ชื่อเรื่อง บทบาทของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาไทย เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Roles of Faculty of Education Silpakorn University for Enhancing Thai Art Culture and
Wisdom to Develop the Curriculum and Instruction at the Basic Education Level
ชื่อผูวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
ปที่เสร็จ 2553
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนการพัฒนามนุษย ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดร ะบุความมุง หมายและหลักการ ไวใ นมาตรา 6 วาการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณ ธรรม มี จ ริย ธรรมและวัฒ นธรรมในการดํ ารงชีวิ ต สามารถอยูร วมกั บผู อื่น ได อย า งมี ความสุ ข
ใน มาตราที่ 7 ระบุถึงกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ
ความเคารพ กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย
รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
การกี ฬ า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ภู มิ ป ญ ญาไทย และความรู อั น เป น สากล ตลอดจนอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้ง ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึก ษา
และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ หลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศักราช 2551 มีห ลักการให
กระจายอํานาจ ใหสัง คมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ให ส อดคลองกับ สภาพแวดล อมและความ
ตองการของทองถิ่น และเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทย รักความเปนไทย ดังนั้นจึงสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับบริบท
ชุมชน ใหมีกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น ที่บูรณาการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยในการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งนี้สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูนําในการถายทอดความรู
ศิลปวัฒ นธรรม และสอดคลองกับยุ ท ธศาสตร คณะศึ กษาศาสตร ที่ใ ห ความสํา คัญ ตอการอนุรัก ษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยใหความรวมมือกับชุมชนในการอนุรักษและสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
บทบาทที่สําคัญตามปณิธาณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มุงผลิตบัณฑิต ให
มีค วามเปน เลิศในวิช าชีพระดับสากล เปน ผูนําในการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย การวิจัย นวัต กรรม
ทางการศึกษา ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เกี่ยวกับบทบาท
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพื่อการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนตนแบบการใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และโรงเรียนพรอมใชหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2
ทั้ง นี้เพื่อเปนแนวทางในการเสริมสรางใหส ถานศึกษาขั้น พื้นฐาน พัฒนาหลักสูต ร และจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและสงเสริมความรวมมือทางวิชาการในดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยระหวางคณะศึกษาศาสตรและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อประเมินความตองการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในความรวมมือกับ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อศึกษาบทบาทของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานประชากรที่ใชในการวิจัย
1. กลุมผูดูแลนโยบายระดับเขตพื้นที่ ไดแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบงานหลักสูตร จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1 และ เขต 2
2.กลุมผูปฎิบัติระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก ผูบริหาร รองวิชาการ หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูหรือครูผูสอน จากโรงเรียนตนแบบโรงเรียน และโรงเรียนพรอมใชหลักสูตรจากสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 และ เขต 2
3.กลุมผูกําหนดนโยบายและพั ฒนาแนวคิดสูการปฏิบัติ ไดแก คณบดี รองคณบดีฝา ย
วิชาการ รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาและคณาจารยคณะศึกษาศาสตร
ขอบเขตดานพื้นที่ ประกอบดวยโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ตนแบบ จํานวน 6 โรงเรียน และพรอมใช หลักสูตร จํานวน 38 โรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2
ขอบเขตการศึกษา ไดแกความตองการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบทบาท
ของคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย เพื่อการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมดานความรูความเขาใจ
การบูรณาการ การเปนที่ปรึกษา การมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินการ และการประเมินผล
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 จํานวน 2 คน
2. ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบงานหลักสูตร จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต
1 และ เขต 2 จํานวน 20 คน
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3. ผูบริหาร รองวิชาการ จํานวน 88 คน จากโรงเรียนตน แบบจํานวน 6 โรงเรียน และ
โรงเรียนพรอมใชหลักสูตรจํานวน 38 โรงเรียน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 และ
เขต 2
4. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูหรือครูผูสอน จากโรงเรียนตนแบบและพรอมใชหลักสูตร
จํานวน 352 คน
5. คณบดี รองคณบดีฝายวิช าการ รองคณบดีฝายวิจั ยและประกัน คุณ ภาพการศึกษา
หัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา จํานวน 15 คน
6. คณาจารยคณะศึกษาศาสตร จํานวน 50 คน
กลุมตัวอยางในการวิจัย ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 จํานวน 2 คน
2. ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบงานหลักสูตรจากสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา นครปฐม
เขต 1 และ เขต 2 จํานวน 19 คน โดยมาดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
3. ผูบริหาร และรองวิชาการ จํานวน 70 คน จากโรงเรียนตนแบบและพรอมใชหลักสูตร
สัง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ได ม าด ว ยวิธี ก ารสุ ม แบบชั้ น ภู มิ
(Stratified Random Sampling)
4. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หรือครูผูสอน จากโรงเรียนตนแบบและพรอมใชหลักสูตร
จํานวน 181 คน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 ไดมาดวยวิธีการสุม
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
5. คณบดี รองคณบดีฝายวิช าการ รองคณบดีฝายวิจัยและประกัน คุณ ภาพการศึกษา
หัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา จํานวน 15 คน
6. คณาจารยคณะศึกษาศาสตร จํานวน 50 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับความตองการของสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน ในความรวมมือของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพื่ อการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สําหรับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม
เขต 1 เขต 2 จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง(Structured Interview)
2.ประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับความตองการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในความรวมมือของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพื่อการพัฒนา
หลักสูต รและการจัดการเรียนการสอน สําหรับศึกษานิเทศก จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความตองการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในความรวมมือของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ ญาไทย เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สําหรับผูบริหารและรองวิชาการ จํานวน 1 ฉบับ
3.แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการ ของสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน ในความรวมมือของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพื่อการพัฒนา
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หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สําหรับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูหรือครูผูสอนจํานวน 1 ฉบับ
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Five Rating Scale)
4.แบบสัมภาษณคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณ ภาพ
การศึกษา หัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา เกี่ยวกับบทบาทของคณะศึกษาศาสตรในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ ญาไทย เพื่อพั ฒนาหลักสูต รและการจัด การเรียนการสอน จํา นวน 1 ฉบั บ
เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง(Structured Interview)
5.แบบสอบถามคณาจารย คณะศึกษาศาสตร เกี่ยวกับ บทบาทของคณะศึกษาศาสตรใ น
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1
ฉบับฉบับ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Five Rating Scale)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมขอ มู ล ใช ด ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง ผสมผสานวิ ธี ( Mixed Methods) ด ว ยวิ ธี ก าร
เชิ ง คุ ณ ภาพ(Qualitative Methods) คื อ การสั มภาษณ การสนทนากลุม และวิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Methods) คือการสอบถาม โดยดําเนินการดังนี้
1. การสัมภาษณอยางเปนทางการ (Formal Interview)กับ 1)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 2) ผูบริหาร และรองวิชาการ จากโรงเรียนตนแบบและพรอมใช
หลักสูต รสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 3) คณบดี รองคณบดีฝาย
วิช าการ รองคณบดี ฝ ายวิ จั ยและประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หั วหน าภาควิช า ประธานสาขาวิ ช า
คณะศึกษาศาสตร
2 . การสนทนากลุม(Focus Group Discussion)โดยกําหนดจัดสนทนากลุมตามประเด็นสนทนา
กลุมกับ ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบงานหลักสูตรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1และ
เขต 2
3. การสอบถามดวยแบบสอบถาม(Questionnaire) กับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูหรือครูผูสอน
โรงเรียนตนแบบและพรอมใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2
และคณาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล วิเคราะหโดยใชคารอยละ
2. การวิเคราะหความตองการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในความรวมมือของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย
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3. การวิเคราะหบทบาทของคณะศึกษาศาสตรในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากการสอบถามใชการวิเคราะหวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย
( X )และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
4. การวิ เ คราะห ค วามต อ งการของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในความร ว มมื อ ของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพื่อการพัฒนา
หลักสูต ร และการจัดการเรียนการสอน และเกี่ยวกับ บทบาทของคณะศึกษาศาสตรใ นการสง เสริม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพื่อพัฒนาหลักสูต รและการจัดการเรียนการสอนจากการสัมภาษณ
และการสนทนา กลุมใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
ความตองการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในความรวมมือกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร ในการส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญาไทย เพื่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
การจัดการเรียนการสอนพบวา
ดานความรูความเขาใจ มีความตองการอยูในระดับมากที่สุด โดยตองการใหมีการจัดกิจกรรม
ใหความรูความเขาใจในรูปแบบตางๆ ไดแกการประชุม สัมมนา การอบรมเชิง ปฎิบัติการ จัดเวที
แลกเปลี่ยนวิช าการ การนําเสนอผลงานและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูต ร การจัดการเรียน
การสอนในการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย
ดานการบู ร ณาการมี ความต องการอยู ใ นระดับมาก โดยต องการให มีก ารดําเนิน การใน
การปฎิบัติง านของนักศึกษาฝกสอนในสถานศึกษา การจัดทําวิท ยฐานะของผูบริห ารและครูจัดทํา
เอกสารแนวทางการการบูรณาการการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน คณะควรมีศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยเพื่อเปนแหลงศึกษา
สําหรับผูสอนในสถานศึกษาในการนําไปจัดการเรียนการสอน
ดานการเปนที่ปรึกษามีความตองการอยูใ นระดับมากที่สุด โดยตองการใหมีการทํา MOU
ระหวางเขตพื้นที่การศึกษากับคณะ หรือระหวางโรงเรียนกับคณะ
ดาน-การมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินการ และการประเมินผลมีความตองการอยู
ในระดั บ มากที่ สุ ด ในลั ก ษณะของการมี ส ว นร ว มทุ ก ขั้ น ตอนคื อ ร ว มวางแผน ร ว มดํ า เนิ น
การรวมประเมินผล รวมปรับปรุงพัฒนา ไมใชลักษณะของการให หรือการรับโดยการรวมกันทําวิจัย
ระหวางคณาจารยของคณะกับครู ผูบริหารในสถานศึกษา ศึกษานิเทศกตั้งแตรวมกันกําหนดปญหา
บทบาทของคณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรในศิ ล ปวั ฒ นธรรมภู มิ ป ญ ญาไทย
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา
ด า นความรู ค วามเข า ใจ ควรมี บ ทบาทโดยการทํ า ความเข า ใจผ า นการปฐมนิ เ ทศ
ผานนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูและสรางความรูความเขาใจผานผูบริหารระดับเขตพื้นที่และ
ระดับโรงเรียนในรูปแบบตางๆไดแก website เอกสารราชการ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
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ดานการบูรณาการ ควรมีบทบาทโดยการมีกําหนดแผน นโยบาย กลยุทธการขับเคลื่อนการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย โครงการ กิจกรรม งานทุกประเภทระดับของการจัดการศึกษา
ในคณะศึ กษาศาสตร มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร จั ดตั้ ง เปน ศูน ย เ ครื อข ายความรว มมื อและเป น ผู จั ด
การความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
ดานการเปนที่ปรึกษา ควรมีบทบาทโดยการเปน coach mentor เพื่อแนะนําใหคําปรึกษา
ในลั ก ษณะของการร ว มคิ ด ร ว มวางแผน ร ว มปฎิ บั ติ ก าร ร ว มประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
ในทุกประเด็นกับโรงเรียนและเขตพื้นที่ เปนที่ปรึกษาการทําวิทยฐานะ การทําวิจัย การพัฒนาหลักสูตร
ดานการมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินการ ประเมินผล ควรมีบทบาทโดยการให
การสนับสนุนรวมมือในลักษณะของการอํานวยความสะดวกการเปนพี่เลี้ยงมากกวาการลงปฎิบัติเอง
มีการทําวิจัยรวมโดยคณาจารยเปนหัวหนาโครงการวิจั ยหรือผูรวมวิจัย มีสวนรวมในการดําเนินการ
ทุกขั้นตอน
ในการนี้การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ในระดับการศึกษาขั้น พื้น ฐานทั้งในสว นความตองการของสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานใน
ความร ว มมื อ กั บ คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรและบทบาทของคณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรในศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวาการสงเสริมการดําเนินการในทุกดานควรดําเนินการใน
ลักษณะ5 P คือ1. P: Prepare:เตรีย ม 2. P: Plan:วางแผน 3.P: Practice:ปฏิบัติการ 4.P:
Progress: พัฒนาการความกาวหนา และ5. P: Perform:ผลจากการปฎิบัติ ดังแผนภูมิ
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5P =Prepare
/Plan/Practice
/Progress
/Perform

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

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

P

K

คณะ
ศึกษาศาสตร

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

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

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

I

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

แผนภูมิ บทบาทของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาไทย เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช
ควรมีการขับเคลื่อนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอนไปสูการปฎิบัติใหเปนรูปธรรมโดยการกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจแผนนโยบายความ
รวมมือของคณะกับประคมของคณะทั้งคณาจารยและนักศึกษาและเปนผูประสานระหวางหนวยงาน
ระดับนโยบายกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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