
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาควิชาการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
ปที่ 1 ฉบับที ่8 ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2551 

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 

 จดหมายขาวฉบับที่ 8 ประจําเดือน
กันยายน ฉบับกอนปดเทอม ฉบับนี้ออกตามหลัง
เดือนสิงหาคมมาติดๆ ดังนั้นขาวจึงไมมากนัก เพราะ
แตละหนวยงานเพิ่ งสงขาวใหลงในฉบับเดือน
สิงหาคม ไปไมนาน และทั้งคณาจารยและบุคลากร
ต างอยู ในช วง เ ร ง รีบทํ างานเกี่ ยวกับการสอบ 
ตรวจขอสอบ ออกเกรดใหนิสิตใหทันเวลากอนปด
ภาคเรียน อยางไรก็ตาม มีขาวนายินดีของ รศ.ดร.
ปทมาวดี เลหมงคล ผูไดรับตําแหนงใหมเปนผูชวย
อธิการบดีฝายวิชาการ อาจารยเปนบุคลากรอีกคน
หนึ่งที่แสดงใหเห็นศักยภาพของคณาจารยภาควิชา
การศึกษาที่แมจะมีงานที่ตองรับผิดชอบมากเพียงใด 
ความนารัก สวยใสก็ไมเคยจืดจาง อีกขาวสําคัญคือ 
ขาวอาจารย ดร.เยาวเรศ ใจเย็น ที่ภาควิชาแสน
เสียดาย อาลัย อาวรณกับการลากลับไปทํางานที่
บ าน เกิดที่ จั งหวัดจันทบุ รี  นอกจากนี้ ฉบับนี้ มี
บทความที่แนนดวยเนื้อหาสาระ ภูมิใจนําเสนอโดย
นิสิตปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน ภาค
ปกติ เรื่อง “หนึ่งเดือน....ในนิวซีแลนด ดินแดนแหง
การเรียนรู” โดย อุดมลักษม  กูลศรีโรจน   บทความนี้
จะมาเปดเผยวาชวงเวลาที่นิสิตไปศึกษาดูงานที่
ตางประเทศนั้น ไปศึกษาอะไร และไดอะไรมา คุมคา
กั บกา รล งทุ นล งแ ร งข ามน้ํ า ข า มทะ เ ล ไปยั ง
ตางประเทศหรือไม ขอเชิญติดตามไดที่หนา 2-6 หวัง
วาทุกทานคงมีความสุขกับการทําเกรดและได
พักผอนสบายๆในชวงปดเทอมนะคะ 

  ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ   
บรรณาธิการ 

 
 

 
 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปทมาวดี เลหมงคล ที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนงเปนผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2551 
 

 
 

 
 
อาจารย ดร.เยาวเรศ ใจเย็น อาจารยนองใหมที่อยูกับภาควิชาเราในฐานะ
อาจารยเพียงแคปเดียว ขออําลากลับภูมิลําเนาไปทํางานรับใชชาติที่จังหวัด
จันทบุรี จะไปเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคมเปนตนไป ขอใหเจริญในหนาที่การงานและคงคุณภาพบุคลากรขยัน
ขันแข็งเชนเดียวกับตอนอยูที่ภาคฯเรานะคะ 
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                                                                              อุดมลักษม  กูลศรีโรจน    
 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 ที่ผานมาพวกเรานิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน  ภาคปกติจํานวน  12 คน  ภาคพิเศษจํานวน  3 คน และนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขา
หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษอีก 1 คน พรอมดวย ดร.วิภารัตน  แสงจันทร ไดเดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษและ
ศึกษาดูงานที่เมืองพาลมเมอรสตันนอรธ (Palmerston North) ประเทศนิวซีแลนด   
 
นิวซีแลนด...ดินแดนพหุวัฒนธรรม 

ประเทศนิวซีแลนดซึ่งชนเผาเมารีเรียกวา “อาวเทียรออา” (Aotearoa) หรือ “ดินแดนแหงทิวเมฆขาว” เปน
ประเทศที่มีประชากรเพียง 4.1 ลานคน แตจัดอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว และเปนที่ยอมรับวาสามารถรักษา
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไวไดดีเย่ียม เปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุและ
วัฒนธรรม ทั้งชาวเมารี  ชาวเกาะแปซิฟก  และชาวยุโรป  สมทบดวยสมาชิกใหมจากหลายเชื้อชาติ  แตทุกคนก็อยู
รวมกันอยางสงบสุขและมีความเสมอภาค  นับเปนการชวยกันสรางเอกลักษณอันโดดเดนใหนิวซีแลนด   ส่ิงหนึ่งที่
สะดุดตา  สะดุดใจ ในบานเมืองนี้คือภาษาเมารีที่ปรากฏอยูทุกหนทุกแหง  ไมวาจะเปนชื่อเมือง   ถนนหนทาง  หรือ
ปายตามสถานที่ราชการลวนแตมีภาษาเมารีคูไปกับขอความภาษาอังกฤษทั้งส้ิน  การที่รัฐบาลกําหนดใหภาษาเมารี
เปนภาษาราชการภาษาที่ 2 ของประเทศ ไมไดเปนแตเพียงตัวหนังสือเทานั้น   หากพบวามีการปฏิบัติจริงในสถานที่
ตางๆที่เรามีโอกาสสัมผัส  เชน การเปดสอนวิชาภาษาเมารีในโรงเรียน  การจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อเปนการ
สงเสริมคุณคาวัฒนธรรมเมารี  การอนุญาตใหมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่สอนโดยใชภาษาเมารีเปนสื่อ    สําหรับ
เมืองพาลมเมอรสตันนอรธ ที่พวกเราไปศึกษาดูงานนี้ เปนเมืองที่อยูทางตอนใตของเกาะเหนือ ประชากรที่อาศยัอยูใน
เมืองนี้สวนใหญจะเปนนักศึกษาที่กําลังเรียนที่มหาวิทยาลัยแมสซีย (Massey University)   UCOL (Universal College 
of Learning) และที่มหาวิทยาลัย International Pacific College   สภาพอากาศในชวงที่พวกเราไปอยูนั้นเปนฤดูใบไม
รวง  กําลังจะเขาสูฤดูหนาว อุณหภูมิอยูระหวาง 7-15 องศาเซลเซียส แตในยามค่ําคืนบางครั้งบางคราก็ลดลงถึง  
0 องศาเซลเซียสหรือต่ํากวาเลยทีเดียว 
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การใชชีวิตรวมกับชาวนิวซีแลนด 
คณะของเราเกือบทุกคนแยกกันพักอยูกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด ซึ่งมักเรียกตนเองวา “กีวี”  (ยกเวน 

พระปลัดวีรภัทร ปริมุตโต   พระมหาคารม เกิดมี  และนายไชยยงค  กรสูต ที่อาศัยอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย 
แมสซีย)  การใชชีวิตในบานรวมกับชาวนิวซีแลนดเปนเวลาหนึ่งเดือนใหประสบการณที่มีคุณคาย่ิงแกเราอยางนอยๆก็
สามประการดวยกัน    ประการแรกที่เดนชัดมากคือการพัฒนาภาษาอังกฤษ หากผูใดจะสงบุตรหลานไปเรียนตอ
ตางประเทศ  พวกเรามีความเห็นตรงกันวาการตัดสินใจใหบุตรหลานพักอยูกับครอบครัวเจาภาพ (Host family) 
นาจะเปนทางเลือกที่ดีในการที่บุตรหลานจะไดพัฒนาภาษาอยางรวดเร็วและเปนธรรมชาติ เนื่องจากตองพูดคุย
สนทนากับครอบครัวทุกวัน  ย่ิงถาเปนคนที่ชางพูดชางเจรจาโอกาสฝกฝนก็จะยิ่งมากขึ้นเปนลําดับ  อีกทั้งครอบครัว
เจาภาพยังดูแลเร่ืองความเปนอยู  อาหารการกินทุกมื้อ  รวมทั้งคอยตักเตือนเรื่องความปลอดภัยอยูเสมอแมกระทั่ง
กับพวกเราซึ่งเปนนักเรียนที่โตมากแลวก็ตาม 

  ประสบการณที่มีคุณคาประการที่สองท่ีพวกเราไดรับคือการสรางเสริมคานิยมทั้งในเรื่องของความมัธยัสถ  
การคํานึงถึงส่ิงแวดลอม และกฎกติกามารยาท  ชาวนิวซีแลนดมักมีขอปฏิบัติเก่ียวกับการอาบน้ําสําหรับสมาชิกใน
บานวาใหอาบไดครั้งละไมเกิน 10-15 นาที เพ่ือเปนการประหยัดทั้งคาน้ํา  คาไฟ  และยังเปนการไมใหสมาชิกคนอื่น
ในบานตองรอนานจนเกินไปอีกดวย   นอกจากนี้ทุกวันที่ไปเรียนภาษาอังกฤษพวกเราจะนําอาหารกลางวันมา
รับประทานและสิ่งที่สังเกตไดคือทุกคนจะนําถุงพลาสติกที่ใสกลองอาหารกลับบานทุกวันและใชถุงเดิมทุกวัน
จนกระทั่งร่ัวหรือฉีกขาดจริงๆเนื่องจากครอบครัวเจาภาพเขาก็ปฏิบัติเชนนี้  หรือเมื่อไปซื้อของที่ซุปเปอรมาเก็ตก็จะ
ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก  ภาพที่พบเห็นจนชินตาคือชาวนิวซีแลนดรวมทั้งพวกเราถือถุงผาเดินไปเดินมาในที่ตางๆ  
สวนการแยกขยะอยางจริงจังก็พบเห็นไดทั้งในบานและตามสถานที่ตางๆ  การปฏิบัติตามกฎจราจรของชาวนิวซีแลนด
เปนอีกส่ิงหนึ่งที่นาประทับใจ เวลาขามถนนเขาจะขามถนนเฉพาะที่มีทางมาลาย คนขับรถทุกคนจะหยุดใหคนขามที่
ทางมาลายทุกครั้ง    ความจริงแลวคานิยมตางๆเหลานี้ในประเทศไทยเราก็พยายามรณรงคใหประชาชนตระหนักใน
คุณคามาโดยตลอด  แตเมื่อวันที่เรากาวออกจากประเทศและไปสังเกตเห็นประเทศที่ประชาชนเขาแสดงออกถึง
คานิยมนี้อยางถวนหนา  และเห็นผลลัพธวามันทําใหประเทศเขาชางนาอยูจริงๆ  จึงทําใหพวกเราตระหนักไดถึง
ความสําคัญของความมัธยัสถ  การคํานึงถึงส่ิงแวดลอม และกฎกติกามารยาทโดยที่ไมไดมีผูใดกลาวสอนเราเลย 

การสรางสัมพันธไมตรีระหวางคนไทยและคนนิวซีแลนดเปนผลพลอยไดอีกประการหนึ่งในการที่ไดไปอาศัย
อยูรวมกับครอบครัวเจาภาพ ดวยความมีอัธยาศัยดี  มีน้ําใจของคนไทยทําใหชาวนิวซีแลนดหลายคนที่รับเปน
ครอบครัวเจาภาพเอยวา “นักเรียนไทยทําใหการทําหนาที่ ครอบครัวเจาภาพของพวกเขามีความสุขที่สุดเมื่อเทียบกับ
นักเรียนจากชาติอ่ืน”  จนถึงทุกวันนี้พวกเราหลายคนก็ยังคงติดตอกับครอบครัวเจาภาพอยู แตสัมพันธภาพก็
เปลี่ยนไปในลักษณะ “เพ่ือน” ซึ่งแมอยูหางไกลกันก็ยังระลึกถึงและมีความสัมพันธที่ดีตอกัน   
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การเรียนภาษาอังกฤษ 
การเพิ่มพูนความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษเปนวัตถุประสงคหนึ่งของโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้ของ

พวกเรา    ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเราตองเรียนภาษาอังกฤษในวันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา 09.00-12.00 น.  ที่
ศูนยภาษาของมหาวิทยาลัยแมสซีย (Hokowhitu  Campus)  ในชั่วโมงแรกจะเปนการสอบวัดระดับความสามารถ
ผูเรียน  ขอสอบจะแบงเปนสวนของการฟง  การอาน  และการเขียน  หลังจากนั้นผูเรียนจะถูกแบงออกเปน 2 กลุม  
กลุมแรกเรียนกับ Ms. Sue Pugmire  อีกกลุมหนึ่งเรียนกับ Mr. Murray  Grimmer  ครูผูสอนภาษาอังกฤษทั้ง 2 ทานให
ความเปนกันเอง  เอาใจใสพวกเราอยางทั่วถึง  และวางแผนการสอนรวมกับเราตลอดเวลา   ส่ิงที่ไดรับจากการมา
เรียนภาษาอังกฤษถึงประเทศนิวซีแลนดนอกเหนือจากการที่ภาษาอังกฤษของทุกคนดีข้ึนแลว  เรายังไดเห็นวิธีการ
สอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในสภาพจริง  ครูจะสอนวิธีการใชภาษาในสถานการณตางๆในหองเรียน  
ใหผูเรียนเห็นตัวอยางและไดฝกฝนการใชภาษากอนที่จะใชจริงในสถานที่ตางๆซึ่งสถานที่เหลานั้นก็มาจากความ
คิดเห็นของครูและผูเรียน เชน  การไปสอบถามขอมูลทองเที่ยวจากศูนยบริการขอมูลทองเที่ยวของเมืองพาลมเมอร
สตันนอรธ (I Site)  การไปพูดคุยกับคนชราที่ Victoria Esplanade   การสนทนากับนักเรียนตางชาติในชั้นเรียน
นานาชาติของศูนยภาษามหาวิทยาลัยแมสซีย   การไปดูการดําเนินงานหองสมุดและสอบถามขอมูลเก่ียวกับหนังสือ
และการบริการที่หองสมุดมหาวิทยาลัยแมสซีย (ทั้งที่ Turitea และ Hokowhitu Campus) และหองสมุดเมือง 
พาลมเมอรสตันนอรธ (City Library) เปนตน  
 

   
 
การศึกษาดูงาน 

วัตถุประสงคอีกประการหนึ่งซึ่งสําคัญยิ่งของการเดินทางครั้งนี้คือการศึกษาและดูงานดานการจัดการศึกษา
ของประเทศนิวซีแลนด    บุคลากรของมหาวิทยาลัยแมสซียผูรับผิดชอบจัดการศึกษาและดูงานใหกับคณะเราคือ 
Professor Wayne  Edwards  หรือที่ทุกคนรวมทั้งพวกเราเรียกวา Prof. Wayne  ทานเปนนักการศึกษาที่มีประสบการณ
สูง   มีเมตตาและเปนที่รักใครของบุคคลทั่วไป  ชาวนิวซีแลนดหลายคนที่เรารูจักตางพูดวา  “ถา Prof. Wayne บอกวา
จะชวย นั่นคือทานหมายความตามนั้นจริงๆ”  ซึ่งระยะเวลาหนึ่งเดือนที่เราสัมผัสกับทานเปนเครื่องพิสูจนวาคํากลาวนี้
เปนจริงอยางที่สุด  การจัดประสบการณการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดใหแกพวกเราแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก การ
เชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรู   และการไปเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  
ขอมูลความรูเก่ียวกับการศึกษาในประเทศนิวซีแลนดที่ไดรับจากวิทยากรและจากการไปเยี่ยมชมสถานศึกษาตางๆ
ดังที่กลาวมา  ทําใหพวกเรามองเห็นผลอันเนื่องมาจากการ “ปฎิรูปการศึกษา” ของนิวซีแลนด  ในป ค.ศ.1988  
ทางดานนโยบาย   การบริหาร   หลักสูตร   การเรียนการสอน และการติดตามประเมินผล  ซึ่งนับเปนระบบการศึกษา
ที่ดี  ในที่นี้จะขอกลาวถึงขอมูลสําคัญเพียงบางสวน   และจุดเดนบางประการที่ปรากฏในสถานศึกษาของประเทศ
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นิวซีแลนดเทานั้น  
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการกําหนดนโยบายการศึกษาของ

ชาติ   ซึ่งเรียกวา "แนวทางแหงชาติวาดวยการศึกษา (National Education Guidelines) ซึ่งมีเนื้อหาสาระดังนี้   (1) 
นักเรียนทุกคนตองไดรับการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสูงสุด (2) ทุกคนตองมีความเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา  
(3) ทุกคนไดพัฒนาความรูความเขาใจ และทักษะ เพื่อความสามารถในการแขงขันกับสังคมโลก    (4) เด็กทุกคน
ตองไดรับการดูแลเอาใจใสอยางดี ตั้งแตพื้นฐานในครอบครัว   (5) ทุกคนจะตองไดรับการศึกษาที่กวางขวาง 
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา   (6) มีวัตถุประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน  (7) เด็กที่มีความตองการพิเศษตองไดรับการดูแล
และสนับสนุนที่เหมาะสม ซ่ึงในปจจุบันรวมถึงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดวย (8) ตองมีแหลงวิชาการและการ
เตรียมการที่ดี   (9) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชนเผาเมารี  (10) มีความนับถือชาติ เผาพันธุและ
วัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด   ซ่ึงแตละสถานศึกษาในประเทศนิวซีแลนดก็ไดยึดนโยบายนี้เปนแนวทางในการจัด
การศึกษาของตน 

ประเทศนิวซีแลนดมีความโดดเดนในเรื่องการสอนการอานและการสงเสริมใหเด็กๆรักการอาน  แนวทางการ
สอนอานสําหรับเด็กประถม คือ  (1)   ครูอานใหนักเรียนฟง    (2)  แบงนักเรียนเปนกลุมยอยและใหอานดวยกัน โดยมี
ครูคอยแนะนํา   (3) นักเรียนอานดวยตนเอง    และทุกวันจะตองมีช่ัวโมงการอาน   เมื่อเราไปเยี่ยมชมโรงเรียน 
Aokautere  Primary School  ซ่ึงเปนโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล  เราจะเห็นภาพนักเรียนตัวจิ๋ว (ซ่ึงหองเรียนหนึ่งมี
ไมเกิน 25 คน)จับกลุมอานหนังสือที่มุมหอง  บางก็ลอมวงฟงครูอานหนังสือเลมโต  (Big Book)  และที่โรงเรียน 
Aokautere  Primary School นี้มีโครงการฟนฟูการอาน หรือ Reading Recovery เชนเดียวกับโรงเรียนประถมศึกษาอีก
หลายแหงในประเทศนิวซีแลนด  โครงการฟนฟูการอานเปนโครงการที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล จัดขึ้นเพื่อ
ชวยเหลือนักเรียนอายุ 6 ขวบถึง 6 ขวบครึ่งที่มีปญหาดานการอาน   เปนการสอนแบบตัวตอตัว โดยใชเวลา 12 ถึง 20 
สัปดาห  ผูที่ทําหนาที่สอนเด็กในโครงการฟนฟูการอานนั้นไมใชวาใครก็สอนได  หากแตเปนครูผูเชี่ยวชาญดานการ
อานซึ่งไดรับการฝกอบรมมาเปนพิเศษ ขณะนี้มีจํานวน 108 คนทั่วประเทศ  ซ่ึงจะตระเวนสอนนักเรียนซึ่งอยูในกลุม
โรงเรียนเครือขาย (cluster school)    ประเทศนิวซีแลนดมีโรงเรียนประถมศึกษา ที่ดําเนินโครงการนี้เปนจํานวน
ประมาณรอยละ 60-70   และประสบความสําเร็จในการชวยเด็กอายุ 6 ขวบที่มีปญหาดานการอานใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  
ซ่ึงเด็กเหลานี้มีอยูจํานวนประมาณรอยละ 18-24 จากจํานวนเด็ก 6 ขวบทั่วประเทศในแตละป 
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อีกส่ิงหนึ่งที่นาสนใจคือประเทศนิวซีแลนดมีการจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษอยางแพรหลาย  คําวา “นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ” อาจหมายถึงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพียง
อยางเดียวหรือหลายอยางก็ได  ที่ประเทศนิวซีแลนดเรียกรวมกันวา Gifted and Talented students  และจะตองมี
ข้ันตอนการบงช้ีวานักเรียนคนใดสมควรจะถูกจัดอยูในกลุมนี้  ผูที่มีบทบาทสําคัญในการบงชี้ก็ไดแกครู  ผูเช่ียวชาญ  
ผูปกครอง  และท่ีสําคัญคือตัวนักเรียนเอง  โปรแกรมสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจะมีความเขมขน
(enrichment)  ลึกซึ้ง (extension) และเรงรัด (acceleration) ซึ่งอาจปรากฏในลักษณะตอไปนี้  (1) ภายในชั้นเรียน : 
เชน การเรียนกลุมยอย    การเรียนดวยโปรแกรมออนไลน และ การวางแผนการเรียนรายบุคคล   (2) ภายใน
โรงเรียน : เชน การเรียนกับครูที่เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง เชน ดนตรี   ICT และ พลศึกษา เปนตน    การเรียน
โปรแกรมเรงรัด หรือ Accelerated (เชนนักเรียนทั่วไปในโรงเรียน Palmerston North Boys’ High School จะเรียนวิชา
คณิตศาสตรจบหลักสูตร Level 3 ในชั้นปที่ 13  แตนักเรียนที่เรียนโปรแกรมเรงรัดจะเรียนจบหลักสูตร Level 3 ในชั้น
ปที่ 12 แลวพออยูปที่ 13  จะไดเรียนวิชาที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยแมสซีย แตสอนโดย ครูในโรงเรียนเอง)     
(3) ภายนอกโรงเรียน  : อาจจะเกี่ยวของกับการกวดวิชาสวนตัว   การเรียนกับผูเช่ียวชาญภายนอก    การลงทะเบียน
เรียนที่อ่ืนไปพรอมๆกัน (ตามปกติจะผานทางโรงเรียนการศึกษาทางไกล หรือ Correspondence School)   การเรียน
รวมกับโรงเรียนเครือขาย เปนตน   นับตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในป 2001   หลังจากนั้นเริ่มมีการเปดโอกาสใหโรงเรียนและองคกร
ตางๆสมัครขอทุนในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และมีการวิจัยและพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
 
บทสงทาย     

การศึกษาเปนปจจัยสําคัญสําหรับชีวิต  ที่จะชวยใหคนเราเจริญงอกงาม ทั้งทางปญญา  จิตใจ  รางกาย  และ
สังคม  โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับชีวิตในโลกปจจุบันที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว และสงผลกระทบใหวิถีดํารงชีวิตตองเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปดวย ทําใหการศึกษาก็ย่ิงมีบทบาทและ
ความจําเปนมากขึ้นจนกระทั่งกลายเปนปจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศชาติใหรุงเรืองในอนาคต 

ระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ไดไปศึกษาภาษาอังกฤษและศึกษาดูงานในประเทศนิวซีแลนดทําใหพวกเรานิสิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  และมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนทุกคนมีโลกทัศนที่กวางไกลข้ึน  ไดเห็นแบบอยาง
ที่ดีซึ่งหากนํามาปรับใชในประเทศไทยก็นาจะเกิดผลดีแกประเทศชาติของเรา  และส่ิงที่สําคัญคือประสบการณที่ไดรับ
เปนสิ่งกระตุนใหพวกเราเกิดความตองการปรับเปลี่ยน และพัฒนาตนเองโดยมีเปาหมายเพื่อเปนบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีคุณคาของประเทศไทยตอไป  
 
ผูรวมโครงการ 
ดร.วิภารัตน   แสงจันทร      นางอุดมลักษม  กูลศรีโรจน     นายมนตรี  เดนดวง      นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ    
นางสาววรนาฏ  สุคนธรัตน    นางเสาวภา  เหลือนุนขาบ    นายไชยยงค  กรสูต        พระปลัดวีรภัทร  ปริมุตโต  
พระมหาคารม  เกิดมี             นางสาวศกลวรรณ  พาเรือง    นายศุภชัย  ฉิมสังข          นายชาญชัย  กสานติกุล  
นางสาวจินตนา  สุขสําราญ   นางสาวเบญจพร  สวางศรี      นายเอกรัฐ  บุญเพ็ญ     นางสาวกัณฐมณี  จงไชยกิจ 
นางสาวอภิรัตนดา  ทองแกมแกว  
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                สําหรับเดือนนี้ฝายวิจัยมีขาวนาสนใจแจง 2 รายการดังตอไปนี ้

1. ดวยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ไดรวมกับ
สนับสนนุ ทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน ประจําป 2552 หมดเขต 30 พ.ย.51 ทานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได
ที่ http://www.trf.or.th/PR/Content.asp?Art_ID=391 

2. โครงการวิจัย การวิจัยเพื่อตอยอดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนหมดเขต 30 ก.ย. 51 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://www.trf.or.th/PR/Content.asp?Art_ID=385 

 
       

 
วันองัคารที ่23 กันยายน 2551 สภากาแฟมีการเสวนาเรื่อง การเตรียมพรอมบทความเพื่อการตีพมิพ โดย

อาจารย ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภเปนผูนาํการเสวนา สมาชิกใหความสนใจกนัอยางดีเชนเคย ซึ่งครั้งนี้เนื้อหาในการเสวนา
ยังเพิ่งเริ่มไปบางสวน ขอเชญิคณาจารยเขารวมเสวนาตอในครั้งหนาวันศุกรที่ 14 พฤศจิกายน 2551 

   
   
 

 
 
เมื่อวันศกุรที่ 29 สิงหาคม 2551 ผศ.ดร.มณฑป ไชยชิต และคณาจารยสาขาบริหารการศึกษาไดเขารวมงานบรกิารวิชาการ
ของภาควิชาการศึกษา โดยเปนวทิยากรบรรยายเรื่องการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับสถานศกึษาเพือ่รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
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1) เมื่อวันองัคารที่ 26 สิงหาคม 2551 สาขาหลักสูตรและการสอนไดสงอาจารยดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ อาจารยสิทธกิร 
สุมาลี และอาจารยศุภฤกษ ทานาค เปนตวัแทนเขารวมงานบริการวิชาการของภาควิชาการศึกษา โดยเปนวทิยากรบรรยาย
เร่ือง “Backward Design: ถอยหลงัไมเขาคลอง แตมองไปขางหนา” ไดรับการประเมินที่ดีจากผูเขารวมงานโดยรอยละ 96 
ของผูเขารับการอบรมบอกวาไดความรูซึ่งสามารถนําไปพัฒนางานหรอืองคกรได และมีความพงึพอใจวทิยากรในระดับมาก
ถึงมากที่สุด และรอยละ 80 มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก รอยละ 8 ระดับมากที่สุด  

   
2) อาจารยดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภนาํนิสิตปริญญาเอกที่เรียนวิชา 162525 กับอาจารยไปรวมงาน Thailand Research 
Expo 2008 ที ่โรงแรม Centara, Central World เมื่อวนัศุกรที่ 12 กนัยายน 2551 และเชิญชวนนสิิตปริญญาโทที่เรียน 
162591 Research Methods in Curriculum and Instruction ที่สนใจใหไปรวมชมนิทรรศการใน ระหวางวันที่ 12-16 
กันยายน 2551 

   
3) รศ.ดร.ปราณี โพธิสุข ไดรับเชิญจากคณะครุศาสตรมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี ไปเปนวทิยากรบรรยายเรื่อง การจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั และการวจิยัเชิงคุณภาพ ในวนัอังคารที ่16 กันยายน 2551 
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