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  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
     การศึกษาเปนการพัฒนามนุษย ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่

แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดระบุความมุงหมายและหลักการ ไวในมาตรา 6 วาการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข                
ใน มาตราที่ 7 ระบุถึงกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ 
ความเคารพ กฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 
การ กีฬา ภูมิปญญาทองถิ่ น  ภูมิปญญาไทย และความรู อันเปนสากล ตลอดจนอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้ง ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
           นอกจากนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการให
กระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความ
ตองการของทองถิ่น และเมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทย รักความเปนไทย ดังนั้นจึงสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับบริบท
ชุมชน ใหมีกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น ที่บูรณาการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยในการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งนี้สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูนําในการถายทอดความรู 
ศิลปวัฒนธรรม และสอดคลองกับยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร ที่ใหความสําคัญตอการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยใหความรวมมือกับชุมชนในการอนุรักษและสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
             บทบาทที่สําคัญตามปณิธาณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มุงผลิตบัณฑิต ให
มีความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล เปนผูนําในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวิจัย นวัตกรรม             
ทางการศึกษา ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เก่ียวกับบทบาท
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในโรงเรียนตนแบบการใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และโรงเรียนพรอมใชหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2
ทั้งนี้เพ่ือเปนแนวทางในการเสริมสรางใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียน            
การสอนที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและสงเสริมความรวมมือทางวิชาการในดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยระหวางคณะศึกษาศาสตรและสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินความตองการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในความรวมมือกับ                   
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย    
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

2. เพ่ือศึกษาบทบาทของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ขอบเขตการวิจัย 
       ขอบเขตดานประชากรที่ใชในการวิจัย 

1.  กลุมผูดูแลนโยบายระดับเขตพ้ืนที่ ไดแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1 และ เขต 2  ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบงานหลักสูตร จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 

2.กลุมผูปฎิบัติระดับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ผูบริหาร รองวิชาการ หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูหรือครูผูสอน จากโรงเรียนตนแบบโรงเรียน และโรงเรียนพรอมใชหลักสูตรจากสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 

3.กลุมผูกําหนดนโยบายและพัฒนาแนวคิดสูการปฏิบัติ ไดแก คณบดี รองคณบดีฝาย
วิชาการ รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาและคณาจารยคณะศึกษาศาสตร 

                     ขอบเขตดานพื้นที่ ประกอบดวยโรงเรียนที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียน
ตนแบบ จํานวน 6 โรงเรียน และพรอมใช หลักสูตร จํานวน 38 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2  
                         ขอบเขตการศึกษา ไดแกความตองการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและบทบาท
ของคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย เพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมดานความรูความเขาใจ   
การบูรณาการ การเปนที่ปรึกษา การมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินการ และการประเมินผล 
วิธีดําเนินการวิจัย 

       ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                    ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 จํานวน 2 คน 
2.  ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบงานหลักสูตร จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม เขต 

1 และ เขต 2 จํานวน 20 คน 
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3.  ผูบริหาร รองวิชาการ จํานวน 88 คน จากโรงเรียนตนแบบจํานวน 6 โรงเรียน และ
โรงเรียนพรอมใชหลักสูตรจํานวน 38 โรงเรียน จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 และ 
เขต 2 

4.  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูหรือครูผูสอน จากโรงเรียนตนแบบและพรอมใชหลักสูตร 
จํานวน 352 คน 

5.  คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
หัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา จํานวน 15 คน 
                    6. คณาจารยคณะศึกษาศาสตร จํานวน 50 คน 

กลุมตัวอยางในการวิจัย ประกอบดวย 
1.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 จํานวน 2 คน 
2.  ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบงานหลักสูตรจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม           

เขต 1 และ เขต 2 จํานวน 19 คน โดยมาดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
3.  ผูบริหาร และรองวิชาการ จํานวน 70 คน จากโรงเรียนตนแบบและพรอมใชหลักสูตร

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ไดมาดวยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ  
(Stratified Random Sampling) 

4.  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หรือครูผูสอน จากโรงเรียนตนแบบและพรอมใชหลักสูตร 
จํานวน 181 คน จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 และ เขต 2  ไดมาดวยวิธีการสุม
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

5.  คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
หัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา จํานวน 15 คน 

6.  คณาจารยคณะศึกษาศาสตร จํานวน 50 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
               1.แบบสัมภาษณ เก่ียวกับความตองการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในความรวมมือของ          
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   สําหรับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม  
เขต 1 เขต 2 จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง(Structured Interview) 
             2.ประเด็นสนทนากลุมเก่ียวกับความตองการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในความรวมมือของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สําหรับศึกษานิเทศก จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามเก่ียวกับ       
ความตองการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในความรวมมือของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
สําหรับผูบริหารและรองวิชาการ  จํานวน 1 ฉบับ 
             3.แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการ ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในความรวมมือของ         
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพ่ือการพัฒนา
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หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สําหรับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูหรือครูผูสอนจํานวน 1 ฉบับ 
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Five Rating Scale) 
              4.แบบสัมภาษณคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา หัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา  เก่ียวกับบทบาทของคณะศึกษาศาสตรในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 ฉบับ          
เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง(Structured Interview) 
              5.แบบสอบถามคณาจารย คณะศึกษาศาสตร เก่ียวกับ บทบาทของคณะศึกษาศาสตรใน         
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 
ฉบับฉบับ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Five Rating Scale) 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
             การเก็บรวบรวมขอมูลใชดวยวิธีการเชิงผสมผสานวิธี (Mixed Methods) ดวยวิธีการ               
เชิงคุณภาพ(Qualitative Methods) คือการสัมภาษณ  การสนทนากลุมและวิธีการเชิงปริมาณ
(Quantitative  Methods) คือการสอบถาม โดยดําเนินการดังนี้ 
            1. การสัมภาษณอยางเปนทางการ (Formal Interview)กับ 1)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 2) ผูบริหาร และรองวิชาการ  จากโรงเรียนตนแบบและพรอมใช
หลักสูตรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 3) คณบดี รองคณบดีฝาย
วิชาการ รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา              
คณะศึกษาศาสตร 
           2 . การสนทนากลุม(Focus Group Discussion)โดยกําหนดจัดสนทนากลุมตามประเด็นสนทนา
กลุมกับ ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบงานหลักสูตรจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม เขต 1และ
เขต 2 
            3. การสอบถามดวยแบบสอบถาม(Questionnaire) กับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูหรือครูผูสอน 
โรงเรียนตนแบบและพรอมใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 
และคณาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 
    1.  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล วิเคราะหโดยใชคารอยละ 
    2. การวิเคราะหความตองการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในความรวมมือของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและ            
การจัดการเรียนการสอนวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลวนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย  
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        3. การวิเคราะหบทบาทของคณะศึกษาศาสตรในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากการสอบถามใชการวิเคราะหวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย
( X )และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  
        4.  การ วิ เคราะหความตองการของสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ในความร วมมื อของ                       
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพ่ือการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน และเก่ียวกับ บทบาทของคณะศึกษาศาสตรในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจากการสัมภาษณ          
และการสนทนา กลุมใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
   ผลการวิจัย 

ความตองการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในความรวมมือกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในการสง เสริมศิ ลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย  เ พ่ือการพัฒนาหลักสูตรและ                      
การจัดการเรียนการสอนพบวา  
          ดานความรูความเขาใจ มีความตองการอยูในระดับมากที่สุด โดยตองการใหมีการจัดกิจกรรม          
ใหความรูความเขาใจในรูปแบบตางๆ ไดแกการประชุม สัมมนา การอบรมเชิงปฎิบัติการ จัดเวที
แลกเปลี่ยนวิชาการ การนําเสนอผลงานและงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน           
การสอนในการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย 

 ดานการบูรณาการมีความตองการอยูในระดับมาก โดยตองการใหมีการดําเนินการใน         
การปฎิบัติงานของนักศึกษาฝกสอนในสถานศึกษา  การจัดทําวิทยฐานะของผูบริหารและครูจัดทํา
เอกสารแนวทางการการบูรณาการการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน คณะควรมีศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยเพ่ือเปนแหลงศึกษา
สําหรับผูสอนในสถานศึกษาในการนําไปจัดการเรียนการสอน 
  ดานการเปนที่ปรึกษามีความตองการอยูในระดับมากที่สุด โดยตองการใหมีการทําMOU
ระหวางเขตพ้ืนที่การศึกษากับคณะ หรือระหวางโรงเรียนกับคณะ  
   ดาน-การมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินการ และการประเมินผลมีความตองการอยู
ในระดับมากที่ สุด  ในลักษณะของการมีส วนรวมทุก ข้ันตอนคือรวมวางแผน ร วม ดํา เนิน                          
การรวมประเมินผล รวมปรับปรุงพัฒนา ไมใชลักษณะของการให หรือการรับโดยการรวมกันทําวิจัย
ระหวางคณาจารยของคณะกับครู  ผูบริหารในสถานศึกษา ศึกษานิเทศกตั้งแตรวมกันกําหนดปญหา 

บทบาทของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย           
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวา 
     ดานความรูความเขาใจ ควรมีบทบาทโดยการทําความเขาใจผานการปฐมนิเทศ                     
ผานนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูและสรางความรูความเขาใจผานผูบริหารระดับเขตพ้ืนที่และ
ระดับโรงเรียนในรูปแบบตางๆไดแก website เอกสารราชการ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 
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      ดานการบูรณาการ ควรมีบทบาทโดยการมีกําหนดแผน นโยบาย กลยุทธการขับเคลื่อนการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย โครงการ กิจกรรม งานทุกประเภทระดับของการจัดการศึกษา          
ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดตั้งเปนศูนยเครือขายความรวมมือและเปนผูจัด                
การความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม 

ดานการเปนที่ปรึกษา ควรมีบทบาทโดยการเปน coach mentor  เพ่ือแนะนําใหคําปรึกษา          
ในลักษณะของการรวมคิด รวมวางแผน รวมปฎิบัติการ รวมประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา                   
ในทุกประเด็นกับโรงเรียนและเขตพ้ืนที่ เปนที่ปรึกษาการทําวิทยฐานะ การทําวิจัย การพัฒนาหลักสูตร 
    ดานการมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินการ ประเมินผล ควรมีบทบาทโดยการให
การสนับสนุนรวมมือในลักษณะของการอํานวยความสะดวกการเปนพ่ีเลี้ยงมากกวาการลงปฎิบัติเอง             
มีการทําวิจัยรวมโดยคณาจารยเปนหัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรวมวิจัย มีสวนรวมในการดําเนินการ          
ทุกข้ันตอน 
           ในการนี้การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งในสวนความตองการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
ความรวมมือกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรและบทบาทของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรในศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวาการสงเสริมการดําเนินการในทุกดานควรดําเนินการใน
ลักษณะ5 P คือ1. P: Prepare:เตรียม 2. P: Plan:วางแผน 3.P: Practice:ปฏิบัติการ  4.P: 
Progress: พัฒนาการความกาวหนา และ5. P: Perform:ผลจากการปฎิบัติ ดังแผนภูมิ 
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แผนภูมิ บทบาทของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิ
ปญญาไทย เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช 
ควรมีการขับเคลื่อนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอนไปสูการปฎิบัติใหเปนรูปธรรมโดยการกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจแผนนโยบายความ
รวมมือของคณะกับประคมของคณะทั้งคณาจารยและนักศึกษาและเปนผูประสานระหวางหนวยงาน
ระดับนโยบายกับระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เอกสารอางอิง 
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               สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

               สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

K 

I A 

P 
 
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพ่ือ
การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอน 
 *ดานความรูความเขาใจ (K:Knowledge) 
 * ดานการบูรณาการ (I:Integration) 
 *ดานการเปนที่ปรึกษา (A:Assessment) 
 *ดานการมีสวนรวมในการวางแผน การ
ดําเนินการ และการประเมินผล

คณะ
ศึกษาศาสตร 

5P =Prepare 
/Plan/Practice 
/Progress 
/Perform  

5P =Prepare 
/Plan/Practice 
/Progress 
/Perform  

5P =Prepare 
/Plan/Practice 
/Progress 
/Perform  

5P =Prepare 
/Plan/Practice 
/Progress 
/Perform  
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