
 

 

    

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ปีที 6 ฉบับที 36 ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 

 

 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      

ภาควิชาการศึกษา เป็นสถาบันทีมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการสู่ระดับสากล 
ผลิตนักการศึกษาทีมีเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ มีความสามารถทังในการคิดและการปฏิบัต ิ

บทบรรณาธิการ 
    สวัสดีค่ะ...เดือนนี มองไปทางไหนก็มีแต่ฝน 
ฝน แล้วก็ฝน คณาจารย์หลายๆ สาขาก็พากัน
เดินสายไปศึกษาดูงานนอกสถานทีหนีฝนกัน
ไปถ้วนหน้า ต่างจังหวัดบ้าง ต่างประเทศบ้าง 
ก็ว่ากันไปนะคะ อย่างไรก็ตามปีนี ขอให้นําอย่า
ท่วมอีกเลยนะคะ สาธุ... และถึงแมจ้ะเป็นช่วง
ปิดภาคการศึกษา แต่ภาระงานของคณาจารย์
กลับมีมาก อาจจะมากกว่าช่วงเปิดเรียนเสีย
ด้วยซํา ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารเพือใช้
ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา การ
เตรียมกิจกรรมในโครงการสัมมนาอาจารย์ที
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี และโครงการ
ประชุมสัมมนาของภาควิชา นอกจากนี ยังมี
การเตรียมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั งการ
เตรียมการสอนสําหรับภาคการศึกษาทีจะ
มาถึง ส่วนรายละเอียดและประมวลภาพ
กิจกรรมทีเกิดขึ นภายในเดือนพฤษภาคมขอ
เชิญติดตามชมได้เลยคะ 

บรรณาธิการ 
ดร.จีระวรรณ เกษสิงห ์

   

       
ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ ์     ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคําตา 
ภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ                
ผศ.ป้ายแดง ของภาควิชา คือ ผศ.ดร.ชนิศวรา 
เลิศอมรพงษ์ และ  ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคําตา             
ในการได้รับการแต่งตังให ้ดํารงตําแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ พวกเราชาวภาควิชาการศึกษาก็ขอ
ปรบมือดัง  ๆและขอกด Like ให ้กับความสําเร็จ
อีกขันของ ดร.ชนิศวรา และ ดร.ชาตรี และจะรอ
ชืนชมผลงานชิ นต่อ  ๆไปนะคะ 

 



 

 

 

 

 

ภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาตรี          
ฝ่ายคําตา อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชา
การศึกษา อีกครัง เนืองในโอกาสทีอาจารยไ์ด้ร ับการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยเรือง A Self-study of a Thai Teacher Educator 
Developing a Better Understanding of PCK for Teaching 
about Teaching Science ในวารสารนานาชาติ คุณภาพระดับ 
Quartile ที 1 (คุณภาพชันเยียม) ทาง Social Science ชือ
วารสาร Research in Science Education ซึงนับเป็นงานวิจัย

เรืองทีสองในปีเดียวกัน วารสาร Research in Science Education เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษาระดับนานาชาติอันดับต้นของศาสตร ์(TOP JOURNAL) จากสํานักพิมพ์ SpringerLink ซึงอยู่
ในฐานข้อมูลหลายฐานข้อมูล อาทิ Social Science Citation Index SCOPUS Astrophysics Data 
System (ADS) และ Google Scholar เป็นต้น วารสารมีค่า IMACT factor เท่ากับ 0.853 ในปี 
2010 (ล่าสุด) โดยงานวิจัยดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ในการวิจัยพัฒนาการเรียน
การสอนและนวัตกรรมการเรียนการสอน ซึงดําเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร ์ในโอกาสนีภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคําตา และ
ขอขอบคุณอาจารย์ทีสร ้างชือเสียงให้กับภาควิชา และขอเป็นกําลังใจให้อาจารย์ไดพ้ัฒนางานเพือ
สร ้างก ้าวหน้าในวงการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ต่อไปคะ  

ภาควิชาการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้าย
แดง ดร.ศุภฤกษ์ ทานาค อาจารย์ประจําสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ภาควิชาการศึกษา ทีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปรัชญาดุษฏีบัณ ฑิต ส าขา วิชาหลัก สูตรและการสอน             
มาหมาดๆ ค่า พวกเราก็ขอปรบมือดังๆ ให ้กับความเพียร
พยายามจนประสบความสําเร็จของอาจารยค์ะ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     ระหว่างวันที 3- 4 พ.ค. 55 ภาควิชาการศึกษารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ ําปีการศึกษา 2554 ซึงคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประกอบด้วย                         
รศ.ประดนเดช นีละคุปต ์ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในซึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก รศ .ดร .วิกร  ตัณฑวุฑโฒ กรรมการจากภาควิชาอาชีวศึกษา อ . สุริยัน       
สุวรรณกาล กรรมการจากภาควิชาพลศึกษา นางสาวทรายทอง ทิพย ์โพธ ิกรรมการและ
เลขานุการ นางสาวสุกัญญา บุญเกิน กรรมการและเลขานุการ โดยในวันแรกของการ
ตรวจประเมินฯ คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารภาควิชา จากนันเป็นการนําเสนอ
ข้อมูลการสรุปผลการดําเนินงานของภาควิชาตามแผนพัฒนา ปรับปรุงในรอบปีทีผ่าน
มาและเยียมชมภาควิชา ช่วงบ่ายเป็นการสัมภาษณ์บุคลากรภาควิชา ประกอบด้วย 
นิสิต อาจารย ์และเจ้าหน้าทีภาควิชา ในวันทีสองของการตรวจประเมินฯ คณะกรรมการ
ประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินและรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและบุคลากร
ภาควิชาทราบ 

 



 

 

  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

                    ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
                                ประจ ําปีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 25542554  
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ ครบทัง 9 องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี ที
กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 22 ตัวบ่งชี  โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลีย 
4.90 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย 4.74 
ซึงอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที 1   

 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครังนี  คณะ
กรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะเพือการพัฒนา เพือเป็น
แนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ น ดังนี 
 

จุดแข็ง 

 ภ าควิ ช า มี อ า จ า รย์ ที มี ศัก ย ภ าพ
หลากหลาย สามารถเปิดหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาทีสนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนได้  

จุดทีควรพัฒนา 

 การประเมินการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ยังไม่ชัดเจน 

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มีการระบุหลักฐานอ้างอิงทีคลุมเครือ 
 อาจารย์ทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ ขึ นไป มีจํานวนน้อย 

ข้อเสนอแนะเพือการพัฒนา 
 จัดทํารูปแบบการประเมินให้ครอบคลุมผู้มีส่วนเกียวข้องและในกรณีทีเกียวกับการ

เรียนการสอนให้ระบุไว ้ให้ชัดเจนในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 ควรมีระบบและกลไกให้อาจารย์เข ้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการในทุกระดับเพิมขึ นอย่าง

เร่งด่วน 



 

 

ตารางที 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. 

องค์ประกอบที 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ   

คณะศึกษาศาสตร์กําหนดให้ภาควิชาไม่ต้องรับการประเมินแต่รายงานผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที 2  การผลิตบัณฑิต  4.17 4.17 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 4.72 4.72 4.72 4.72 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - - 4.00 3.50 4.00 3.50 - - 4.00 3.50 4.00 3.50 ดี พอใช ้ ดี พอใช ้

องค์ประกอบที 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  - - 5.00 5.00 4.50 4.50 - - 5.00 5.00 4.50 4.50 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบที 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที 7 การบริหารและจัดการ  - - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที 8 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

คณะศึกษาศาสตร์กําหนดให้ประเมินระดับคณะเท่านัน 

องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลียรวมทุกตัวบ่งชี ของทุกองค์ประกอบ 4.44 4.44 4.82 4.81 4.77 4.75 - - 4.77 4.75 4.72 4.70 

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก - - ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

โครงการพัฒนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพือส่งเสริม
สมรรถนะความรู ้ความสามารถในการสอนเนื อหาวิชาเฉพาะ 

   
วันที 26 เมษายน รศ .ดร.สิริพร ทิพย์คง ผศ .ดร.นฤมล ยุตาคม ผศ .ดร .ชนิศวรา                   
เลิศอมรพงษ์ และ ผศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ ร่วมกับคณะวิจัยโครงการพัฒนานิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพือส่งเสริมสมรรถนะความรู ้ความสามารถในการสอน
เนื อหาวิชาเฉพาะได้ดําเนินการชี แจงและจัดประชุมวิพากษ์โปรแกรมและหลักสูตรกับ
อาจารย์พีเลี ยง อาจารย์นิเทศ และผู้เชียวชาญสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ การสอน
วิทยาศาสตร์ และคหกรรมศาสตรศึกษา และในวันที 17 พฤษภาคม พ.ศ.2555 คณะวิจัย
ได้ดําเนินการชี แจงโปรแกรมและหลักสูตรกับอาจารย์พีเลี ยงและอาจารย์นิเทศ ของ
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ และคหกรรมศาสตรศึกษา ซึง
โครงการจะวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนานิสิตครูเพือให้เป็นครูมืออาชีพต่อไป

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 

 

เพือเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่สู่อ้อมกอดนนทรี เมือวันที 19 พฤษภาคม พ .ศ. 2555           
ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ และ อ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง ได้เข้าร่วมเป็นอาจารย์พีเลี ยง
ในโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555 ซึงในปีนี คณะศึกษาศาสตร์ได้
เข้าร่วมโครงการเป็นวันแรกจากจํานวนวันอบรมของทุกคณะทังหมดสีวันคะ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

ข่าวฝากจากฝ่ายเทคโนโลยีและจดหมายข่าวภาควิชา 

ทางฝายจดหมายขาว ไดดําเนินการตอเนื่องมาเปนปที่ 6 เพื่อรายงานความ
เคลื่อนไหวและประชาสัมพันธงานที่เกี่ยวกับภาควิชาในแตละรอบเดือนใหกับ
คณาจารยในภาควิชา ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และผูสนใจ ไวในเว็บไซตของภาควิชา 
www.doed.edu.ku.ac.th ดังนั้นขอเชิญชวนคณาจารยทุกทานสงขาว
ประชาสัมพันธ หรือเผยแพรความรูใหกับผูสนใจลงในจดหมายขาวไดโดยสง e-mail 
ไปท่ี feducrl@ku.ac.th ทางฝายบรรณาธิการของเราจะปดตนฉบับกันในสัปดาห
สุดทายของเดือนนะคะ 

ข่าวฝากจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ภาควิชาการศึกษาขอขยายเวลาโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยภายใน
ภาควิชาการศึกษา ประจําปี พ.ศ.2555 โดยผู ้สนใจสามารถส่งโครงการเพือ
ขอรับทุนได ้ตงัแต่บัดนี  จนถึง 30 มิถุนายน 2555 คะ 

รายละเอียดเพิมเติมทีเว็บไซต์ภาควิชาการศึกษา 
http://doed.edu.ku.ac.th/newweb/index.php?start=5  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์และ
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน

ทางวิชาการ ณ ประเทศอิตาลี 

ระหว่างวันที 26 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555 
คณาจารย์สาขาวิชาปฐมวัยศึกษาและสาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ เดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานทาง
วิชาการ ณ ประเทศอิตาลี ในเรืองเกียวกับการจัด
การศึกษาตามแนวคิด เรกจิโอ เอมีเลีย ของสถานศึกษา
ตังแต่ระดับปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอุดมศึกษาในประเทศอิตาลี  รวมถึงพบปะ
แลกเปลียนประสบการณ์และความคิดเห็นเกียวกับการ
จัดการเรียนการสอน การทําวิจัยกับคณาจารย์ในระดับ
ต่างๆ   

 

ข่าวจาก 

 



 

 

 

ข่าวจาก  
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คณะศึกษาศาสตร รวมกับ บริษัทแปลน ฟอร คิดส จํากัด ไดจัดโครงการพัฒนา

ผูบริหารและผูเก่ียวของกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุนท่ี 4 ในหัวขอ “DAP กับ

การพัฒนาเด็กปฐมวัย” ในวันท่ี 23 มิถุนายน – 15 กันยายน 2555 รับสมัคร

ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป   

ผศ .ดร .  ชลาธิป สมาหิ โต ไดรับเชิญจาก 

สถาบันแห งชาติ เ พ่ือการพัฒนาเ ด็กและ

ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนวิทยากร

ในหัวขอ “การพัฒนาภาษาอังกฤษดวยเทคนิค

งายๆสําหรับเด็ก” ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 

2555  

ผศ .ดร .  ชลาธิป สมาหิ โต ไดรับเชิญจาก 

โรงเรียนอนุบาลมังกรนอย (Little Dragon 

International School) ใหเปนวิทยากรใน

หัวขอ “การพัฒนาภาษาอังกฤษดวยเทคนิค

งายๆสําหรับเด็ก” ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 

2555  

 



 

 

คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเดินทางไป

ศึกษาดูงานทางวิชาการ ณ ประเทศแคนาดา 

ระหว่างวันที 10 - 19 พฤษภาคม 2555 คณาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ได้นํานิสิตสาขาบริหารการศึกษาจํานวน 
10 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศแคนาดา 
ทังนี ได้เยียมชมและแลกเปลียนความคิดเห็นทางการ
ศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา 5 แห่ง 
คือ The University of British Columbia, Prince of 
Wales Secondary School, St. Patrick’s High School, 
L’Ecole des Ursulines de Quebec และ Neil McNeil 
Catholic High School และได้แวะไปเยียมชมธรรมชาติ
อันงดงามของนําตก Niagara อันลือลันกับ CN Tower 
หอสูงทีสุดในโลกในปัจจุบันมาด้วย 

 

 

       

 

 

 

ข่าวจาก 



 

 

เม่ือวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2555 ท่ีผานมา ดร.สิทธิกร สุมาลี ไดไปเปนวิทยากรใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับ
ประถมศึกษา) ใหแกคณาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)  
โดยคณาจารยไดเรียนรูหลักการในการประเมินหลักสูตร และลงมือสรางเครื่องมือ และ
เรียนรูแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินหลักสูตร 
 

เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ดร.สิทธิกร สุมาลี และ ดร.ปยะนันท 

หิรัญยชโลธร  อาจารยสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ไดรวมเปนคณะกรรมการปฏิบัติการ

บรรณาธิการกิจหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรครูและศึกษานิเทศกดานการวัดและ

ประเมินผล ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ โรงแรมฟูรมมา 

จอมเทียน บีช พัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย ดร .สิทธิกร สุมาลี และ                 

ดร.ปยะนันท หิรัญยชโลธร ไดรวมตรวจสอบ ทบทวน รวมถึงวิพากษและสรุปแผนการ

ฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรางเครื่องมือวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวจาก 



 

 

 

ข่าวจาก 

วันที 10-11 พฤษภาคม 2555 รศ.ดร.สิริพร ทิพย์
คง ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ผศ.ดร .ทรงชัย 
อักษรคิด ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง และอาจารย์วันดี 
เกษมสุขพิพัฒน์  ได้ร่ วมเ ป็นวิทยากรจัดอบรม
ปฏิบัติการด้านความรู ้ความสามารถในการสอน
เนื อหาวิชาเฉพาะสําหรับนิสิตสาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 
 

วันที 14-15 พฤษภาคม 2555 ผศ .ดร .ชนิศวรา  
เลิศอมรพงษ์  ดร .ต้องตา สมใจเพ็ง และ  อ .วันดี          
เกษมสุขพิพัฒน์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรือง การใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad เพือการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน
ชั นมัธ ยม ศึ กษ า ปีที  4 ปี ก า ร ศึก ษา  2555 ณ 
โรงเรียนราชวินิต บางเขน  

 



 

 

 

ข่าวจาก     

 

  

คณาจารย์และนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ  
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ศึกษาดูงานทางวิชาการ  

ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ระหว่างวันที 3 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คณาจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และนิสิตของโครงการปริญญา
โท ภาคพิเศษ จํานวน 22 คนร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้
เข้าสังเกตการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และ

แลกเปลียน เ รียนรู ้เ กียวกับแนวการจัดการ เรียนรู ้
วิทยาศาสตร์กับครูและผู ้บริหารจากโรงเรียนประถมศึกษา 
Yaumati Catholic Primary School และโรงเรียน
มัธยมศึกษา Ng Wah Catholic Secondary School และได้
เยียมชม Department of Science and Environmental 
Studies Faculty of Art and Sciences Hong Kong 



 

 

Institute of Education ในการนี ได้รับฟังการนําเสนอ
ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตของสถาบันจํานวน 5 
เรือง และตัวแทนนิสิตของโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก ่นางสาวลลิตา  มัณ
ยานนท์ และ นางสาวพรลภัส เสวกะ ได้นําเสนอเรือง 
Science Education in Thailand และนางสาวกุลธิดา       
สุวัชระกุลธร นําเสนอในเรือง The Overview of Research 

Projects by Post Grad Students in Science Education Program from Kasetsart University ซึง
ได้รับความสนใจจากผู ้เข ้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก  

 

อ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน อาจารย์ประจํา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชา
การศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม
เชิงปฏิบัติการหัวข ้อ แนวทางการพัฒนา
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ทีเหมาะสม เพือไปสู่
การจัดการเรียนรู้ทีดีเลิศ ให้แก่ อาจารย์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา จํานวน 25 คน ในวันที 
24-25 พฤษภาคม 2555 ซึงอาจารย์ทีเข ้า
ร่วมการอบรมส่วนใหญ่ได้รับความรู ้และ
ประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ครังนี เป็น
อย่างมาก 

 
 

อ.ดร.เอกรัตน์ ศรีตัญ ู และ อ.ดร.              
จีระวรรณ เกษสิงห ์อาจารย์ประจําสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา เข้า
ร่วมนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ International Conference 
Innovative Research in a Changing and 
Challenging World ในระหว่างวันที 16-18 
พฤษภาคม 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต โดย ดร.
เอกรัตน์ นําเสนองานวิจัยในเรือง The 
development of pre-service science 
teachers’ teaching assessment standard 
criterion for supervision ส่วน ดร.จีระวรรณ 
นําเสนองานวิจัยเรือง Collaborative Action 
Research for Changing Science Teachers’ 
Understanding and Practice of Inquiry  



 

 

 

 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ ้าของ   ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ทีปรึกษา  อ.ดร.สิทธิกร สุมาลี 
บรรณาธิการ  อ.ดร.จีระวรรณ เกษสิงห ์
กองบรรณาธิการ อ.ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต  

ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยิพมลสิทธิ   
อ.ดร.อังฉรา นิยมาภา อ.ดร.ศุภฤกษ์ ทานาค  
อ.ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร  
คุณพรพิมล เขตสมุทร คุณพัทธนันท์ แม้นเมฆ 

หากท่านใดมีข่าวทีต้องการประชาสัมพันธ์หรือข้อความทีต้องการเผยแพร่  
กรุณาส่งภายในวันที 30 ของทุกเดือน  
ติดต่อได้ทีกองบรรณาธิการ E-mail: feducrl@ku.ac.th ; fedunwc@ku.ac.th  


