
 

 

    

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปท่ี 6 ฉบับท่ี 36 ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 

 

 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      

ภาควิชาการศึกษา เปนสถาบันที่มุงความเปนเลิศทางวชิาการสูระดับสากล 
ผลิตนักการศึกษาที่มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีความสามารถทั้งในการคิดและการปฏิบัติ 

บทบรรณาธิการ 
    สวัสดีคะ...เดือนน้ีมองไปทางไหนก็มีแตฝน 
ฝน แลวก็ฝน คณาจารยหลายๆ สาขาก็พากัน
เดินสายไปศึกษาดูงานนอกสถานที่หนีฝนกัน
ไปถวนหนา ตางจังหวัดบาง ตางประเทศบาง 
ก็วากันไปนะคะ อยางไรก็ตามปนี้ขอใหนํ้าอยา
ทวมอีกเลยนะคะ สาธุ... และถึงแมจะเปนชวง
ปดภาคการศึกษา แตภาระงานของคณาจารย
กลับมีมาก อาจจะมากกวาชวงเปดเรียนเสีย
ดวยซ้ํา ไมวาจะเปนการเตรียมเอกสารเพื่อใช
ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา การ
เตรียมกิจกรรมในโครงการสัมมนาอาจารยที่
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี และโครงการ
ประชุมสัมมนาของภาควิชา นอกจากนี้ยังมี
การเตรียมการปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้ งการ
เตรียมการสอนสําหรับภาคการศึกษาที่จะ
มาถึง สวนรายละเอียดและประมวลภาพ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคมขอ
เชิญติดตามชมไดเลยคะ 

บรรณาธิการ 
ดร.จีระวรรณ เกษสิงห 

   

       
ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ      ผศ.ดร.ชาตรี ฝายคําตา 

ภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ                
ผศ.ปายแดง ของภาควิชา คือ ผศ.ดร.ชนิศวรา 
เลิศอมรพงษ และ  ผศ.ดร.ชาตรี ฝายคําตา             
ในการไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย พวกเราชาวภาควิชาการศึกษาก็ขอ
ปรบมือดังๆ และขอกด Like ใหกับความสําเร็จ
อีกขั้นของ ดร.ชนิศวรา และ ดร.ชาตรี และจะรอ
ช่ืนชมผลงานช้ินตอๆ ไปนะคะ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาตรี          
ฝายคําตา อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ภาควิชา
การศึกษา อีกคร้ัง เนื่องในโอกาสท่ีอาจารยไดรับการตีพิมพ
ผลงานวิจัยเร่ือง A Self-study of a Thai Teacher Educator 
Developing a Better Understanding of PCK for Teaching 
about Teaching Science ในวารสารนานาชาติ คุณภาพระดับ 
Quartile ที่ 1 (คุณภาพชั้นเยี่ยม) ทาง Social Science ชื่อ

วารสาร Research in Science Education ซ่ึงนับเปนงานวิจัยเร่ืองท่ีสองในปเดียวกัน วารสาร 
Research in Science Education เปนวารสารดานวิทยาศาสตรศึกษาระดับนานาชาติอันดับตน
ของศาสตร (TOP JOURNAL) จากสํานักพิมพ SpringerLink ซ่ึงอยูในฐานขอมูลหลายฐานขอมูล 
อาทิ Social Science Citation Index SCOPUS Astrophysics Data System (ADS) และ Google 
Scholar เปนตน วารสารมีคา IMACT factor เทากับ 0.853 ในป 2010 (ลาสุด) โดยงานวิจัย
ดังกลาวอยูภายใตโครงการพัฒนาอาจารยในการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน ซ่ึงดําเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ในโอกาสนี้ภาควิชา
การศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาตรี ฝายคําตา และขอขอบคุณอาจารยท่ีสรางชื่อเสียง
ใหกับภาควิชา และขอเปนกําลังใจใหอาจารยไดพัฒนางานเพ่ือสรางกาวหนาในวงการวิชาชีพ
ศึกษาศาสตรตอไปคะ  

ภาควิชาการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมปาย
แดง ดร.ศุภฤกษ ทานาค อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ภาควิชาการศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ป รัชญาดุษฏีบัณ ฑิต ส าขาวิ ชาหลักสูตรและการสอน             
มาหมาดๆ คา พวกเราก็ขอปรบมือดังๆ ใหกับความเพียร
พยายามจนประสบความสําเร็จของอาจารยคะ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     ระหวางวันที่ 3- 4 พ.ค. 55 ภาควิชาการศึกษารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปการศึกษา 2554 ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประกอบดวย                         
รศ.ประดนเดช นีละคุปต ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในซึ่งเปนผูทรงคุณวฒุิ
ภายนอก รศ.ดร.วิกร  ตัณฑวุฑโฒ กรรมการจากภาควิชาอาชีวศึกษา อ.สุริยัน       
สุวรรณกาล กรรมการจากภาควิชาพลศึกษา นางสาวทรายทอง ทิพยโพธิ ์กรรมการและ
เลขานุการ นางสาวสุกัญญา บุญเกิน กรรมการและเลขานุการ โดยในวันแรกของการ
ตรวจประเมินฯ คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารภาควิชา จากนั้นเปนการนําเสนอ
ขอมูลการสรุปผลการดําเนินงานของภาควิชาตามแผนพัฒนา ปรับปรุงในรอบปท่ีผาน
มาและเยี่ยมชมภาควิชา ชวงบายเปนการสัมภาษณบุคลากรภาควิชา ประกอบดวย 
นิสิต อาจารย และเจาหนาท่ีภาควิชา ในวันท่ีสองของการตรวจประเมินฯ คณะกรรมการ
ประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินและรายงานผลการประเมินใหผูบริหารและบุคลากร
ภาควิชาทราบ 

 



 

 

  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

                    ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตรภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
                                ประจําปการศึกษา ประจําปการศึกษา 25542554  
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่
กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 22 ตัวบงช้ี โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 
4.90 อยูในระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.74 
ซ่ึงอยูในระดับดีมากเชนกัน รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1   

 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะ
กรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเปน
แนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 

จุดแข็ง 
 ภ า ค วิ ช า มี อ า จ า ร ย ที่ มี ศั ก ย ภ า พ

หลากหลาย สามารถเปดหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่สนองตอบความ
ตองการของผูเรียนได  

จุดที่ควรพัฒนา 
 การประเมินการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ยังไมชัดเจน 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มีการระบุหลักฐานอางอิงที่คลุมเครือ 
 อาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย ขึ้นไป มีจํานวนนอย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 จัดทํารูปแบบการประเมินใหครอบคลุมผูมีสวนเกี่ยวของและในกรณีที่เกี่ยวกับการ

เรียนการสอนใหระบุไวใหชัดเจนในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 ควรมีระบบและกลไกใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการในทุกระดับเพ่ิมขึ้นอยาง

เรงดวน 



 

 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หนวย 
งาน 

กรรม 
การ 

หนวยงาน กรรมการ หนวย 
งาน 

กรรม 
การ 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนดําเนินการ   

คณะศึกษาศาสตรกําหนดใหภาควิชาไมตองรับการประเมินแตรายงานผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 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 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - - 4.00 3.50 4.00 3.50 - - 4.00 3.50 4.00 3.50 ดี พอใช ดี พอใช 

องคประกอบที่ 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 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม  - - 5.00 5.00 4.50 4.50 - - 5.00 5.00 4.50 4.50 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

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

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ  - - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

คณะศึกษาศาสตรกําหนดใหประเมินระดับคณะเทาน้ัน 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

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

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

โครงการพัฒนานิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อสงเสริม
สมรรถนะความรูความสามารถในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ 

   
วันที่  26 เมษายน รศ.ดร.สิริพร ทิพยคง ผศ.ดร.นฤมล ยุตาคม ผศ.ดร.ชนิศวรา                   
เลิศอมรพงษ และ ผศ.ดร.พงศประพันธ พงษโสภณ รวมกับคณะวิจัยโครงการพัฒนานิสิต
ฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อสงเสริมสมรรถนะความรูความสามารถในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะไดดําเนินการชี้แจงและจัดประชุมวิพากษโปรแกรมและหลักสูตรกับ
อาจารยพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศ และผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร การสอน
วิทยาศาสตร และคหกรรมศาสตรศึกษา และในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2555 คณะวิจัย
ไดดําเนินการชี้แจงโปรแกรมและหลักสูตรกับอาจารยพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ ของ
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร การสอนวิทยาศาสตร และคหกรรมศาสตรศึกษา ซึ่ง
โครงการจะวิจัยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพัฒนานิสิตครูเพื่อใหเปนครูมืออาชีพตอไป

โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม 

 

เพื่อเปนการตอนรับนิสิตใหมสูออมกอดนนทรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555           
ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ และ อ.ดร.ปฐมาภรณ พิมพทอง ไดเขารวมเปนอาจารยพี่เลี้ยง
ในโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ประจําปการศึกษา 2555 ซึ่งในปนี้คณะศึกษาศาสตรได
เขารวมโครงการเปนวันแรกจากจํานวนวันอบรมของทุกคณะทั้งหมดสี่วันคะ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

ขาวฝากจากฝายเทคโนโลยีและจดหมายขาวภาควิชา 

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

ขาวฝากจากฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

ภาควิชาการศึกษาขอขยายเวลาโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยภายใน
ภาควิชาการศึกษา ประจําป พ.ศ.2555 โดยผูสนใจสามารถสงโครงการเพื่อ
ขอรับทุนได ตั้งแตบัดน้ี จนถึง 30 มิถุนายน 2555 คะ 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารยสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตรและ
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน

ทางวิชาการ ณ ประเทศอิตาลี 

ระหวางวันท่ี 26 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555 
คณาจารยสาขาวิชาปฐมวัยศึกษาและสาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร เดินทางไปฝกอบรมและศึกษาดูงานทาง
วิชาการ ณ ประเทศอิตาลี ในเร่ืองเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาตามแนวคิด เรกจิโอ เอมีเลีย ของสถานศึกษา
ต้ังแตระดับปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอุดมศึกษาในประเทศอิตาลี รวมถึงพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การทําวิจัยกับคณาจารยในระดับ
ตางๆ   

 

ขาวจาก 
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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 ได รับเชิญจาก 

สถาบันแห งชาติ เ พ่ือการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนวิทยากร

ในหัวขอ “การพัฒนาภาษาอังกฤษดวยเทคนิค

งายๆสําหรับเด็ก” ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 

2555  

ผศ.ดร . ชลาธิป สมาหิ โต ได รับเชิญจาก 

โรงเรียนอนุบาลมังกรนอย (Little Dragon 

International School) ใหเปนวิทยากรใน

หัวขอ “การพัฒนาภาษาอังกฤษดวยเทคนิค

งายๆสําหรับเด็ก” ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 

2555  



 

 

คณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเดินทางไป

ศึกษาดูงานทางวิชาการ ณ ประเทศแคนาดา 

ระหวางวันที่ 10 - 19 พฤษภาคม 2555 คณาจารย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ไดนํานิสิตสาขาบริหารการศึกษาจํานวน 
10 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศแคนาดา 
ท้ังนี้ไดเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการ
ศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา 5 แหง 
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 และไดแวะไปเยี่ยมชมธรรมชาติ
อันงดงามของน้ําตก Niagara อันลือลั่นกับ CN Tower 
หอสูงที่สุดในโลกในปจจุบันมาดวย 

 

 

       

 

 

 

ขาวจาก 



 

 

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 ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ณ โรงแรมฟูรมมา 

จอมเทียน บีช พัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย ดร.สิทธิกร สุมาลี และ                 

ดร.ปยะนันท หิรัญยชโลธร ไดรวมตรวจสอบ ทบทวน รวมถึงวิพากษและสรุปแผนการ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาวจาก 



 

 

 

ขาวจาก 

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 รศ.ดร.สิริพร ทิพย
คง ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ ผศ.ดร.ทรงชัย 
อักษรคิด ดร.ตองตา สมใจเพ็ง และอาจารยวันดี 
เกษมสุขพิพัฒน  ไดร วมเปนวิทยากรจัดอบรม
ปฏิบัติการดานความรูความสามารถในการสอน
เน้ือหาวิชาเฉพาะสําหรับนิสิตสาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่  14-15 พฤษภาคม 2555 ผศ.ดร.ชนิศวรา  
เลิศอมรพงษ ดร.ตองตา สมใจเพ็ง และ อ.วันดี          
เกษมสุขพิพัฒน ไดรวมเปนวิทยากรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การใชโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad เพ่ือการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน
ชั้นมั ธ ยม ศึ กษา ปที่  4 ป ก า ร ศึก ษา  2555 ณ 
โรงเรียนราชวินิต บางเขน  

 



 

 

 

ขาวจาก     

 

  

คณาจารยและนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ  
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ศึกษาดูงานทางวิชาการ  

ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ระหวางวันท่ี 3 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คณาจารย
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และนิสิตของโครงการปริญญา
โท ภาคพิเศษ จํานวน 22 คนรวมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 
เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได
เขาสังเกตการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและ

แลกเปลี่ ยน เ รียนรู เกี่ ยวกับแนวการจัดการเ รียน รู
วิทยาศาสตรกับครูและผูบริหารจากโรงเรียนประถมศึกษา 
Yaumati Catholic Primary School และโรงเรียน
มัธยมศึกษา Ng Wah Catholic Secondary School และได
เย่ียมชม Department of Science and Environmental 
Studies Faculty of Art and Sciences Hong Kong 



 

 

Institute of Education ในการนี้ไดรับฟงการนําเสนอ
ผลงานวิจัยของคณาจารยและนิสิตของสถาบันจํานวน 5 
เร่ือง และตัวแทนนิสิตของโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก นางสาวลลิตา  มัณ
ยานนท และ นางสาวพรลภัส เสวกะ ไดนําเสนอเร่ือง 
Science Education in Thailand และนางสาวกุลธิดา       

สุวัชระกุลธร นําเสนอในเร่ือง The Overview of Research Projects by Post Grad Students in 
Science Education Program from Kasetsart University ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูเขารวม
สัมมนาเปนอยางมาก  

 

อ.ดร.ศศิเทพ ปติพรเทพิน อาจารยประจํา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศกึษา ภาควิชา
การศึกษา ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการอบรม
เชิงปฏิบัติการหัวขอ แนวทางการพัฒนา
วิชาชีพครวูิทยาศาสตรท่ีเหมาะสม เพ่ือไปสู
การจัดการเรียนรูที่ดีเลิศ ใหแก อาจารยกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศกึษา โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศกึษา จํานวน 25 คน ในวันที่ 
24-25 พฤษภาคม 2555 ซึ่งอาจารยที่เขา
รวมการอบรมสวนใหญไดรับความรูและ
ประสบการณจากการสัมภาษณคร้ังนี้เปน
อยางมาก 

 
 

อ.ดร.เอกรัตน ศรีตัญู และ อ.ดร.              
จรีะวรรณ เกษสิงห อาจารยประจําสาขาวิชา
วิทยาศาสตรศกึษา ภาควิชาการศกึษา เขา
รวมนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ International Conference 
Innovative Research in a Changing and 
Challenging World ในระหวางวันที่ 16-18 
พฤษภาคม 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต โดย ดร.
เอกรัตน นําเสนองานวิจัยในเรื่อง The 
development of pre-service science 
teachers’ teaching assessment standard 
criterion for supervision สวน ดร.จีระวรรณ 
นําเสนองานวิจัยเรื่อง Collaborative Action 
Research for Changing Science Teachers’ 
Understanding and Practice of Inquiry  



 

 

 

 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาของ   ภาควิชาการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ท่ีปรึกษา  อ.ดร.สทิธิกร สุมาล ี
บรรณาธกิาร  อ.ดร.จีระวรรณ เกษสิงห 
กองบรรณาธกิาร อ.ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต  

ผศ.ดร.ชนิศวรา เลศิอมรพงษ ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปยิพมลสทิธิ์  
อ.ดร.อังฉรา นิยมาภา อ.ดร.ศภุฤกษ ทานาค  
อ.ดร.ปยะนันท หิรัณยชโลทร  
คุณพรพิมล เขตสมทุร คุณพัทธนันท แมนเมฆ 

หากทานใดมีขาวท่ีตองการประชาสัมพันธหรอืขอความท่ีตองการเผยแพร  
กรุณาสงภายในวันท่ี 30 ของทุกเดอืน  
ติดตอไดที่กองบรรณาธกิาร E-mail: feducrl@ku.ac.th ; fedunwc@ku.ac.th  


