
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
 
 
 
                                                                 
 
 
 
    

 

 
 

ภาควิชาการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
ปที่ 2 ฉบับที ่20 ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 

ภ า ค วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า  เ ป น ส ถ า บั น ที่ มุ ง ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ท า ง วิ ช า ก า ร สู ร ะ ดั บ ส า ก ล   
ผลิตนักการศึกษาที่มี เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ  มีความสามารถทั้ งในการคิดและการปฏิบัติ  

บทบรรณาธกิารบทบรรณาธกิาร 

  
  สวัสดีคะ  จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับรับวันเปดภาคปลาย 

เปดเทอมมา คณาจารยหลายๆทานของภาคเราก็ไดมีโอกาสนําเสนอ
ผลงาน รวมงาน และ รวมเปนกรรมการจัดงานในฝายตางๆ  ใน งาน
ประชุมวิชาการนานาชาติที่คณะฯเราเปนเจาภาพที่จัดขึ้นในวันที่ 1-3 
พฤศจิกายน ที่ผานมา  ซึ่งถือเปนโอกาสอันดีที่เราจะไดมีโอกาส
แลกเปล่ียนความรูกับนักวิชาการและ คณาจารยในสายวิชาชีพ
เดียวกันทั้งในประเทศ และ ตางประเทศ   

 ชวงนี้ลมหนาวมาเยือนแลวนะคะ ขอใหอาจารยทุกทานรักษา
สุขภาพใหแข็ งแรง  เพื่ อ เตรี ยมพรอม รับกับสภาพอากาศที่
เปล่ียนแปลงไปนะคะ   

           
                 ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต  

                                                            บรรณาธิการ 

 

 
 
         ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานนท จันทรา ที่ไดรับเล่ือน
ระดับเปน ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 คะ  

              
   

ภาพควันหลงจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Teacher Professional Development: 
Searching for a New Paradigms, Agendas, and Network ท่ีจัดขึ้นในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2552 ท่ีโรงแรมรามาการเดนส  
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ความเปนมาของวันลอยกระทง 
  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันลอยกระทงของทุกปจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ตามปฏิทนิจันทรคตไิทย หรือถาเปนปฏิทินจันทรคติ
ลานนาจะตรงกับเดือนยี ่และหากเปนปฏิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเดอืน 12 นี้เปนชวงตนฤดูหนาว 
อากาศจึงเย็นสบาย และอยูในชวงฤดูน้าํหลาก มีน้าํข้ีนเต็มฝง ทําใหเห็นสายน้าํอยางชัดเจน อีกทัง้วันขึ้น 15 ค่าํ เปน
วันที่พระจันทรเต็มดวง ทําใหสามารถเห็นแมน้ําที่มีแสงจันทรสองกระทบลงมา เปนภาพทีดู่งดงามเหมาะแกการชม
เปนอยางย่ิง ในสมัยกอนนั้นพิธีลอยกระทงจะเปนการลอยโคม โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ 5 ไดทรงสันนิษฐานวา พิธีลอยกระทงเปนพิธีของพราหมณ จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจา 3 องค คือ พระอิศวร พระ
นารายณ และพระพรหม ตอมาไดนาํพระพุทธศาสนาเขาไปเกี่ยวของ จึงใหมีการชักโคม เพ่ือบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 
และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจา กอนที่นางนพมาศ หรือ ทาวศรีจุฬาลักษณ สนมเอกของพระรวง
จะคิดคนประดิษฐกระทงดอกบัวข้ึนเปนคนแรกแทนการลอยโคม ดังปรากฎในหนังสือนางนพมาศที่วา  
 
          "ครั้นวันเพ็ญเดือน12 ขานอยไดกระทําโคมลอย คิดตกแตงใหงามประหลาดกวาโคมสนมกํานัลทั้งปวงจึง
เลือกผกาเกษรสีตาง ๆ มาประดับเปนรปูกระมุทกลีบบานรบัแสงจนัทรใหญประมาณเทากงระแทะ ลวนแตพรรณ
ดอกไมซอนสสีลับใหเปนลวดลาย..."  
 
          เมื่อสมเด็จพระรวงเจาไดเสด็จฯ ทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย 
จึงโปรดใหถือเปนเยี่ยงอยาง และใหจดัประเพณีลอยกระทงขึ้นเปนประจําทุกป โดยใหใชกระทงดอกบัวแทนโคมลอย 
ดังพระราชดํารัสที่วา "ตั้งแตนี้สืบไปเบื้องหนา โดยลําดบักษตัริยในสยามประเทศถงึกาลกําหนดนักขัตตฤกษวนัเพ็ญ
เดือน 12 ใหทําโคมลอยเปนรูปดอกบัว อุทิศสักการบชูาพระพุทธบาทนัมมทานทตีราบเทากัลปาวสาน" พิธีลอย
กระทงจึงเปล่ียนรูปแบบตั้งแตนัน้เปนตนมาประเพณีลอยกระทงสืบตอกันเรื่อยมา จนถึงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 
สมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3 พระบรมวงศานุวงศตลอดจนขุนนางนิยมประดษิฐกระทงใหญเพ่ือประกวดประชันกัน 
ซึ่งตองใชแรงคนและเงินจาํนวนมาก พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 ทรงเห็นวาเปนการสิน้เปลือง 
จึงโปรดใหยกเลิกการประดษิฐกระทงใหญแขงขัน และโปรดใหพระบรมวงศานุวงศทําเรือลอยประทีปถวายองคละลํา
แทนกระทงใหญ และเรียกชื่อวา "เรือลอยประทีป" ตอมาในรัชกาลที ่5 และรัชกาลที่ 6 ไดทรงฟนฟูพระราชพิธีนี้
ข้ึนมาอีกครั้ง ปจจุบนัการลอยพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงกระทําเปนการสวนพระองคตามพระ
ราชอัธยาศัย 

ที่ ม า :  h t t p : / / h i l i g h t . ka p o o k . c o m / v i e w / 3 0 4 3 8  
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      คณะกรรมการฝายเทคโนโลยี แจงวา ขณะนี้กําลังจัดเตรียมปรับปรุง หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 3 หอง 3-
303 คือ นําเอาพรม ออก จัดวางระบบ LAN และ ระบบไฟใหม  คาดวาภาคการศึกษาหนาจะเริ่มใชได ถาอาจารยทานใด  
มีขอเสนอแนะในการปรับปรุง ก็ขอใหแจงไดที่ฝายเทคโนโลยีของภาควิชาฯ   

 

  
 
       
        ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552  ฝายวิชาการไดจัดใหมี โครงการสงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ: ขั้นตอนการขอตําแหนง
ทางวิชาการและการเขียน กพอ.03 โดยมี ผศ.ดร. กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์ เปนวิทยากร  
 

                      
                  
               ประธานโครงการและผูดําเนินรายการกลาวรายงาน                หัวหนาภาควิชาการศึกษากลาวเปดงาน 

 

   
 
  วิทยากร ผศ.ดร.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์   คณาจารยในภาควิชาฯเขารวมฟงบรรยาย อภิปรายซักถามทําใหไดรับความรูท่ีเปนประโยชน 
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                เดือนพฤศจิกายนมีรายการกิจกรรมยามเที่ยงตามที่กําหนดไวดังนี้ 

     
 

         ศุกรแรกของภาคปลาย 6 พ.ย. 2552 ประเดิมดวย A Journey to Turkey โดย ดร.พงษประพันธ พงศโสภณ มีผูเขารวมแคครึ่งหนึ่ง
ของที่คาดไว อาจเปนเพราะหลายคนติดภารกิจการสอน หรือเริ่มเทอมใหมอะไรๆยังไมลงตัว ผูที่เขาฟงเลยไดกําไรเพราะดร.พงษประพันธ
เตรียมของขวัญของฝากมาแจกผูเขารวม  แตละคนเลยไดรับไปคนละ 2 ชิ้น 
 

              
 

      
 

        ศุกรตอมา 13 พ.ย. 2552 ผศ.ดร.สุดารัตน สารสวาง เลาเรื่อง A Turkey for Thanksgivings เลนคําลอศุกรแรกและเตรียมผูฟงใหรูจัก
กับเทศกาลนี้ที่จะมีมาในชวงปลายเดือน วันนี้มีทั้งไกทอดและเครื่องดื่มแจกผูเขารวมกิจกรรมเพื่อสรางบรรยากาศ และปดทายดวยการ
เขียนการดขอบคุณคนที่ทําอะไรดีๆใหเรา ทุกอยางอาจารยสุดารัตนทุมทุนสรางเองทั้งหมด ตองขอบคุณอาจารยอยางสูงที่ทําใหมีผูสนใจ
มารวมกิจกรรมกันอยางคึกคัก 
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      ศุกรที่ 20 พ.ย. 2552 อาจารยศุภฤกษ ทานาคนําเรื่องเกามาเลาอีกที The Horror of Mae Nak Phrakanong 
ยังคงเขยาขวัญไดเหมือนเกา งานนี้ยังจุดประกายใหสมาชิกใหมของเราอยากนําเอาเรื่องผีๆที่บานเกิดมาเลาสูกันฟงในครั้งถัดไปดวย อยา
ลืมติดตามตอนตอไป 
      ศุกรสุดทายตองยายไปกอนเพราะติดงานสําคัญ วันครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร สมาชิกทุกคนไปรวมงานสําคัญหมด จึงหมด
กิจกรรมแตเพียงเทานี้ แตอยาลืมกลับมาฟุดฟดฟอไฟกันใหมในเดือนธันวาคม ตามตารางกิจกรรม ดังนี้ 
 

วันที่ กิจกรรม โดย 
4 ธ.ค. 2552 4-skill-activity: Top Joke Dr. Nopphawan Chimroylarp 
18 ธ.ค. 2552 Facebook for Learning and Teaching Dr.Sitthikorn Sumalee 
8 ม.ค. 2553 To be revealed later Dr.Piyanun Hirunchalotorn 
15 ม.ค. 2553 Development of Language Assoc. Prof. Saisamorn Srisookprasert 
22 ม.ค. 2553 Fat Fight Dr.Pongprapan Pongsobhon 
29 ม.ค. 2553 Vocabulary Game Asst.Prof. Wilawan Leowanawat 
     

 

  
 
การเตรียมงานประกันคณุภาพ 52 โดยฝายประกันคุณภาพของภาควชิาไดวิเคราะหตัวบงช้ีของการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจาํปการศึกษา 2552 ซึ่งจะมีการตรวจประเมินประมาณเดือนพฤษภาคม 2553 ทางฝายประกันคณุภาพจึงขอ
ความรวมมือจากสาขาวิชา และคณาจารยในภาควิชาทุกทานไดดําเนินการ และเก็บหลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ดังนี ้
      1. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนนิการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรหรือปรับปรุงระบบ
และกลไกการบริหารหลักสูตร 
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 2. การประกันคุณภาพหลักสูตรใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การ
สนับสนนุและการใหคําแนะนํานิสิต และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ  
 3. การใหผูทรงคุณวุฒิ ผูรูในชุมชน มาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ทุกหลักสูตร 
 4. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผลจากากรประเมนิพบวานายจางตองการใหนสิิตของมหาวิทยาลัยมีความสามารถ
ในการใชภาษาตางประเทศ การวิเคราะห การแกปญหา และการตรงตอเวลา ควรใหอาจารยชวยกันเสริมสรางประเด็น
ตางๆ  
 5. นิสิตปจจุบนั และศิษยเกาที่สําเร็จการศกึษาในรอบปที่ผานมา ทีไ่ดรับรางวัล 
 6. การเผยแพรผลงานวิจัยทัง้ในระดบัชาต ิและระดบันานานาชาติ  
 7. การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน – เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย หรือ เชิงพาณิชย 
 8. จํานวนบทความงานวจิัยที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมลูระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 9. จํานวนอาจารยที่ไดทนุวิจยั 
 10. จํานวนอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวชิาการทั้งในและตางประเทศ 
 11. การประเมินการใหบรกิารทางวิชาการแกสังคม และนําผลการบรกิารมาใชในการจัดการเรียนการสอนหรอืการวิจัย 
 12.อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวทิยานิพนธภายนอก
มหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับาต ิหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 
 13. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่จัดบริการวิชาการ ถาตองการไดระดับดีมาก ภาคการศึกษาตองมีอยางนอย 13 
โครงการ และทุกโครงการหรือกิจกรรมที่จัดตองมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับริการใน 4ดานคือ กระบวนการ 
ข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ ดานสิง่อํานวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ ถาจะได 3 
คะแนน ตองมีคาเฉล่ียของความพึงพอใจรวม 3.51 ข้ึนไป 
 14. การนําความรูหรือประสบการณที่ไดจากการบริการวิชาการ วิชาชพีมาใชบูรณาการกับการจดัการเรียนการสอน 
และการวิจัย 
 

     
         ผศ.ดร. นฤมล ยุตาคม และ ดร. พงศประพันธ พงษโสภณ ไดนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
International Conference on Teacher Professional Development: Searching for New Paradigms, Agendas and 
Networks. ซึ่งจัดข้ึนในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2552  ณ โรงแรมรามาการเดนส         
      ดร.ชาตร ีฝายคําตา และ นิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร ไดมโีอกาสไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ  International Science Educational Conference 2009 ซึ่งจัดขึ้นในวนัที่ 24-26 พฤศจิกายน 2552 ณ 
ประเทศสิงคโปร  
 

     
         ดร. ชนิศวรา เลิศอมรพงษ และ อาจารย วันดี เกษมสุขพิพัฒน ไดนาํเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
International Conference on Teacher Professional Development: Searching for New Paradigms, Agendas and 
Networks ซึ่งจัดข้ึนในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2552  ณ โรงแรมรามาการเดนส         
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ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต เปนวิทยากรในหัวขอกิจกรรมบูรณาการจากนิตยสารเลมเดียว ซึ่งจัดโดยนิตยสาร 
Highlights high five  ในนพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2552 มีครู และ ผูปกครองรวมเขาฟงประมาณ 150 คน  

 

     
 

ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “ลูกเกงภาษาอังกฤษดวยเทคนิคงายๆ”  ซึ่งจัดขึ้นที่  
TK Park ณ วันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผานมา มีผูปกครองเขาฟงประมาณ 100 คน  

 

    
 
 
 

ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต และ ดร. อรพรรณ  
บุตรกตัญู ไดไปเปนวิทยากรในหัวขอ การจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตรบูรณาการปฐมวัย ใหแกครูแกนนํา กทม.ใน
ระดับปฐมวัย ในวันที่17-23 พฤศจิกายน 2552  ที่
โรงแรมมิราเคิลแกรนด   
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   ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต และ นิสิตปริญญาโท สาขาปฐมวัยศึกษาที่ไดเรียนวิชา การพัฒนาสมอง และ สติปญญาของเด็ก
ในระดับปฐมวัย   ไดไปศึกษาดูงานที่ศูนย Gymboree สาขา แจงวัฒนะ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552  
   
 

     
                      
          ประธานสาขาฯ ฝากแจงขาวใหทราบวา สาขาวจิัยและประเมินผลการศึกษา ไดเปลี่ยนชือ่สาขาเปน สาขาการวิจัย
และประเมินทางการศึกษา  
 
 

      
               เดือนนี้มีงานสําคัญที่ใครหลายคนในคณะมีสวนรวมและตั้งตารอมาตลอด คือการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งแรก
ของคณะ International Conference on Teacher Professional Development: Searching for New Paradigms, Agendas and 
Networks วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2552 ท่ีโรงแรมรามาการเดนส งานนี้มี อาจารย 2 ทานในสาขาไดลงทะเบียนเขาฟงคือ ผศ.วิลาวัณย 
เหลียววนวัฒน และ อาจารย ดร. นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ซึ่งไปทั้งเขาฟงและปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการฝายประเมินผลและไปติดตาม
ผลการอบรมภาษาอังกฤษใหนิสิตที่ชวยงาน  นอกนั้นคณาจารยทานอ่ืนๆไปเขารวมในฐานะคณะกรรมการดําเนินงาน ชวยงานกันแข็งขันทุก
ทาน  

   
            

   



จดหมายขาวภาควิชาการศึกษา                                      ปท่ี 2 ฉบับที่ 20 ประจําเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2552 9

                 เดือนนี้สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจัดการบริการวิชาการใหบุคคลภายนอกถึง 2 ครั้ง เปนการจัดสัมมนาโดยนิสิตปริญญา
โท ป 2 ภาคพิเศษ (ก่ึงออนไลน) โดยไดรับความอนุเคราะหจากทานรองอธิการบดีฝายวิชาการ รศ. ดร. พนิต เข็มทอง ใหเกียรติมาเปดงาน
ใหท้ัง 2 ครั้ง สวนการปดอาจารย ดร.วิภารัตน แสงจันทร ประธานสาขารับหนาท่ีแจกวุฒิบัตรและกลาวปดงาน อาจารยท่ีอยูเบ้ืองหลัง
ความสําเร็จผูเคี่ยวกรํานิสิตมาเปนอยางดีและเปนที่ปรึกษาโครงการคือ รศ.ดร.นาตยา ปลันธนานนท และ อาจารย ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ 

   

    
 
ครั้งแรก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เด็กทุกคนสําเร็จไดดวย “นั่งราน” วันเสารท่ี 14 และวันอาทิตยท่ี 15 พฤศจิกายน 2552 
 

   

   
 
ครั้งท่ีสอง  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เรียนรูดวย “เกม” วันเสารท่ี 21 และวันอาทิตยท่ี 22 พฤศจิกายน 2552 
 



จดหมายขาวภาควิชาการศึกษา                                      ปท่ี 2 ฉบับที่ 20 ประจําเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2552 10

   
            
       เสร็จจากงานสัมมนาครั้งแรกของสาขา อาจารย ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ถูกสงไปเปนตัวแทนภาควิชาการศึกษาเขารวมประชุมความ
รวมมือทางการวิจัยระหวางไทย-มาเลเซียครั้งท่ี 2 (The Second Thailand-Malaysia Joint Educational Research Conference 2009) 
เรื่อง Research-Driven Education Reform: Innovation for Quality Improvement ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร วันที่ 16-17 
พฤศจิกายน 2552 

  
 
           วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 อาจารย ดร.สิทธิกร สุมาลี ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตามโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาใหกับโรงเรียนในอําเภอไทรนอย จ.นนทบุรี 
 

     
        
    วันจันทรท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 อาจารย ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ พานิสิตปริญญาเอกและปริญญาโทที่สนใจไปรวมการสัมมนาทาง
วิชาการระดับนานาชาติ Chulalongkorn University Language Institute International Research Seminar เรื่อง Invigorating ELT 
Research: Pathways to Teacher-Learner Empowerment in an EIL Context  ท้ังศิษยและอาจารยไดกระทบไหลคนดังระดับชาติและ
ระดับโลกกันชื่นมื่น 
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                  วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552 งานประชุมภาควิชาการศึกษา ไดโอกาสเปดตัวแนะนําอาจารย ดร.ศิริรัตน ศรีสอาด ให
สมาชิกของภาคฯ ท่ีเขารวมประชุมไดรูจักอยางเปนทางการ ในงานนี้คณาจารยของสาขาไดมีสวนรวมแสดงความเห็นและซักถามขอของใจ
หลายประการในที่ประชุม 
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               และงานสุดทายที่สําคัญมากคืองานฉลอง 40 ป คณะศึกษาศาสตร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ชวงเชาเปนงานปาถกฐา
ศาสตราจารย ดร.อุบล เรียงสุวรรณ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษารอบ 2: กรณีเด็กเรียนรวมที่ดอยทางพัฒนาการบางอยาง โดย ศาสตราจารย
พิเศษ ดร.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา มีผูเขาฟงเต็มหองประชุม 1  และมื้อกลางวันอ่ิมอรอยกับขนมจีน 9 น้ํายา 

    

   

     
 
ชวงบายเปน การประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง ความสําเร็จในรอบ 40 ป และแนวทางการสรางความเขมแข็งในอนาคตของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูรวมเสวนาที่เปนบุคลากรของคณะ ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน โดยมี ผศ.ดร.สุดารัตน สารสวาง 
เปนผูนําการเสวนา  รอบค่ํา มีงานราตรี “ศึกษาศาสตร 40 ป: นนทรีคืนถ่ิน” ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร สมาชิก
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนก็รวมงานกันตลอด แตชางภาพมัวเพลินกับบรรยากาศงานนี้เลยไดแตภาพบรรยากาศมาฝาก 
 
 
 
  

เจาของ   ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน  สารสวาง 
บรรณาธิการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลาธิป  สมาหิโต   
กองบรรณาธิการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์    ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ    

ดร.ชาตรี  ฝายคําตา อาจารยทรงชัย  อักษรคิด  ดร.ปยะนันท หิรัณยชโลธร 
หากทานใดมีขาวที่ตองการประชาสัมพันธหรือขอความรูที่ตองการเผยแพร กรุณาสงภายในสัปดาหที่ หากทานใดมีขาวที่ตองการประชาสัมพันธหรือขอความรูที่ตองการเผยแพร กรุณาสงภายในสัปดาหที่ 22 ของทุกเดือน  ของทุกเดือน   

ติดตอไดที่กองบรรณาธิการ ติดตอไดที่กองบรรณาธิการ EE--mmaaiill::  ffeedduuccssrr@@kkuu..aacc..tthh;;  ffeedduunnwwcc@@kkuu..aacc..tthh 
วันนี้ทานเขาเวบ็ไซตภาควิชาการศึกษาแลวหรือยัง  http://doed.edu.ku.ac.th 


