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สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๕๔ 

จัดพิมพ์เสร็จแล้ว

โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           

ขอแนะนำา “สารานกุรมศกึษาศาสตรฉ์บบัที ่๕๔” ซึง่เปน็ สารานกุรมศกึษาศาสตร ์ฉบบั

สุดท้ายที่จัดทำาในรูปแบบ “สารานุกรมศึกษาศาสตร์” เนื่องจากฉบับต่อไปคือฉบับที่ ๕๕ 

จะจัดทำาในรูปแบบใหม่คือ “วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์”

 ใน “สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๕๔” นี้มีบทความสาขาวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจ 

๕ สาขาวิชา รวม ๑๐ เรื่องด้วยกัน คือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มี ๑ เรื่อง คือเรื่อง

ความผิดปกติของการได้ยินจากความเสื่อมของระบบประสาท ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ และ อาจารย์ ดร.ฑมลา บุญกาญจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา มี ๑ เรื่อง คือเรื่อง การรู้ดิจิทัล ของ รองศาสตราจารย์ ดร.แววตา                                

เตชาทวีวรรณ สาขาวิชาศิลปศึกษา มี ๒ เรื่อง คือ เรื่องศิลปะตามแนวคิดของอารี              

สทุธพินัธุ ์ของ อาจารย ์ดร.พลวฒั ประพฒันท์อง และเรือ่งศลิปะการแพทย์แผนไทย ของ                                                                                                       

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรญั วานชิกร สาขาบคุคล องคก์รและสถาบนัท่ีเกีย่วกับการศกึษา 

มี ๒ เรื่อง คือ เรื่องศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ของ ศาสตราจารย์ 

ดร.สำาเรงิ บญุเรอืงรตัน ์และเรือ่งวารสารวชิาการ ของ รองศาสตราจารยเ์ฉลิมศกัดิ ์สภุาผล 

สาขาวชิาจติวทิยาและจติวทิยาพฒันาการ ม ี๔ เรือ่ง คอืเรือ่งความเขม้แขง็ของครอบครวั 

ของ ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ เรื่องความสิ้นหวังจากการเรียนรู้ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต เรื่อง

พฤติกรรมเอื้อสังคม ของ อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข และเรื่องการสะท้อนคิดด้วยตนเองของครู ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อัญชลี จันทร์เสม 

สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับรวมเล่มเฉพาะเรื่อง
สาขาวิชาปรัชญาการศึกษา

 โครงการสารานกุรมศึกษาศาสตร ์คณะศึกษาศาสตร ์มศว ไดจ้ดัพมิพ ์“สารานกุรมศกึษา

ศาสตรฉ์บับรวมเลม่เฉพาะเรือ่ง สาขาวชิาปรชัญาการศกึษา” โดยไดร้บัการสนบัสนนุการพมิพ์

จาก อาจารย์วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ บริษัท สำานักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา จำากัด นอกจากนี้ อาจารย์

วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ ยังได้สนับสนุนการจัดพิมพ์สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ ถึง

ฉบับที่ ๕๓ และ จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๓๗ (คือ

ฉบับนี้) โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ขอขอบคุณ อาจารย์วิสิทธิ์         

โรจน์พจนรัตน์ มา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง

 สารานุกรมศึกษาศาสตร์รวมเล่มเฉพาะเรื่อง สาขาวิชาปรัชญาการศึกษา” เป็นการ

รวมบทความทางปรัชญาการศึกษา ๖๓ เรื่อง ที่ ศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง บุญเรืองรัตน์ ได้รวบรวมมาจากบทความที่ลงพิมพ์ใน

สารานกุรมศกึษาศาสตร ์ตัง้แตฉ่บบัที ่๑ ถงึฉบบัที ่๕๒ ทีน่กัปรชัญาการศกึษาไทยไดเ้ขยีนไวท้ัง้ปรชัญาการศกึษาของไทย และปรชัญา

การศึกษาของตะวันตก อาทิ ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ ของ ท่านพุทธทาสภิกขุ พระพรหมคุณาภรณ์ (ปยุทธ์ ปยุตโต)                   

และ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ส่วนปรัชญาการศึกษาของตะวันตก อาทิ แนวคิดทางปรัชญาของเพลโต อริสโตเติล จอห์นล็อก 

ฌาคส์ รุสโซ เปาโลแฟร์ เป็นต้น นอกจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง บุญเรืองรัตน์ ยังได้วิเคราะห์ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา

ไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ไว้อย่างละเอียดและลึกซึ้งอีกด้วย

ท่านที่สนใจและต้องการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ทั้ง ๒ ฉบับนี้ และฉบับอื่นๆ ที่ผ่านมา ติดต่อทางไปรษณีย์ได้ที่ 
โครงการสารนุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. ๑๐๑๑๐
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แวดวงแวดวง
สารานุกรมศึกษาศาสตร

สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ                        
พระปรเมนรามาธบิดศีรสีนิทร มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั 

โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์กำาลังจัดพิมพ์ สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ               
พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั มบีทความประมาณ ๔๐ เร่ือง อาท ิเร่ืองปรัชญาการศกึษาตาม
แนวพุทธธรรม ของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี บทบาทของความถนัดทางการ
ศกึษาและเครือ่งมอืวดั ของ ศาสตราจารย ์ดร.ชวาล แพรตักลุ การศกึษาเพือ่การพฒันา
มนุษย์ที่ยั่งยืน ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรรจา สุวรรณฑัต กระบวนการศึกษา
และแบบทดสอบที่ยุติธรรมต่อวัฒนธรรม ของ ศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง บุญเรืองรัตน์ 
ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับสุขภาพ ของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โสมประยูร ฯลฯ

ร่วมแสดงความอาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ธรรมา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ธรรมา กรรมการฝ่ายวิชาการ และ              
กองบรรณาธิการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ อดีตรองอธิการบดี มศว บางเขน 
อดตีคณบดคีณะมนษุยศาสตร ์มศว และ อดีตประธานชมรมผูส้งูอาย ุมศว นบั
เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณค่ายิ่ง โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ที่มีบทบาทสำาคัญ เคยได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ได้
รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนยังเป็นที่รักของผู้ร่วมงานทุกคนเป็น
อย่างยิ่ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ธรรมา ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิริอายุ ๘๘ ปี โดยครอบครัว               
ได้จัดพิธีสวดพระอภิรรมบำาเพ็ญกุศล เป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ               
วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประชุมเพลิงเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์
จึงขอร่วมแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งแก่ครอบครัว ตลอดจนบุคคลอันเป็นที่รักของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ธรรมา 
มา ณ โอกาสนี้ด้วย

โครงการสารานุกรมศกึษาศาสตร์ขอแสดงความ
ยนิดทีี ่ผูช้ว่ยศาสตราจารย.์ดร.รุง่ทวิา แยม้รุง่ 
ได้รับการแต่งตั้งไห้ดำารงตำาแหน่ง คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
และยังเป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร
โครงการวารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์ โดย
ตำาแหน่งอีกด้วย

อาจารย์วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ เป็นกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
โครงการสารานกุรมศกึษาศาสตร์ และได้สนับสนุนการจดัพมิพ ์สารานุกรมศกึษาศาสตร ์ตัง้แตฉ่บบัที ่
๑ ถึงฉบับที่ ๕๓ และ จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๓๗ (คือฉบับ
นี้) อีกทั้งได้จ่ายค่าสมณาคุณแก่ผู้เขียนด้วย ล่าสุดได้สนับสนุนการจัดพิมพ์ สารานุกรมศึกษาศาสตร์
ฉบับรวมเล่มเฉพาะเรื่อง สาขาวิชาปรัชญาการศึกษา ให้ด้วย โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ขอ
ขอบคุณ อาจารย์วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีคำาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการวารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์ เม่ือวันท่ี ๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี เป็นที่ปรึกษา คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ เป็นรองประธาน ฯลฯ
 คณะกรรมการกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.โอภาส สุขหวาน เป็นบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชมนาถ เชือ้สุวรณทว ีเปน็ผูช้ว่ยบรรณาธกิาร รองศาสตราจารย ์พนัตำารวจโทหญงิ ดร.สขุอรณุ วงษท์มิ รองศาสตราจารย ์
ดร.ดวงกมล ไตรวจิติรคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.ธรีศกัดิ ์อปุไมยอธชิยั รองศาสตราจารย ์ดร.ปราณ ีโพธสิขุ รองศาสตราจารย ์
ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา ตั้งประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รจุริาพร รามศริ ิอาจารย ์ดร.สมุลนติย ์เกดิหนนุวงศ ์อาจารย ์ดร.ชนนัภรณ ์อารกีลุ อาจารย ์ดร.ชไมพร ดสิถาพร อาจารย ์
ดร.พัชรินทร์ เสรี อาจารย์ ดร.ภัทรพล สุวรรณโฉม เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ นางสาวสมวรรณ เอี่ยมวิจิตร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรรจา สุวรรณทัต เป็นประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ เป็นรองประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง บุญเรืองรัตน์ ศาสตราจารย์
ศรียา นิยมธรรม รองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์ รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา, รองศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ สุภาผล  
รองศาสตราจารย์นวลละออ สุภาผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศรี ไพรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุขวสา ยอดกมล ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พาสนา จลุรัตน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กิตตชิยั สุธาสิโนบล อาจารย์
สุวรรณา คล้ายกระแส อาจารย์ ดร.พรใจ ลี่ทองอิน เป็นกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ เป็นกรรมการ
การและเลขานุการ นายศิรัส อรรถศิริ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

  บางส่วนจากสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๔

 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๔ ขอเสนอเรื่อง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์ ของ ศาสตราจารย์ 
ดร.สำาเริง บุญเรืองรัตน์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์
สาขาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พศ. 2539

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2473 ที่จังหวัด
กาฬสินธุ์  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  82/22 ซอยนวลน้อย ถนนเอกมัย 22  แขวงคลองตันเหนือ         
เขตวัฒนา กทม. เป็นบุตรคนที่ 3 ของรองอำามาตย์ตรีผลมัย  ศรีกาฬสินธุ์ และนางคำา ศรีกาฬสินธุ์ 
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  สิริรวมอายุ 85 ปี

  “...ผมเองเป็นคณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์  เป็นศิษย์เก่าคนแรกที่เป็นคณบดี เป็นรองอธิการบดี และเป็น
อธิการบดี รวมทั้งเป็นบัณฑิต กศ.บ. คนแรกของประเทศไทยด้วย...”

 เป็นคำากล่าวของ ท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 ซึ่งเป็นวันที่ท่าน
มอบเงนิจำานวน 250,000 บาท เปน็เงนิกองทนุทีไ่ดม้าจากบรรดาอาจารย์ทัง้ 8 วทิยาเขตของมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
และผู้มีใจบุญร่วมบริจาคด้วย ในวันที่อำาลาชีวิตราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2532 จากนั้นก็ได้รับเงินบริจาคในวาระต่างๆ เรื่อย ๆ 
มา ทา่นไดใ้ชเ้งนิจำานวนนีช่้วยเหลอืหน่วยงานและคณาจารย์ในกจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชนต์ลอดมา จนเหลือเงนิ 250,000 บาท 
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สารานุกรมศึกษาศาสตร
โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สุขุมวิท ๒๓  เขตวัฒนา กทม ๑๐๑๑๐ 
โทร.๐-๒๖๔๙-๕๒๖๓ โทรสาร ๐-๒๖๔๙-๕๒๗๑
E-mail Address : huan@swu.ac.th, huanphinthuphan@hotmail.com
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
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ท่านจึงนำาเงินจำานวนนี้มามอบให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อปรับปรุงห้องประชุม เพื่อใช้สำาหรับ
เป็นห้องสำาหรับวิทยากรมาบรรยายพิเศษให้นิสิตบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติด้านการศึกษา
 พ.ศ. 2498 กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (รุ่นที่ 1) 
 พ.ศ. 2502 M.S.in Ed. Indiana University, U.S.A. 
 พ.ศ. 2515 Ed.D. University of Akron, Ohio, U.S.A.
 พ.ศ. 2527 ปริญญาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ 27
ประวัติการทํางาน (ของรัฐ)
 พ.ศ. 2499-2515  อาจารย์วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
 พ.ศ. 2515-2518 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
 พ.ศ. 2518-2522 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 พ.ศ. 2522-2526 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 พ.ศ. 2526-2530 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     อานตอในสารานุกรมศึกษาศาสตร ฉบับที่ ๕๔

          โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ขอเชิญชวนให้ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา  (โดยเฉพาะนิสิต
          นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกทางศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์) นักวิชาการทางศึกษาศาสตร์
หรอืครศุาสตร ์เขยีนบทความทางศึกษาศาสตรส์ง่มาใหโ้ครงการสารานกุรมศกึษาศาสตรพ์จิารณานำาลงพมิพใ์นสารานกุรมศกึษาศาสตร ์
และถ้าจะส่งบทความลงพิมพ์ในวารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์ขอความกรุณาสมัคร และส่งบทความได้ที่ลิงค์นี้ : http://ejournals.
swu.ac.th/index.php/ENEDU/index หรือ : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/user/register

 ถ้าไม่สะดวกจะส่งบทความโดยตรงก็ได้ โดยส่งไปที่ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร 
สุขุมวิท ๒๓ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทร.๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๕๕๑๘ โทรสาร ๐๒๖๔๙๕๒๖๔

 ท้ายสุดขอย้ำาให้ท่านผู้อ่านทราบว่า ถ้าท่านต้องการอ่าน จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับย้อนหลังทางเว็บไซต์ 
แบบอีบุก คลิกอ่านได้ที่ : http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1963 หรือ : http://kids-d.swu.ac.th/dspace/
handle/123456789/1964
 และถ้าท่านผู้อ่านต้องการอ่าน สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ ฉบับที่ ๑ ถึง ฉบับที่ ๕๔ คลิกอ่านได้ทางเว็บไซต์ แบบอีบุก
ได้เช่นกัน โดยคลิกที่ : http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1518/browse-title  หรือ  http://ejournals.swu.ac.th/

index.php/ENEDU            พบกันใหมใน จดหมายขาวสารานุกรมศึกษาศาสตร ฉบับที่ ๓๘ ครับ


