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สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๒ จัดพิมพ์เผยแพร่แล้ว
 ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับ ๕๒ นี้มีเรื่องเด่นประจำาฉบับคือเรื่อง ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ.ดร.พนัส หันนาคินทร์ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง และมีบทความ

ทั้งหมด ๖ สาขาวิชา รวม ๑๐ เรื่องด้วยกัน ดังนี้

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มี ๑ เรื่อง คือเรื่อง          

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ของ รองศาสตราจารย์หวน 

พินธุพันธ์

 สาขาวิชาสถิติและวิจัยการศึกษา มี ๑ เรื่อง คือเรื่อง       

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ของ ศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง 

บุญเรืองรัตน์

 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มี ๑ เรื่อง คือเรื่องความจำาเสื่อมในยุคดิจิตอล ของ ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม

สาขาบุคคล องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มี ๔ เรื่อง คือเรื่องศาสตราจารย์เกียรติคุณ.ดร.พนัส หันนาคินทร์ ของ รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง เรื่องศาสตราจารย์.ดร.สมพร บัวทอง ของ รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข เรื่องพิพิธภัณฑ์ชาว

บางกอก ของ อาจารย์อัญชลี สุตธรรม และเรื่องการฝกหัดครู ของ ศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง บุญเรืองรัตน์

 สาขาวิชาปรัชญาการศึกษา มี ๒ เรื่อง คือเรื่องปรัชญาและปรัชญาการศึกษา และเรื่องวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยา              

ของ ศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง บุญเรืองรัตน์

 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มี ๑ เรื่อง คือเรื่องวิธีสอนแบบโฟนิกส์ ของ อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำารง ไชยศรี

สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๒ จัดพิมพ์เผยแพร่แล้ว
ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับ ๕๒ นี้มีเรื่องเด่นประจำาฉบับคือเรื่อง ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ.ดร.พนัส หันนาคินทร์ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง และมีบทความ

 มี ๑ เรื่อง คือเรื่องความจำาเสื่อมในยุคดิจิตอล ของ ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม

สาขาบุคคล องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มี ๔ เรื่อง คือเรื่องศาสตราจารย์เกียรติคุณ.ดร.พนัส หันนาคินทร์ ของ รอง

คณะกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร

คณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ขึ้นใหม่ดังนี้

คณะกรรมการอำานวยการ ประกอบด้วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ | รองคณบดีฝายวิชาการ เป็น                                                                                                                                     

รองประธานกรรมการ | ศาสตราจารย์จรรจา สุวรรณทัต รองศาสตราจารย์สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสนา จุล

รัตน์ อาจารย์พรใจ ลี่ทองอิน อาจารย์กิตติชัย สุธาสิโนบล อาจารย์โอภาส สุขหวาน อาจารย์ศุภวรรณ สัจจพิบูล นายวิสิทธ์ิ                                           

โรจน์พจนรัตน์ นางศรีจิตรา ชนะกานนท์ เป็นกรรมการ | อาจารย์วันเพ็ญ ประทุมทอง เป็นกรรมการและเลขานุการ นางศรินรัตน์ 

นาคะวรเศรษฐ์ นางสาวสมฤทัย หัตถา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์จรรจา สุวรรณทัต เป็นประธานกรรมการ | รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ 

เศวตมาลย์ เป็นรองประธานกรรมการ | ศาสตราจารย์ศรียา  นิยมธรรม  ศาสตราจารย์สำาเริง บุญเรืองรัตน์  รองศาสตราจารย์

หวน พินธุพันธ์  รองศาสตราจารย์เฉลียว  พันธุ์สีดา  รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์  รองศาสตราจารย์สุนีย์ เหมะประสิทธิ์                   

รองศาสตราจารย์สนอง โลหิตวิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา ยอดกมล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พาสนา จุลรัตน์  อาจารย์สุวรรณา คล้ายกระแส  อาจารย์พรใจ ลี่ทองอิน  อาจารย์กิตติชัย สุธาสิโนบล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศรี 

ไพรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ รองศาสตราจารย์ชูศรี วงศ์รัตนะ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบรรณาธิการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศรี ไพรัตน์ เป็นประธานกรรมการ | รองศาสตราจารย์ 

วัญญา วิศาลาภรณ์.  รองศาสตราจารย์สนอง โลหิตวิเศษ  รองศาสตราจารย์ชูศรี วงศ์รัตนะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวดี ภู่ประดิษฐ์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสนา จุลรัตน์  อาจารย์วิรุฬห์รัตน์ ไฉนงุ้น  อาจารย์สุวรรณา คล้ายกระแส  อาจารย์พรใจ ลี่ทองอิน  อาจารย์

กิตติชัย สุธาสิโนบล  อาจารย์วันเพ็ญ ประทุมทอง  อาจารย์รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำารง ไชยศรี  นายวิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์  อาจารย์

โอภาส สุขหวาน เป็นกรรมการและเลขานุการ  | อาจารย์ศุภวรรณ สัจจพิบูล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะศึกษาศาสตร์ มศว จัดพิมพ์ 
 “๑๐๐ คำาศพัทท์างการศกึษา เวลาชาตกาล ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร”ี

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (๑๐๐ ปีชาตกาล 
ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร)ี เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ ทีผ่า่นมา คณะศกึษาศาสตรไ์ดจ้ดัพมิพห์นงัสอื 
“๑๐๐ คำาศัพท์ทางการศึกษา เวลาชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี” ขึ้น ในเล่มเป็นการ
รวมคำาศัพท์สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ๑๐๐ คำาศัพท์ โดยคัดจากสารานุกรมศึกษาศาสตร์ต้ังแต่                                                                                                                
ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๕๐ อาทิ เรื่องศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล และเรื่องศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บัวศรี ของ รองศาสตราจารย์วรวิทย์ วศินสรากร การสังเคราะห์งานวิจัย ของ 
ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย  แนวคิดทางการศึกษาของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
ของ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ จีระเดชากุล  ธรรมาภิบาล ของ ศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง               
บุญเรืองรัตน์ การแนะแนวการศึกษา ของอาจารย์สวัสด์ิ สุวรรณอักษร  สหกิจศึกษา                                                                                                            
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร  ศิลปะร่วมสมัย ของ อาจารย์อำานาจ เย็นสบาย  
วิทยาศาสตร์การกีฬา ของ ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เพียรชอบ  ดนตรีไทย ของ อาจารย์มานพ 
วิสุทธิแพทย์  การส่งเสริมสุขภาพ ของ อาจารย์นิตยา เพ็ญศิรินภา เป็นต้น

ทา่นทีต่อ้งการใหส้ง่ “หนงัสอืสารานกุรมศกึษาศาสตร”์ ใหต้นเองหรอืใหห้อ้งสมดุหรอืใหบ้คุคลอืน่กไ็ด ้เชน่ ถา้ตอ้งการใหส้ง่ “สารานกุรม
ศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฯ” หรือ “สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับพิเศษ ๖๐ ปี ๖๐ คำา” หรือ “๑๐๐ คำาศัพท์ทางการศึกษา 
เวลาชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี” ขอความกรุณาบริจาคเงิน ๕๐๐ บาท (ต่อ ๑ เล่ม) ถ้าหากบริจาคเงิน ๑๐๐ บาท ทาง                     
โครงการฯจะสง่ “สารานกุรมศกึษาศาสตร ์ฉบบัที ่๑-๕๒” ให ้๒ เลม่ โดยใหเ้ลอืกไดว้า่ตอ้งการฉบบัใด ตามรายละเอยีดและวธิกีารบรจิาคเงนิ ดงันี้

ข้าพเจ้ายินดีบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ จำานวน...............บาท

พร้อมกันนี้ได้นำาส่งเงินบริจาคโดย

m โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  ชื่อบัญชี โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์  เลขที่บัญชี 982–2–27920–5

เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาส่ง สำาเนาใบ Pay in เขียนว่า “บริจาคเข้าโครงการสารานุกรม ฯ คณะศึกษาศาสตร์” โดยส่งโทรสารมาที่ 
๐-๒๒๖๐-๐๑๒๔ หรือส่งทางอีเมลถึง นายศิรัส อรรถศิริ ที่ E-mail Address : sirat@g.swu.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงโครงการสารานุกรม
ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร สุขุมวิท ๒๓ กทม.๑๐๑๑๐

ขอให้ส่งหนังสือสารานุกรมศึกษาศาสตร์และชื่อที่อยู่ไปให้ทางไปรษณีย์ ดังนี้ ให้ส่ง “หนังสือสารานุกรมศึกษาศาสตร์” ฉบับที่ต้องการ 
คอื สารานกุรมศกึษาศาสตร ์ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สิรกิติิพ์ระบรมราชินนีาถ ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ 
พุทธศักราช ๒๕๓๕ (มีบทความ ๑๕๐ เรื่อง) สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับ กาญจนาภิเษก ในวาระมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 
๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ (มีบทความ ๑๖๙ เรื่อง) สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส
มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ (มีบทความ ๗๔ เรื่อง) สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระราชสมภพครบ ๔ รอบ (มีบทความ ๖๘ เรื่อง) สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ (มีบทความ ๗๒ เรื่อง) สารานุกรมศึกษา
ศาสตร์ฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐ (มบีทความ ๘๐ เรือ่ง) สารานกุรมศกึษาศาสตร ์ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช เนือ่งในมหามงคล
พระชนมพรรษา ๗ รอบ พุทธศักราช ๒๕๕๔ (มีบทความ ๘๗ เรื่อง) สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๘ (มีบทความ ๖๒ เรื่อง) สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับพิเศษ 
๖๐ ปี ๖๐ คำา ศรีนครินทรวิโรฒ (มีบทความ ๖๐ เรื่อง) ๑๐๐ คำาศัพท์ทางการศึกษา เวลาชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (มีบทความ 
๑๐๐ เรื่อง) สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๑-๕๒ ต้องการให้ส่งฉบับที่.......รวม.......ฉบับ
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แวดวงแวดวง
สารานุกรมศึกษาศาสตร Rคณะกรรมการวิชาการประชุมกันทุกเดือนเพื่อพิจารณาบทความที่จะน

ำาลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณ
ทัต เป็นประธานที่ประชุม มีเข้าร่วมประชุมเป็นประจำาคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์  
ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม  ศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง บุญเรืองรัตน์  รองศาสตราจารย์หวน พินธุ

พันธ์  รองศาสตราจารย์เฉลียว  พันธุ์สีดา  รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ                                                                                                                   
รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา ยอดกมล  อาจารย์สุวรรณา คล้ายกระแส อาจารย์ 
ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศรี ไพรัตน์  และรองศาสตราจารย์ชูศรี วงศ์รัตนะ ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปรีชา ธรรมา ไม่สะดวกที่จะนั่งรถเข็นมาประชุม ขอให้อาจารย์เดินได้สะดวกในเร็ววันนะครับ

 Rคณะกรรมการศัพท์สาขาวิชาต่างๆ ถึงแก่กรรมไปแล้วหลายท่าน อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ธำารง บัวศรี ประธาน
กรรมการศพัทส์าขาวชิาปรชัญาการศกึษา ศาสตราจารย ์ดร.วรศกัดิ.์เพยีรชอบ ประธานกรรมการศพัทส์าขาวชิาพลศกึษาและ
นันทนาการ รองศาสตราจารยว์รวทิย ์วศนิสรากร กรรมการศพัทส์าขาบคุคลและสถาบนัเกีย่วกบัการศกึษา รองศาสตราจารย ์
ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์ ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 Rศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง บุญเรืองรัตน์ ได้รวบรวมบทความ ”สาขาวิชาการบริหารการศึกษา” จากสารานุกรม             
ศึกษาศาสตร์ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๕๑ ได้ ๕๒ เรื่อง จะจัดพิมพ์เป็น “สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับรวมเล่มเฉพาะเรื่อง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา” ได้รวบรวมบทความ “สาขาวิชาสถิติและการวิจัยทางการศึกษา” ได้ ๔๘ เรื่อง จะจัดพิมพ์เป็น 
“สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับรวมเล่มเฉพาะเรื่องสาขาวิชาสถิติและการวิจัยทางการศึกษา” และได้รวบรวมบทความ “สาขา
วชิาหลักสูตรและการสอน” ได ้๓๗ เรื่อง จะจัดพิมพ์เปน็ “สารานุกรมศึกษาศาสตรฉ์บบัรวมเล่มเฉพาะเรือ่งสาขาวชิาหลกัสตูร
และการสอน” และ ศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง บุญเรืองรัตน์ ยังได้นำาเงินจากการขาย “สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับรวมเล่ม
เฉพาะเรื่องสาขาวิชาสถิติและวิจัยทางการศึกษา” ให้โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน)
 Rรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ได้เขียน
หนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า “คัมภีร์ชีวิต ๖๕ ปี” เนื่องในวาระอายุครบ ๖๕ ปี 

 Rขอชื่นชม รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ ที่อาสาจัดทำารูปเล่มสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๒ 

 Rตามที่โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ได้นำาสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับที่ ๑-๕๑ วางไว้ในชั้นวางหนังสือ
และมตู้ีบรจิาควางไวข้า้งบนทีห่นา้หอ้งลฟิทช์ัน้ ๑ คณะศกึษาศาสตร ์มศว มผีูน้ำาสารานกุรมศกึษาศาสตรไ์ปอา่นและไดบ้รจิาค
เงินในตู้บริจาค แล้วนำาเงินบริจาคเข้าบัญชีของโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์รวม ๔ ครั้ง คือครั้งแรก ๙๐๐ บาท ครั้งที่สอง 
๔๐๐ บาท และครั้งที่สาม.๒๑๐๐ บาท ครั้งที่สี่ ๑๕๒ บาทรวมทั้งสิ้น ๓๕๕๒ บาท

  บางส่วนจากสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๕๒

 บางสว่นจากสารานกุรมศกึษาศาสตร ์ฉบบัที ่๕๒ ขอเสนอเรือ่ง “ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร. พนสั 
หันนาคินทร์”

ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร. พนสั  หนันาคนิทร ์
เป็นนักวิชาการที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศ 
เปน็ผู้แตง่ตำาราทางการศกึษา โดยเฉพาะตำาราทางการ
บรหิารการศกึษา ทีส่ถาบนัอดุมศกึษาหลายแหง่นำาไป
ใช้เป็นตำาราเรียน ผลงานทางวิชาการที่พิมพ์จำาหน่าย
แพร่หลายทั่วไป ได้แก่ หลักการบริหารโรงเรียน                            

การบรหิารบคุลากรทางการศกึษา การศกึษาไทย การ
มัธยมศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร การสอนจริยธรรม
และค่านิยม หลักการพูดในที่สาธารณะ เป็นต้น 
นอกจากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส             
หันนาคินทร์ ยังเขียนหนังสืออ่านประกอบในระดับ
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ท้ายจดหมายข่าว

สารานุกรมศึกษาศาสตร
โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สุขุมวิท ๒๓  เขตวัฒนา กทม ๑๐๑๑๐ 
โทร.๐-๒๖๔๙-๕๒๖๓ โทรสาร ๐-๒๖๔๙-๕๒๗๑

จัดทำโดย คณะกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร
สนันสนุนการพิมพโดย คุณวิสิทธิ์ โรจนพจนรัตน บริษัท พ.ศ.พัฒนา จำกัด เลขที่ ๑๒ ถ.พระราม ๖ (ซ.๔๑) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ โทร.๐๒ ๒๗๙ ๖๒๒๒

จดหมายขาว

ประถมศึกษา เช่น แบบเรียนวิชาสังคมศึกษาชั้น ป.1 – ป.6 หนังสือ
ชดุสรา้งเสรมิประสบการณช์วีติ เปน็ตน้ ผลงานวจิยัทางการศึกษาของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส  หันนาคินทร์ หลายเรื่องที่เป็นพื้น
ฐานของการกำาหนดนโยบายการจัดการศึกษาของไทย เช่น ข้อเสนอ
แนะการจดัหลกัสตูรคณติศาสตรใ์นโรงเรยีนมธัยม การบรหิารสถาบนั
ผลิตครูไทย การจัดการมัธยมศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ เป็นต้น

สว่นผลงานทางดา้นการบรหิารการศกึษานบัไดว้า่ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ เป็นผู้บุกเบิกทางการจัดตั้งสถาบัน
การศึกษาแห่งใหม่ตั้งแต่การดำารงตำาแหน่งครูใหญ่คนแรกของ
โรงเรียนมัธยมสาธิต ประสานมิตร และโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” 
วทิยาลัยวชิาการศกึษาพษิณโุลก ซึง่เปน็นโยบายการขยายการผลติครู
ปรญิญาไปยงัสว่นภมูภิาค ตัง้แต ่พ.ศ. 2510 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ 
ดร.พนสั  หนันาคนิทร์ เปน็ผูม้วีสิยัทศันย์าวไกลในนโยบายการส่งเสรมิ
วทิยฐานะคร ู(ดว้ยพืน้ฐานการเปน็ครปูระชาบาลทีด่อ้ยโอกาสในการ
ศึกษาเล่าเรียนมาก่อน) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส  หันนาคิ
นทร์ เป็นผู้ริเริ่มจัดการศึกษาภาคสมทบสำาหรับครูที่ยังไม่ได้ปริญญา
ตรีที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

พิษณุโลก (นักศึกษาโดยทั่วไป เรียกว่า Twilight เพราะใช้เวลาเรียน
ตอนเย็นหลังจากการปฏิบัติราชการ ) ในปี พ.ศ. 2517 เมื่อวิทยาลัย
วิชาการศึกษา พิษณุโลก ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.พนัส หันนาคินทร์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ริเริ่มเปิดหลักสูตร
ระดบัปรญิญาโททางการบรหิารการศึกษา ในสมัยทีด่ำารงตำาแหนง่รอง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลกศาสตราจารย์
เกยีรตคิณุ ดร.พนสั หนันาคนิทร ์ไดไ้ปรกัษาการในตำาแหน่งอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และได้รับการทาบทาม
ให้เป็นอธิการบดี แต่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ 
ได้ปฏิเสธตำาแหน่งนั้น และยุติบทบาททางการบริหารทุกตำาแหน่ง 
เมื่อ พ.ศ. 2526 (อายุ 55 ปี ) โดยให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาบริ
หารมหาวิทยาลัยต่อไป และเป็นช่วงสมัยของการเคลื่อนไหวก่อตั้ง
มหาวทิยาลยันเรศวร โดยการยกฐานะมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
พิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ   

/// อ่านต่อได้ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๒

                                  จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์หายไปนานพอสมควร เพราะมีปัญหาหลากหลาย 

เพิ่งได้โอกาสให้ผู้ติดตามได้อ่านฉบับที่ ๓๕ แล้วครับ ส่วนฉบับย้อนหลังคลิกอ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นเคย โดยคลิกที่นี่ 

 : http://edu.swu.ac.th/index.php/newsletter/%20%E2%80%8E/ 

หรือ : http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1963

            ส่วนสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๕๑ คลิกอ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นกันโดยคลิกที่นี่ครับ 

 : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/issue/archive 

  หรือ  : http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1518/browse-title


