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¼È.¹iÅÃaµ¹ �  ¹Ç¡i¨ä¾±ÙÃÂ � 
oÒ¨ÒÃÂ �»ÃÕ¹ÒÀÒ  ªÙÃaµ¹ � 
oÒ¨ÒÃÂ �Êu¢uÁÒÅ  ä¹·ÇÕ 
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สวัสดีค่ะ 
  สารครุศาสตร์ฉบับนี้จะนําเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคณะครุศาสตร์ สัปดาห์นี้
มีข่าวความเคลื่อนไหวของคณะดังนี้ค่ะ  
 

    คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้
คณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
  1) นายอนิรุทธ์ิ อมรแก้ว นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประธานเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้รับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรมระดบัอุดมศึกษา จากสํานักนายกรัฐมนตร ี
วันที่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ ณ ตึกสนัติไมตรี 

๒) นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Speech 
Contest หัวข้อเรื่อง “What Role Should Thailand Universities Play in the ASEAN 
Community?" วันที่ ๖-๗ ธ.ค.๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายวีรศักด์ิ ทวีเมืองชั้นปีที่ 
๔ ได้ลําดับที่ ๒  เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท และนายมนตรี แก้วเชิด ช้ันปีที่ ๑ ได้รางวัลชมเชย
ลําดับที่ ๖ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท และได้รับเกียรติบัตรทั้งสองคนค่ะ 

๓) นายทินกร  แก้วดี  นายอามาน  ยูโซ๊ะ และนายวริทธิ เพ็งมาก นักศึกษาหลักสูตร
พลศึกษา ช้ันปีที่ ๒ ได้พบกระเป๋าเงิน โดยได้นํามามอบให้คณะครุศาสตร์  เพื่อคืนเจ้าของ คือ
นายอมรเทพ  ทิพย์โพธ์ิ นักศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษา ช้ันปีที่ ๑ ซึ่งมีเงินอยู่ในกระเป๋าจํานวน 
๘,๔๔๐ บาท  
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   วันที่ ๑๘-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  คณบดี  รองคณบดี หัวหน้าสํานักงานคณะ ประธานหลักสูตร  และ
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จํานวน ๓๕ คน ไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาครุศาสตร์ ณ สถาบันผลิตครูและงานพืชสวนโลก 
ณ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน)  ในการไปราชการดังกล่าวคณบดีได้มอบหมายให้ ผศ.ถนอม  
เลขาพันธ์ รักษาราชการแทนค่ะ  

  วันที่ ๑๓-๑๖ มกราคม ๒๕๕๔  คณะครศุาสตร์ จะจัดงาน “ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๔: เปิดโลกอาเซียน” 
Teaching and Learning in 21st  Century: Untie the mind Unite the Asean Community ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และลานหน้าหอประชุม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
 ๑. นิทรรศการ  

     ๑.๑นทิรรศการ เปิดโลกอาเซียน: หนึ่งหลักสูตร หนึ่งประเทศอาเซียน (๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕) กิจกรรม : 
  - ตอบคําถามเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 

- นําเสนอข้อมลูทั่วไป วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และการศกึษาของประเทศอาเซียน  
- แสดง/สาธิต การแต่งกาย การละเล่น กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ ของประเทศอาเซียน  
- จัดประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ แสดงผลงาน ของนักเรียน 
- จําหน่ายอาหาร ของที่ระลึก  
- บริการถ่ายรปูชุดประจําชาติ สัญลักษณ์ประเทศอาเซียน  

                ๑.๒ นิทรรศการ แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์คร ู
  - จัดแสดงผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโทรทัศน์คร ูเช่น แผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ผลการจัดการเรียนรู้ แนวคิด/ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพครู ฯลฯ 
 ๒. กิจกรรมวันเด็ก ประกอบด้วย (๑๔ มกราคม ๒๕๕๕) 
  - นําชมนิทรรศการ เปิดโลกอาเซียน: หนึ่งหลักสูตร หนึ่งประเทศอาเซียน  
  - จัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการ ในข้อ ๑.๑  
  - เกม และนันทนาการ 
 ๓. การบรรยายทางวิชาการ (๑๕ มกราคม ๒๕๕๕)  หัวข้อการบรรยาย ได้แก่ 
  - การพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑ 
  - โทรทศัน์ครูกับการสร้างห้องเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑  

๔. การสัมมนา/ อบรมเชิงปฏิบัติการ (๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕)  
 ๕. กิจกรรมวันคร ู (๑๖ มกราคม ๒๕๕๕) 

 - พิธีมาลาบูชาครู - มอบทุนการศึกษา โล่ และเกียรติบัตร  - เชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น  

 
ขอเชิญอาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกทา่น….. 

ส่งบทความวิชาการ  งานวิจัย  วิจัยชั้นเรียน งานสร้างสรรค์ 

เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ ๔ (ความยาวประมาณ ๘-๑๐ หน้า เอ ๔ )  

โดยส่งเอกสารไฟล์ต้นฉบับได้ตั้งแตบ่ัดนี้ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  

ที่อีเมล childwatch_nakhon@hotmail.com ค่ะ 
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สรุปผู้รับผิดชอบและงบประมาณการจัดกิจกรรมในงานครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 4 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

13-16 มกราคม 55 
กิจกรรม/นิทรรศการ 

13 14 15 16 
หลักสูตร/ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

พิธีเปิด งานครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 4  
เปิดโลกอาเซียน: นิทรรศการ หนึ่งหลักสูตร 
หนึ่งประเทศอาเซียน  

/    ฝ่ายวชิาการ 
สโมสรนักศึกษา  

พิธีเปิดและ
บริหารจัดการ

70,500 
1. นิทรรศการ / / /   85,000 
  1.1 หนึ่งหลักสูตร หนึ่งประเทศอาเซียน     ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
50,000 

        1. ประเทศไทย     สโมสรนักศึกษา 5,000 
      2. สิงคโปร ์     การศึกษาปฐมวยั 5,000 
      3. บรูไน     คณิตศาสตร ์ 5,000 
      4. ลาว     วิทยาศาสตร ์ 5,000 
      5. อินโดนเีซีย     สังคมศึกษา 5,000 
      6. มาเลเซยี     คอมพิวเตอร์ศึกษา 5,000 
      7. เวียดนาม     จิตวิทยาฯ 5,000 
      8. ฟิลิปปนิส์     ภาษาไทย 5,000 
      9. พม่า     ภาษาอังกฤษ 5,000 
     10. กัมพูชา     พลศึกษา 5,000 
1.2 การบูรณาการโทรทัศน์ครูในหลักสูตรครุศาสตร์     กรรมการโทรทศัน์ครู 10,000 
1.3 นวัตกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู   
“แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู” 

    กรรมการฝ่ายฝึก
ประสบการณว์ชิาชีพคร ู

20,000 

2. กิจกรรมวันเด็ก   /   ฝ่ายกิจการนักศึกษา งบวันเด็ก 
3. การบรรยายทางวิชาการ   /   99,500 
  3.1 การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21   เช้า  ฝ่ายวิชาการ 66,500 
   3.2 โทรทัศนค์รูกับการสร้างห้องเรียน
คุณภาพในศตวรรษที่ 21” 

  บ่าย  โครงการโทรทัศน์ครู 33,000 

4. การสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ / / /  หลักสูตร/ กลุ่มศาสตร์ ค่าลงทะเบยีน 
5. กิจกรรมวันครู    / ฝ่ายกิจการนักศึกษา งบวันครู 

รวมงบประมาณ (ไม่รวมงบวันเด็กและวันครู) 250,000 
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กําหนดการงานครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 4 
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

วัน/เวลา เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
13.30-14.30  1. พิธีเปิด 

   - กล่าวรายงาน 
   - ประธานกล่าวเปิด  
   - ตัวแทนนักศึกษา เชิญแผนที่ประเทศไทย ให ้
     ประธานนําไปตอ่ภาพ Jigsaw ประเทศ Asean  
   - สโมสรนักศึกษาเชิญธงประเทศอาเซียนขึ้นบนเวท ี
     และกล่าวปฏิญญาอาเซียน 
   - เปิดวิดิทัศนแ์นะนําประชาคมอาเซียน     

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา/
บุคลากรมหาวิทยาลัย 

14.30-15.30 2. การแสดงของแต่ละหลักสูตรเก่ียวกับประเทศอาเซียน 

สโมสร
นักศึกษา 

-รายการละ 5-7 นาที  

13 ม.ค. 55  
 

14.30-16.30 3. นักศึกษาเยี่ยมชม/ศึกษานิทรรศการของแต่ละ 
   หลักสูตร และนิทรรศการของนักศึกษาฝึก 
   ประสบการณ์  
2. บันทึกผลการเรียนรู้ และความคิดเห็นต่อประเทศ 
   อาเซียน, นวตักรรมการเรียนการสอน(คู่ขนานกับ 
   กิจกรรมบนเวที) 

หลักสูตร, 
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ 

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ 
14.30 น. ชัน้ปท่ีี 1,3 
15.30 น. ชัน้ปท่ีี 2,4 

09.00-09.30 1. พิธีเปิด  
   - ประธานกล่าวเปิดงาน 
   - การแสดงประกอบเพลงเด็กดีของนักเรียน 
    โรงเรียนสาธิตฯ  
  - เปิดวิดิทัศน์แนะนําประชาคมอาเซียน 

09.30-10.30 2. การแสดงของแต่ละหลักสูตรเก่ียวกับประเทศอาเซียน 

14 ม.ค. 55  
 

10.30-12.00 3. การตอบคําถามเก่ียวกับประเทศอาเซียน/การ 
   ประกวด Speech Contest 

สโมสร
นักศึกษา 

(กิจกรรมบน
เวที) 

บุคคลท่ัวไป/นักเรียน/ 
นักศึกษา/ ผู้สนใจ 

12.00-13.00 4. ชมวีดิทัศน,์ เพลง, สันทนาการ   
13.00-15.00  5. การสาธิต นวัตกรรมการสอน “แรงบนัดาลใจจาก 

   โทรทัศน์ครู” ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

 กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 4/  
ผู้สนใจ 

14 ม.ค. 55 
 

09.00-15.00 ชมนิทรรศการของหลักสูตรและนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
(คู่ขนานกับกิจกรรมบนเวที) 

หลักสูตร/
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ 

บุคคลท่ัวไป/นักเรียน/ 
นักศึกษา/ ผู้สนใจ 

09.00-12.00  1.บรรยายทางวิชาการ การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 
โดยดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา อธิการบดAีsian University 

ฝ่ายวิชาการ 
 

15 ม.ค. 55  
 

13.00-16.00  2. โทรทัศน์ครูกับการสร้างห้องเรียนคุณภาพใน
ศตวรรษที่ 21 

กรรมการ
โครงการ
โทรทัศน์คร ู

กลุ่มเป้าหมาย : ครู/
บุคลากรทางการศึกษา/
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา/  
ศิษย์เก่า/นักศึกษา ปี 4/ 
อาจารย์คณะครุศาสตร์/ 
ผู้สนใจ 

16 ม.ค. 55  
 

16.00-17.30  1. พิธีมาลาบูชาครู 
2. มอบทุนการศกึษา/ มอบรางวัล เกียรติบตัร/เชิดช ู
   ศิษย์เก่าดีเด่น 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา/ 
อาจารย์คณะครุศาสตร์ 

 

             


