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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

สมาพันธนิสิตนักศกึษาวชิาชีพครู รวมพลัง"(วาท่ี) แมพิมพ"รุนใหม 
รายงาน 

 

การขับเคล่ือนเพื่อใหผูที่จะเขาสู "วิชาชีพครู" ไดรวมตัวกันเปนกลุม
เปนกอน เพื่อใหมีความเขมแข็งทางวิชาชีพ ไดดําเนินการมาอยาง
ตอเน่ือง แตยังไมเคยมีการรวมกันในกลุมของนิสิต นักศึกษา ที่กําลัง
เรียนอยูในคณะศึกษาศาสตร และคณะครุศาสตรมากอนเลย  
 
แตเมื่อไมนานมานี้นิสิตคณะศึกษาศาสตรชั้นป 4 "โครงการ
ผลิตครูการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ระดบัปริญญาตรี หลักสตูรครู 5 
ป" (กลุมที่ไดรับทุนจากรัฐบาล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (มศว) เปนแกนนาํสําคัญในการรวมกลุมเพื่อนๆ ทีก่ําลัง
เรียนอยูในคณะศึกษาศาสตร และคณะครุศาสตร เพื่อจัดตั้ง 
"สมาพันธนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู" ขึ้น  

 
เมื่อมีโอกาสพูดคุยกับ พรภัทร สินดี นิสิตคณะศึกษาศาสตรช้ันปที่ 4 โครงการผลิตครูฯ และประธาน
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร มศว ไดเลาถึงที่มาที่ไปของการรวมตัวครั้งน้ีวา "ทุกวันน้ี กลุมผูเรียน
ทางดานศึกษาศาสตร ครุศาสตร ตองการรวมกลุม เพื่อใหวิชาชีพครูเขมแข็ง พัฒนา และกาวหนา 
เน่ืองจากการรวมกลุมกันน้ัน จะเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ แลกเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน 
ซึ่งถือวาจําเปนมากในวิชาชีพน้ี การที่วิชาชีพครูจะเขมแข็งได ผมและเพื่อนๆ ที่เรียนในโครงการผลิต
ครู 5 ป จึงเสนอแนวคิดการจัดตั้งสมาพันธนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู แตกอนจะจัดตั้งสมาพันธไดน้ัน 
จําเปนตองระดมความคิด จึงไดจัดสัมมนาเพื่อจัดตั้งสมาพันธนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูขึ้นเปนครั้งแรก
ในชวงเดือนมีนาคมที่ผานมา ที่อาศรมวงศสนิท คลอง 15 จ.นครนายก" 
 
"ที่ผานมา กลุมนิสิต นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ครุศาสตร บางสถาบันไดรวมกลุมกันทํากิจกรรมดาน
กีฬาอยูบาง อาทิ กลุมศึกษาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มศว 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ สวนกลุมแถบภาคเหนือ และอีสานก็รวมกลุมกัน คือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 
ฯลฯ แตการจัดตั้งสมาพันธนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู เราตองการใหเกาะเกี่ยวกันใหแนนแฟน โดยรวม
นิสิต นักศึกษาที่เรียนครูไวดวยกัน สมาพันธจะเปนที่พึ่ง และขับเคล่ือนใหกับผูเรียนในวิชาชีพครูได"  

 
การสัมมนาเพื่อจัดตั้งสมาพันธ
นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน   ฉบับประจําวันท่ี   24   เดือนเมษายน พ.ศ.2551     หนา   23 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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โดย มศว รับเปนแมงานในการรวมกลุมเพื่อจัดตั้งสมาพันธนิสตินักศึกษา
วิชาชีพครู ซึง่ไดรับการสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร มศว และไดรับ
การสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ 
(สสส.) 
 
ฝาย อนุตตรา เอี่ยมสมบญุ หรือปก นิสิตคณะศึกษาศาสตรช้ันป 4 
สาขาวิชาภาษาตางประเทศ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ มน. ยิ้มกอนเลาวา 
ที่เขารวมสมาพันธนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูได เพราะไดรับหนังสือ
ประชาสัมพนัธโครงการนี้จากคณะศึกษาศาสตร มศว เลยสนใจ เพราะก็
เปนคนหนึ่งที่ใฝฝน ตั้งใจอยากเดินเขาสูวิชาชีพน้ี จึงอยากจะแลกเปลี่ยน
ประสบการณตางๆ ไมวาจะเปนทางดานการเรียนการสอน หรือแมแต
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษากับเพื่อนๆ ตางมหาวิทยาลัย ตางภูมิภาคบาง 
 
ปกยังใหเหตุผลเพิ่มเติมอีกวา สมาพันธน้ีถือเปนโครงการที่ใหญมากสําหรับตนเอง แมวาปกตินิสิต 
นักศึกษา จะรวมกลุมกันทํากิจกรรมอยูแลว แตเปนเพียงกลุมยอยๆ และเกิดขึ้นภายในภูมิภาคของ
ตนเอง แตสมาพันธที่จะกอตั้งขึ้นน้ีเปรียบเสมือนการรวมกลุมผูที่ศึกษาในสาขาวิชาชีพครูทั่วประเทศ 
ทําใหไดเรียนรูถึงความแตกตางของแตละภูมิภาค แตละสถาบัน อีกทั้ง สามารถหยิบเอาความตางที่
เปนประโยชนกลับมาพัฒนาสถาบันครูในภูมิภาคของตนเองได 
 
"อยากใหผูที่จะเขาสูวิชาชีพครูมีสวนชวย และรวมมือในทุกๆ ดาน อยากใหสมาพันธน้ีเปนรูปเปนราง 
และมีพื้นฐานที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ถึงเวลาแลวที่วิชาชีพครูควรจะไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน จริงจัง 
และจริงใจ หวังวาเมื่อสมาพันธมีความพรอม และสมบูรณมากขึ้น จะเขาไปมีบทบาทในกิจกรรมทาง
สังคม และสามารถสรางประโยชนได สุดทายอยากฝากใหรุนนองตอๆ ไปตระหนักถึงวิชาชีพครู และ
เล็งเห็นถึงความสําคัญของสมาพันธน้ี รวมกันสนับสนุน และสานตอโครงการนี้ตอไป"  

 
 
สวน อานนท ธิติคุณากร หรือนนท นิสิตคณะครุศาสตรช้ันป 5 
สาขาวิชามัธยมศึกษา (วทิยาศาสตร) จุฬาฯ หน่ึงในสมาชิกกลุม
ประสานงานสมาพันธนิสตินักศึกษาวิชาชีพครูภูมิภาคกลาง 
กลาววา กอนหนาน้ีมีการรวมกลุมจัดกิจกรรมของผูเรียนใน
วิชาชีพครูระหวางสถาบนัอยูแลว เชน ไมเรียวเกมส ซึ่งเปน
กิจกรรมการแขงขันทางดานกีฬาจาก 5 สถาบัน ซึ่งทํามากวา 10 
ป พอยางเขาปที่ 10 น้ี จึงพูดคุยกันวาอยากใหเกิดการรวมตัวกัน
ของกลุมนิสิต นักศึกษาครูที่ขยายวงกวางมากกวาน้ี จึงเริ่มกอตั้ง
สมาพันธน้ีขึน้ โดยมี มศว เปนแกนนํา และประชาสัมพันธ
โครงการไปยังสถาบันตางๆ ทั่วประเทศ โดยหวังจะใหเกิดการ
รวมกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน  
 
สวนความคาดหวังจากการกอตั้งสมาพันธน้ี นนทบอกวา อยาก
ใหเปนเหมือนเวทีแสดงความคิดเห็นของบรรดานิสิต นักศึกษา

วิชาชีพครูที่สามารถเสนอตอสังคม รวมทั้ง เปนศูนยกลางในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของทางดาน
การศึกษาตางๆ นนทยังบอกอีกวา การจัดการสัมมนาครั้งแรกนั้น มี 15 สถาบันจากทุกภูมิภาคใหการ
ตอบรับ โดยกิจกรรมหลักๆ คือ พูดคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ และประสบการณกนั 
ในการสัมมนาที่ผานมานั้น มีการคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่ประชาสัมพันธ และ
ประสานงานตางๆ ในแตละภูมิภาค โดยจุฬาฯ เปนศูนยประสานงานภาคกลาง สวน มศว เปนศูนยใหญ
ที่ประสานงานในทุกๆ กลุม 
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"อยากใหสมาพันธมีสวนทําใหสังคมเห็นวาวิชาชีพครูมีประโยชน และเปนรากฐานที่สําคัญ พรอมทัง้
อยากสรางภาพลักษณทีด่ีใหแกวิชาชีพครู และเปนเหมือนกระบอกเสียงใหรุนนองตอๆ ไปที่สนใจใน
วิชาชีพน้ี ไดมีโอกาสที่แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนในวงการการศึกษาตอไป" 
 
เพ็ญพักตร ภุมมาลา หรอืเพ็ญ นิสิตคณะศึกษาศาสตรช้ันป 4 สาขาวิชาประถมศึกษา โครงการเพชรใน
ตม หน่ึงในสมาชิกศนูยประสานงานกลางของสมาพันธนิสิตนักศึกษาวิชาชีพคร ูกลาวดวยน้ําเสียงที่มี
ความมั่นใจวา สมาพันธน้ีกอตั้งขึ้นเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางนิสิต นักศึกษา
วิชาชีพครูดวยกัน แนวทางของสมาพนัธเริ่มจากรวมกลุมสรางกิจกรรมทางดานการศึกษาใหแกสังคม 
รวมถึง การเพิ่มบทบาทดานการศึกษาใหเกิดขึ้นในสังคม จะเริ่มจากการระดมความคิดเห็นจากหลายๆ 
สถาบันครู  
 
สวนเหตุผลที่ มศว เปนผูริเริ่ม และเปนแกนนําในโครงการนี้ เน่ืองจากในอดีต มศว เปน "วิทยาลัย
วิชาชีพครู" มากอน ยุคน้ัน คนดี คนเกง ระดับจังหวัดตองมาสอบแขงขันเพื่อเขาเรียนในวิทยาลัยแหงน้ี 
มีครูหลายรอยหลายพันคนที่สําเร็จการศึกษาจากที่น้ี ตอนนี้เราจึงอยากให มศว จุดประกาย การ
ทํางานเพื่อคนที่เขาสูวิชาชีพครู ทั้งน้ี เห็นวาเปนหนทางหนึ่งที่สามารถสรางความเขมแข็ง ยกระดับคน
ที่เขาสูเสนทางวิชาชีพได และยังสรางประโยชนเพื่อสวนรวมไดอีก 
 
แตถึงแมวาวันน้ี การจัดตั้ง "สมาพันธนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู" ยังไมสมบูรณ แตสิ่งที่ไดรับ มีคุณคา
กับชีวิตนิสิต นักศึกษาครูอยางมากก็คือ ความสัมพนัธ และมิตรภาพดีๆ ที่เกิดขึ้นน่ันเอง 
 
หนา 23 
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