
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 

ที ่อว 660301.4.3.2/ว 363       วันที่    3    สิงหาคม  2564  
เรื่ อง   ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครู                             

(การพัฒนาค่านิยมร่วม บุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
รอยยิ้มสร้างสุข ปลุกการเรียนรู้) 

 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์  ได้ก าหนดจัด กิจกรรมการพัฒนาค่านิยมร่วม 
บุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู)  ในรูปแบบออนไลน์                   
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครู จิตสาธารณะ การสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาธิปไตย และภาคภูมิใจในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์                    
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านค่านิยมร่วม บุคลิกภาพ มารยาททางสังคม                  
และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีรอยยิ้มมีความสุขส าหรับการเรียนรู้ นั้น 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 
สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Meeting ID: 989 1529 
9998 Passcode: edsdkku 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 

ที ่อว 660301.4.3.2/ว 363       วันที่    3    สิงหาคม  2564  
เรื่ อง   ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครู                             

(การพัฒนาค่านิยมร่วม บุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
รอยยิ้มสร้างสุข ปลุกการเรียนรู้) 

 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 
 

ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์  ได้ก าหนดจัด กิจกรรมการพัฒนาค่านิยมร่วม 
บุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู)  ในรูปแบบออนไลน์                   
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครู จิตสาธารณะ การสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาธิปไตย และภาคภูมิใจในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์                    
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านค่านิยมร่วม บุคลิกภาพ มารยาททางสังคม                  
และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีรอยยิ้มมีความสุขส าหรับการเรียนรู้ นั้น 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 
สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Meeting ID: 989 1529 
9998 Passcode: edsdkku 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 

ที ่อว 660301.4.3.2/ว 363       วันที่    3    สิงหาคม  2564  
เรื่ อง   ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครู                             

(การพัฒนาค่านิยมร่วม บุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
รอยยิ้มสร้างสุข ปลุกการเรียนรู้) 

 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ 
 

ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์  ได้ก าหนดจัด กิจกรรมการพัฒนาค่านิยมร่วม 
บุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู)  ในรูปแบบออนไลน์                   
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครู จิตสาธารณะ การสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาธิปไตย และภาคภูมิใจในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์                    
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านค่านิยมร่วม บุคลิกภาพ มารยาททางสังคม                  
และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีรอยยิ้มมีความสุขส าหรับการเรียนรู้ นั้น 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 
สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Meeting ID: 989 1529 
9998 Passcode: edsdkku 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
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ที ่อว 660301.4.3.2/ว 363       วันที่    3    สิงหาคม  2564  
เรื่ อง   ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครู                             

(การพัฒนาค่านิยมร่วม บุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
รอยยิ้มสร้างสุข ปลุกการเรียนรู้) 

 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ 
 

ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์  ได้ก าหนดจัด กิจกรรมการพัฒนาค่านิยมร่วม 
บุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู)  ในรูปแบบออนไลน์                   
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครู จิตสาธารณะ การสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาธิปไตย และภาคภูมิใจในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์                    
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านค่านิยมร่วม บุคลิกภาพ มารยาททางสังคม                  
และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีรอยยิ้มมีความสุขส าหรับการเรียนรู้ นั้น 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 
สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Meeting ID: 989 1529 
9998 Passcode: edsdkku 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 

ที ่อว 660301.4.3.2/ว 363       วันที่    3    สิงหาคม  2564  
เรื่ อง   ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครู                             

(การพัฒนาค่านิยมร่วม บุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
รอยยิ้มสร้างสุข ปลุกการเรียนรู้) 

 

เรียน  ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
 

ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์  ได้ก าหนดจัด กิจกรรมการพัฒนาค่านิยมร่วม 
บุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู)  ในรูปแบบออนไลน์                   
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครู จิตสาธารณะ การสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาธิปไตย และภาคภูมิใจในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์                    
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านค่านิยมร่วม บุคลิกภาพ มารยาททางสังคม                  
และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีรอยยิ้มมีความสุขส าหรับการเรียนรู้ นั้น 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 
สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Meeting ID: 989 1529 
9998 Passcode: edsdkku 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.50417, 104 

ที ่อว 660301.4.3.2/ว 363       วันที่    3    สิงหาคม  2564  
เรื่ อง   ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครู                             

(การพัฒนาค่านิยมร่วม บุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
รอยยิ้มสร้างสุข ปลุกการเรียนรู้) 

 

เรียน  ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 

ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์  ได้ก าหนดจัด กิจกรรมการพัฒนาค่านิยมร่วม 
บุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู)  ในรูปแบบออนไลน์                   
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครู จิตสาธารณะ การสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาธิปไตย และภาคภูมิใจในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์                    
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านค่านิยมร่วม บุคลิกภาพ มารยาททางสังคม                  
และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีรอยยิ้มมีความสุขส าหรับการเรียนรู้ นั้น 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 
สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Meeting ID: 989 1529 
9998 Passcode: edsdkku 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครู: 

การพัฒนาค่านิยมร่วม บุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  
รอยยิ้มสร้างสุข ปลุกการเรียนรู้ 

วิทยากรโดย อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. 

ผ่านระบบ Zoom meeting 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
12.30 - 13.00 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom meeting 
13.00 - 13.30 น. พิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) 
13.30 - 16.30 น. บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาค่านิยมร่วม บุคลิกภาพ มารยาททางสังคม                       

และวัฒนธรรม ที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู รอยยิ้มสร้างสุข ปลุกการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1) Story Station แบ่งปันร้อยยิ้ม 

2) การพัฒนาค่านิยมร่วม 
3) การพัฒนาบุคลิกภาพ  
4) มารยาททางสังคม และวัฒนธรรมที่ดีงามส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
5) รอยยิ้มสร้างสุข ปลุกการเรียนรู้ 

วิทยากรโดย อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
16.30 – 16.45 น. กล่าวขอบคุณวิทยากรและกล่าวปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร  

(รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์) 
16.45-17.00 น.  นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม 
17.00 น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม 
หมายเหตุ : 
1. ผู้เข้าร่วมและผู้ด าเนินกิจกรรม ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 - ตรวจวัดอุณหภูมริ่างกายก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม และไม่อนุญาตใหผู้ม้ีอุณหภมูิร่างกายมากกว่า 37.5 °C เข้าร่วมกจิกรรม 
 - มีแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรค บริการก่อนด าเนินกิจกรรม 
 - เว้นระยะยืนหรือน่ังห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการตดิตอ่สัมผสัหรือแพร่เช้ือโรคทางฝอยละอองน้ าลาย 
 - ผู้ด าเนินกิจกรรมต้องสวมใส่หนา้กากอนามัยหรือเฟซชีลด์ (face shield) ในการด าเนินกิจกรรม 
 - จัดการใช้พืน้ท่ี 4 ตารางเมตร/คน 
2. ก าหนดการและกิจกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 


