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ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกําหนดการและใบตอบรับการเข้าร่วมได้ที่ www.ces.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 218-3923 หรือ e-mail: siya.u@chula.ac.th
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ระบบการศึกษาในยุโรป: แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคคลโดยใชคุณธรรมนั้นเปนสิ่งที่จะชวยพัฒนาคนในชาติใหเปนมนุษยที่สมบูรณ การศึกษาเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคน เพื่อพัฒนาประเทศ การแขงขันทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒนก็ขึ้นอยูกับ
การศึกษา การพัฒนาการเมืองก็ขึ้นอยูกับการศึกษา การพัฒนาสังคมก็ตองพึ่งการศึกษา การพัฒนาการศึกษาจึงเปน
เงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาประเทศ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสรางการเรียนรูอยางใหมที่แตกตางไปจากเดิม เปน
สิ่งจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม การปฏิรูปดังกลาว จะนําสังคมออกจากวิกฤตไดมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับวา มีการเปลี่ยนแปลงในระดับกระบวนทัศนเกิดขึ้นดวยหรือไม หรือเปนเพียงการปรับเปลี่ยนวิธีการ การจัดการ
บางประการเทานั้น และมีการเปลี่ยนแปลงทางบริบทของปจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการเรียนรูในระดับสังคมดวยหรือไม
มากนอยเพียงใด
สหภาพยุโรป ไดมีการกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธสําหรับประเทศในยุโรปใหกาวทันสูศตวรรษที่ 21 ดวยการเปน
คูแขงขันและผูนําทางดานเศรษฐกิจฐานความรูของโลก สามารถสรางเศรษฐกิจที่เติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคง รวมถึงการ
สรางงานและความสามัคคีกลมเกลียว จึงเนนและใหความสําคัญกับงานการศึกษาและการฝกอบรมใหตอบสนองกับ
วัตถุประสงคดังกลาว รวมถึงกําหนดแผนการปฏิบัติงานและการดําเนินงานในเดือนกุมภาพันธ ในป 2002 และยังได
กําหนดจุดมุงหมายของระบบการจัดการศึกษาและการฝกอบรมของกลุมประเทศในยุโรปใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ
ทั่วโลกภายในป 2010
จากการประกาศปฏิญญาโบโลญญาในป 1999 ไดเกิดกระบวนการโบโลญญา ขอตกลงที่จะสรางเขตการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาของสหภาพยุโรป ซึ่งหมายถึงการสรางมาตรฐานและการประกันคุณภาพดานการศึกษาเพื่อให
สอดคลองกันทั่วทั้งยุโรป อันจะเปนประโยชนทั้งตอการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย และองคความรู และจะเปนการ
เสริมศักยภาพดานการอุดมศึกษาของสหภาพยุโรปใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น ตาม "ขอตกลงโบโลญญา" ของสหภาพยุโรปได
สราง European Higher Education Area (EHEA) สําหรับความรวมมือดานการศึกษาระหวางกัน ซึ่งไดมีมติประการหนึ่ง
ใหประเทศสมาชิก ปรับระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหมีปริญญาตรี (Bachelor หรือ Baccalaureus ในยุคกลาง) และ
ปริญญาโท (Master หรือ Magister) อันเปนรูปแบบโครงสรางของระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยนํามาเปน
แมแบบ ซึ่งกระบวนการนี้มีเปาหมายให นักศึกษาเขาสูระบบการศึกษาขั้นสูงไดมากขึ้น โดยมีพื้นฐานจากหลักการ
ประชาธิปไตยและเสรีภาพในการศึกษา
ขณะนี้ผลของ "ขอตกลงโบโลญญา" ของสหภาพยุโรป กําลังเปนรูปธรรมในหลายประเทศที่จะมีการปรับ
โครงสรางการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งจากเดิมที่บางประเทศไมมีระดับปริญญาตรี ก็จะตองจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน
เดียวกัน โดยใหมีระบบปริญญาตรี คือ หลังจากที่นักเรียนมัธยมปลายเรียนจบโรงเรียนประเภท Gymnasium 13 ป แลวก็
จะเขาเรียนมหาวิทยาลัยและจบการศึกษาในระดับปริญญาโทโดยอัตโนมัติ ซึ่งในขณะนี้มีประเทศในยุโรปและประเทศ
เพื่อนบานเขารวมแลวถึง 46 ประเทศ ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาดานการศึกษา การคนควาวิจัยระหวางกันอยางใกลชิด
มากขึ้น

ในการนี้ ศูนยยุโรปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะที่เปนหนวยงานในการเผยแพรองคความรู
ทางดานยุโรปศึกษา จึงมีแนวคิดในการจัดอบรมทางวิชาการเพื่อเผยแพรความรูดานการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูป
การศึกษาในยุโรป เพื่อใหเปนแนวทางหนึ่งสําหรับประเทศไทย ซึ่งมีนโยบายสงเสริมการปฏิรูปการศึกษาดวย โดยจัดการ
อบรมในหัวขอ “ระบบการศึกษาในยุโรป: แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย” เพื่อรวมแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ความคิดเห็นทางวิชาการที่จะเปนประโยชนตอสาธารณชนได
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูและความเขาใจในรูปแบบการศึกษาของยุโรป
2. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับ เปนแนวทางในการปรับปรุงดานการศึกษาในประเทศ
3. เพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถนําองคความรูที่ไดรับจากการอบรมสัมมนาเปนแนวทางในการทําความเขาใจและ
ถายทอดสูสาธารณชน รวมทั้งประยุกตใชตอการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นได
4. เพื่อเปนการเผยแพรกิจกรรมทางวิชาการของศูนยยุโรปศึกษา แกคณาจารย นิสิตนักศึกษา บุคลากรในภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในประเด็นที่เกี่ยวของกับยุโรป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมอบรมไดรับความรูดานระบบการศึกษาของยุโรป
2. ผูเขารวมอบรมเขาใจถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
3. ผูเขารวมอบรมสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในสวนอื่นๆ ได
4. ศูนยยุโรปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักอยางกวางขวางในหมูสาธารณชน
กําหนดการ
วันพุธที่ 16 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
คาลงทะเบียน
คาใชจายในการเขารวมอบรมทานละ 800 บาท (นิสิต นักศึกษาทานละ 300 บาท)
ผูเขารวม
1. ครู อาจารยจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย
2. เจาหนาที่ดานการศึกษาจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
3. นิสิต นักศึกษา
4. ผูสนใจทั่วไป

การอบรมทางวิชาการ
ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2552
โดย ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ระบบการศึกษาในยุโรป:
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

8.40 – 9.00 น.
9.00 – 9.10 น.
9.10 – 9.40 น.
9.40 – 10.30 น.
10.30 – 10.40 น.
10.40 – 10.55 น.
10.55 – 11.45 น.
11.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 14.15 น.
14.15 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.

15.30 – 15.45 น.
15.45 – 16.00

ลงทะเบียน
กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.จาริต ติงศภัทิย์ ผู้อาํ นวยการศูนย์ยุโรปศึกษา
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ โดย
ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
การบรรยายหัวข้อ การศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุโรป โดย คุณประพีร์
สัจจกุลนุกิจ (ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ สํานักงานก.พ.)
ถาม – ตอบ
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายหัวข้อ ประสบการณ์การศึกษาของนักเรียนไทยในยุโรป
โดย คุณฉายดรุณ เอี่ยมภักดิ์ (ผูแ้ ทนนักเรียนทุน Erasmus Mundus)
ถาม - ตอบ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นโยบายการศึกษาไทยกับรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
ดร. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ถาม - ตอบ
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายหัวข้อ ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต: แนวทางจากการ
ปฏิรูปการศึกษาของยุโรป โดย ดร.วรัยพร แสงนภาบวร (ผอ. ศูนย์พัฒนา
การศึกษาระหว่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)
ถาม - ตอบ
กล่าวปิดงาน โดย ผศ.ดร. จาริต ติงศภัทิย์ ผู้อาํ นวยการศูนย์ยุโรปศึกษา
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*ยืนยันการเข้าร่วมอบรมวิชาการตามกําหนดการที่ได้ระบุไว้น*้ี
มีความประสงค์จะชําระค่าลงทะเบียน ท่านละ 800 บาท (นักศึกษา 300 บาท) โดย
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ ชื่อ “ศูนย์ยุโรปศึกษารายได้
จากการจัดงานสัมมนา” เลขที่ 052-1-25742-5
ชําระด้วยตนเองที่ฝ่ายลงทะเบียนในวันงาน
** โปรดส่งใบตอบรับและสําเนาใบนําฝาก (กรณีโอนเงิน) ภายในวันจันทร์ท่ี 14 กันยายน 2552
มาที่:
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 0-2218-3922/3
ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา
โทรสาร: 0-2215-3580
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์: siya.u@chula.ac.th
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เวบไซต์: www.ces.in.th

