียว

สีเขียว

สีชมพู

สีม่วง

สีฟ้า

แชร์บอล

สีเขียว, สีฟ้า

สีม่วง

สีชมพู

กีฬาฮาเฮ

สีชมพู

สีฟ้า

สีเขียว

สีม่วง

ครั้งนีใ้ ครไม่ชนะไม่เป็นไร
กลับไปฝึกซ้อมแล้ว
เตรียมพบกันใน…

กีฬาสีภาควิชาฯ season 2
แต่จะเป็นเมื่อไร
ต้องคอยติดตามชม
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โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
กลับมาแล้ว ... หลายท่า นอาจจะยังไม่ทราบว่าโครงการดี ๆ เช่นนี้ ได้กลับมาอีกแล้ว “โครงการฝึกทั กษะภาษาอังกฤษ”
หลั งจากที่ เ ราได้ ห่ า งหายกั น ไปพั ก หนึ่ ง ครั้ ง นี้ ดร.นพวรรณ ฉิ ม รอยลาภ ซึ่ งได้ เ ก็ บ เกี่ ย วประสบการณ์ แ ละเทคนิ ค การสอน
ภาษาอังกฤษจากการไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กลับมาถ่ายทอดในการจัดโครงการเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับพวกเราชาวภาควิชาการศึกษา ให้มีความพร้อมในใช้ภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และ
บุคลากรของภาควิชาการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกวันอังคาร เวลาเที่ยงตรง (12.00 – 13.00 น.) ที่ห้อง 3 – 304 ซึ่งโครงการนี้ได้
เริ่มมาแล้ว 2 ครั้งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเราก็ได้เก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมมาฝากทุกๆ ท่านด้วย นอกจากนี้
ถ้าท่านอยากรู้ว่าตลกฝรั่งจะเป็นอย่างไรจะทาให้ เราขาได้หรือไม่ ดร.นพวรรณเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ในวันอังคารที่ 3 และ 10
เมษายน 2555

กิจกรรมครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ เป็นผู้นากิจกรรมในหัวข้อ Success and
Failure เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสในการฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยผู้ที่สนใจ
แต่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถดูเนื้อหาที่ฉายให้ชมในวันนั้นได้ที่
http://www.thestrangestsecretmovie.com/

‘

กิจกรรมครั้งที่ 2
อังคารที่ 20 มีนาคม 2555 กิจกรรมฝึกทักษะฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษยังคงดาเนินต่อไป โดยครั้งนี้ใช้
music video เป็นสื่อภายใต้หัวข้อ Angel เราทั้งหมดใช้เวลาอันมีค่าร่วมกัน ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความหมาย
นอกจากได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษแล้ว ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กลับไปด้วยใจคิดถึงแม่กันถ้วนทั่วทุกคน
สาหรับผู้ที่สนใจแต่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถดูเนื้อหาที่ฉายให้ชมได้ที่
http://www.youtube.com/watch?v=8OCYa9qNiKw&feature=share
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การจัดการความรู้ภาควิชา (KM)
1. ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้โดย ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ใน
ประเด็นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Smart board ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2555

2. ขอเชิญคณาจารย์ภาควิชาการศึกษาทุกท่านเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน” นาการเสวนาโดย รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาการศึกษา (3 - 203)

สัมมนาภาควิชา
ขอเชิ ญ คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ภ าควิ ช าการศึ ก ษาทุ ก ท่ า นเข้ า ร่ ว มโครงการบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง
“การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทาแบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ยุพา วีระไวทยะ คณะศึกษาศาสตร์ เวลา 8.30 – 12.00 น. และโครงการสัมมนาบุคลากร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปี 2554 ในวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน
รีสอร์ท อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เนื่องด้วยตอนนี้ได้มีการกาหนดวันการตรวจประกันคุณภาพภายในของภาควิชาการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2554 เป็นวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2555 ทางฝ่ายประกันคุณภาพฯ ได้เขียนคู่มือการตรวจประกันคุณภาพ ภาควิชา
การศึกษา ประจาปี 2555 (เก็บข้อมูลรอบเดือนมิถุนายน 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555) และส่งคู่มือการเตรียมข้อมูล
และหลักฐานให้กับประธานสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมข้อมูลส่งให้กับคณะกรรมการในการนามาเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของภาควิชา (SAR) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 ทางฝ่ายประกันคุณภาพฯ จะสรุปข้อมูล
และเขียน SAR ส่งให้คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และประธานฝ่ายต่างๆพิจารณาในการประชุมวันที่ 18 เมษายน
2555 ก่อนส่งให้กับคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 20 เมษายน 2555 ต่อไป ทั้งนี้ทางฝ่ายประกันคุณภาพกระซิบบอกมาว่า
ดูจากตัวบ่งชี้ต่างๆ แล้วภาควิชาของเราผ่านได้สบายมาก หากทุกท่านร่วมมือร่วมใจในการให้ข้อมูล ดังนั้นจึงฝากขอ
ความร่วมมือจากทุกท่านในการจัดเตรียมข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงคุณภาพการทางานของพวกเราด้วยนะคะ

ภาควิชาการศึกษาขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยภายใน ประจาปี พ.ศ.2555 สามารถดู
รายละเอียดโครงการ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย รวมถึง download แบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่ website ของ
ภาควิชาการศึกษา www.doed.edu.ku.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2555 รีบๆ กันหน่อยนะคะ
ข่าวว่ารอบนี้คณะกรรมการตั้งวงเงินเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการทาวิจัย และเพื่อเป็นขวัญกาลังในการทางานวิจัยของ
คณาจารย์ในภาควิชา
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ในภาคเรียนที่ผ่านมาได้รับแจ้งมาว่าเครื่อง projector ในห้องเรียนของของภาควิชาเราเริ่มเสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลา ซึ่งตอนนี้ภาควิชาได้ติดตั้งเครื่อง projector ใหม่ในห้องประชุมภาควิชา 3-203 และห้องเรียน 3-204
ใหม่ พร้อมใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แม้ว่าในห้องประชุมภาควิชาจะเห็นสายระโยงระยางไปบ้างเนื่องจากพบความ
เสียหายของสายสัญญาณและเต้าเสียบ จึงต้องรอช่างมาแก้ไข ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทันก่อนเปิดภาคเรียนต่อไป
แน่นอน ต่อไปนี้คณาจารย์ทุกท่านก็จะไม่ต้องห่วงว่าสื่อการเรียนรู้ที่ท่านเตรียมไว้สีจะผิดเพี้ยนหรือภาพไม่ชัดเจน
ต่อไปแล้วนะคะ
ทางฝ่ายจดหมายข่าว ได้ดาเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวและประชาสัมพันธ์งาน
ที่เกี่ยวกับภาควิชาในแต่ละรอบเดือนให้กับคณาจารย์ในภาควิชา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจ ไว้ในเว็บไซต์
ของภาควิชา www.doed.edu.ku.ac.th ดังนั้นขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านส่งข่าวประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่
ความรู้ให้กับผู้สนใจลงในจดหมายข่าวได้โดยส่ง e-mail ไปที่ feducrl@ku.ac.th ทางฝ่ายบรรณาธิการของเราจะ
ปิดต้นฉบับกันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะ

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้แก่ น.ส.ถิระนันท์ ชาวตวันตก น.ส.รวีวรรณ เมืองรามัญ
และน.ส.ญาณี วัฒนากร ได้เป็นตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน
ประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการทรัพยากรน้าตามแนวพระราชดาริฯ ” ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 โดยมีคณะ
ศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ เป็ น เจ้ า ภาพในการจัด การแข่ ง ขัน ซึ่ งมี ตั ว แทนนิสิ ต จากคณะ
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์หลายสถาบันเข้าร่วมร่วมการประกวดในครั้งนี้ด้วย แม้ว่าครั้งนี้นิสิตจะได้รับรางวัล
ชมชมเชย แต่คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาการศึกษาและคณะศึกษาศาสตร์ขอชื่นชมในความสามารถและ
ความพยายามของนิสิตทั้งสามคนในการเตรียมตัวฝึกซ้อมอย่างหนักก่อนการแข่งขัน และได้ทาหน้าที่ตัวแทน
ของคณะศึกษาศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยม
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ผศ.ดร.ชลาธิ ป สมาหิ โ ต และ ดร.อรพรรณ
บุตรกตัญญู เข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมดนตรี
และวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย โดยวิทยากรคือ
Dr. Jeanne Tunks ในวันที 13-14 มีนาคม 2555
ณ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาปฐมวัยศึกษาจัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ
“นาคุณธรรมเสริมสร้างความดี...เริ่มปลูกฝังได้ตั้งแต่วัยเด็ก”
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
ในวันที่ 24 มีนาคม 2555 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้ปกครองในหัวข้อ "วิทย์-คณิต สาหรับเด็กปฐมวัย"
จาก โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น.
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วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2555 รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ เรียนเชิญวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.จานง
อดิวัฒนสิทธิ์ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยาย เรื่อง “เรียนรู้วิถีชีวิตไทยและเทศ :
อย่างเข้าใจและมีความหมาย” เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องสารนิเทศ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มีนิสิต
ปริญญาเอกและศิษย์เก่าเข้าฟังเช่นเคย และครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย
ในรายวิชาสัมมนา 1 ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2554

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ และ ผศ.สุพรรณี จันทร์คราญได้รับเชิญจาก Madame
Anne-Emmanuelle Grossi ภรรยาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสให้ไปเปิดตัวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่โครงการ
มหาบัณฑิตแบบสองปริญญา ของสาขาวิชาฯที่จัดร่วมกับสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย Mont Perriller ประเทศฝรั่งเศส ในการประชุมแผนงาน
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประจาปี 2012 โดย BCF - Ambassade de France
ณ สถาบัน VATEL Thailande อาคาร CAT ไปรษณีย์กลาง
ผู้สนใจที่สามารถเข้าชมรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่
http://www.facebook.com/KUMontpellier
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วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภและอาจารย์ศุภฤกษ์ ทานาค ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประชานุสรณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มาบรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถภาพทางจิตตามแนว
พุทธศาสนา” ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการเรี ยนวิชา 01162311 จริยธรรมและจรรยาสาหรับครู ณ ห้ องประชุม 1
อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมนี้มีทั้งฟังบรรยาย นั่งสมาธิ และกิจกรรมอื่นๆ ทาให้นิสิต มากกว่า 100 คน
ติดตามได้อย่ างเพลิ ดเพลิ น ใจ ไม่มีเบื่ อ ยิ่ งกว่านั้นวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิช าหลั กสู ตรและการสอน
หลังจากบรรยายเสร็จสิ้นลงกลับไม่รับค่าบรรยายและค่ารถใดๆทั้งสิ้น ได้มอบเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้นจานวน 1300
บาทให้แก่สาขาฯ สมแล้วกับความเป็นนักวิชาการผู้ทางานด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง

วั น เสาร์ ที่ 2 มี น าคม 2555
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์
สร้ า งอั จ ฉริ ย ะ ครั้ ง ที่ 8 ณ
โรงเรี ย นนครนนท์ วิ ท ยา 4
วั ด น ค ร อิ น ท ร์ อ . เ มื อ ง
จ.นนทบุ รี ในโครงการนี้ นิ สิ ต
ทุ ก ชั้ น ปี จ านวน 100 คน ได้
ร่ว มกันจัดกิจกรรมค่ายฯ เพื่อ
ถ่ า ยทอดความรู้ ทั ก ษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ผ่ า นเกมและกิ จ กรรมจากที่
เ รี ย น รู้ ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย สู่
ภาคปฏิบัติให้กับน้องๆนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการจานวน 125 คน ซึ่งมาจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ถึง 5 กิจกรรมได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี
จากการประเมินพบว่านักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน นิสิตได้รับประสบการณ์การจัดกิจกรรมเป็น
อย่างดี อาจารย์ประจาโรงเรียนและเครือข่ายให้ความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ว่ากิจกรรมมีความเหมาะสม อยากให้มาจัด
ให้กับนักเรียนเช่นนี้ทุก ๆ ปี โดยโครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งด้านอาคารสถานทิ่ อาหารและเครื่องดื่มจาก
ท่านผู้อานวยการโรงเรียนนครนนท์วิทยา อาจารย์ปนัดดา พิริยชนานันท์ และการร่วมแรงกายและแรงใจของนิสิตทุกชั้น
ปีและคณาจารย์สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ทุกท่าน
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วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ได้จัด โครงการ เสาวนาประสาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร และห้องประชุม 3-201 ในครั้งนี้นิสิตทุกชั้นปีได้เข้าร่วมโครงการและ
ได้รับความรู้มากมาย จากวิทยากร อาจารย์ นิติกร ระดม ซึ่งเป็นศิษย์เก่าและทางานเป็นคุณครูสอนกลุ่ม สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนราชวินิต บางเขน มาบรรยาย เรื่อง "ปากต่อปากจากครูมืออาชี พ" การอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่ที่กาลังเป็นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปัจจุบัน ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554 เรื่อง
“การเตรียมความพร้อมในการเป็นนิสิตฝึกสอน” และ การบรรยาย โดย อาจารย์ธัญสินี ฐานา ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง “บทบาทของครูกับการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์” และช่วงสุดท้ายของโครงการฯ ที่ทางสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี คือ
การประชุมนิสิ ตทุกชั้นปี ทั้งนิสิ ตระดับปริญญาตรีและระดับระดับบัณฑิตศึกษา ตบท้ายด้วยการสั งสรรค์พบปะ
ระหว่างนิ สิ ตรุ่ น พี่รุ่ น น้ องและคณาจารย์ แ ละเพื่อแสดงความยินดีให้ กั บ นิสิ ตที่กาลั งจะส าเร็ จการศึกษา โดยมี
คณาจารย์สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ทุกท่านและนิสิตประมาณร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
วันที่ 15-16 มีนาคม 2555 ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ เข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง Teaching Teacher to Teach Mathematics to Children
โดย Dr. Jeanne Louise Tunks จาก University of North Texus ในการอบรม
ครั้งนี้ Dr.Tunks เน้นการถ่ายทอดความรู้คณิตศาสตร์ของครูลงสู่ผู้เรียนในทุกสาระ
การเรียนรู้ โดยเฉพาะสาระด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม
กับ เนื้ อหาและกิ จ กรรม พร้ อมกับ จั ดกิ จกรรมที่ห ลากหลายให้ ผู้ เข้ ารั บ อบรมได้
ทดลองปฏิบัติเป็นเสมือนนักเรียนในห้องเรียนและสะท้อนความคิดต่อกิจกรรมใน
ด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการคณิตศาสตร์ที่ได้รับ เช่น กิจกรรมสร้างสะพาน
ด้ว ยไม้ block เพื่อหาแบบรูปของสะพาน(วิธีการ: ใช้ไม้ block เพื่อสร้างเฉพาะ
โครงสร้างสะพานเท่านั้น) และกิจกรรม Tressel brigges ที่สร้างสะพานด้วยไม้จิ้ม
ฟั น เพื่ อ ทดลองหาโครงสร้ า งของสะพานที่ แ ข็ ง แรงพร้ อ มการให้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตร์ของแต่ละกลุ่ม เป็นต้น
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วันทึ่ 22-23 มีนาคม 2555 คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ร่วมประชุมสัมมนาในการประชุมวิชการนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและการแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

ตบท้ายด้วยงานที่คณาจารย์ในภาควิชาของเราได้ไปมีส่วนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ร่วมกับ ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ดร.อวยพร
ตั้งธงชัย และอาจารย์วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ เป็นผู้นาเสวนา เรื่อง “How to apply enriched resources to
improve the quality of teacher education classrooms” เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์บริการ
วิชาการ อาคาร 1 ชั้น2 ห้อง 1-202 มีผู้เข้าฟังประมาณ 40 คน เป็นคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์
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วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ และผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต
ร่ว มเป็น คณะกรรมการตัดสิ นการประกวดละครภาษาอังกฤษภายใต้โ ครงการ "English
Speaking Day" สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นโครงการของ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
และคณะ ณ ห้องศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์
เวลา 16.00-18.00 น.

วันที่ 28 มีนาคม 2555 คณาจารย์และนิสิตภาควิชาการศึกษาร่วมกัน ประเมินผลการใช้คลิปวีดิทัศน์กับ
บริษัท PICO อันสืบเนื่องมาจากการเสวนา “How to Apply Enriched Resources to Improve the Quality of
Teacher Education Classrooms” ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการประเมินจะเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและบริการคลิปวีดิทัศน์แก่คณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและนิสิตในการใช้เพื่อการเรียนรู้ต่อไป
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ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ดร.สิทธิกร สุมาลี
อ.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์
อ.ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต อ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์
ผศ.ดร. ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ อ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา คุณพรพิมล เขตสมุทร คุณพัทธนันท์ แม้นเมฆ
หากท่านใดมีข่าวที่ต้องการประชาสัมพันธ์หรือข้อความรู้ที่ต้องการเผยแพร่ กรุณาส่งภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
ติดต่อได้ที่กองบรรณาธิการ E-mail : feducrl@ku.ac.th ; fedunwc@ku.ac.th

