
คํานํา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ในโครงการเผยแพร่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรม การ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 13-17 

พฤษภาคม 2557 ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาน้ัน 

 ในการเดินทางคร้ังน้ีมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ร่วม
เดินทางเพ่ือลงนามและเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัย 
Pangasinan State เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้ช่ือว่า "Pangasinan State University 
(PSU) - International Affairs Divisionin collaboration with SEAMEO-INNOTECH and the 
Pangasinan Provincial Office"  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านการบรรเลงดนตรีไทยและแสดงโขน-หุ่น
ละครเล็กในงานดังกล่าวด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครได้ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้และได้รับประสบการณ์เก่ียวกับศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี การแสดง 
เป็นต้น ของกลุ่มประชาคมอาเซียน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการเพ่ือให้เกิดเครือข่ายที่จะ
ร่วมมือกันปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การพัฒนานักศึกษา การเผยแพร่และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศ 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดทํารายงานผลการเดินทางแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้าน

วิชาการและศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงในครั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตลอดจนบุคลากรทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นหลักฐานเชิง

ประจักษ์ต่องานประกันคุณภาพการศึกษาและผู้เก่ียวข้องต่อไป 

 

          สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลัก 

คติพจน ์ ปญฺญานรานํรตนํ “ปัญญาเป็นแก้วของนรชน” 

Motto : " The Intellectual is the Light of Person "  

ปรัชญา  สืบสานวัฒนธรรม  นําภูมิปัญญาสูส่ากล 

Philosophy :   Culture. Lead to universal wisdom. 

วิสัยทัศน ์ ภายในปี 2561 สํานักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะมีความเป็นเลิศ

ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล เพ่ือคงไว้ซึ่ง

คุณธรรมของบัณฑิตและของชุมชนอย่างย่ังยืน 

Vision  : Within the year of 2018, Office of Arts and Culture at Phranakhon Rajabhat  
                     University is going to be the office of excellence in preserving, developing,  
                     and inheritance of Thai cultural arts and wisdom to be an internationally  
                     recognized. Also, to maintain the sustainable morality among the university  
                     graduates and the community. 

คุณคา่  ดํารงอัตลักษณ์ไท 

Value :  Maintain independent identities. 

พันธกิจ 

 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเป็นแหล่งเรียนรู้และ

บริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

 ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษา  คน้คว้า  วิจัย  ศลิปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาไทย  

เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งอ้างอิงทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและให้บริการวิชาการแก่สังคม 



 ๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

 ๔. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการอนุรักษ์  เผยแพร่  ศลิปวัฒนธรรมไทยสูส่ากล 

 ๕. ถ่ายทอดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทัว่ไป 

 ๖. สนับสนุน ยกย่อง บุคคลดีเด่นด้านศาสนา ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม 

 ๗. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

Responsibility: 

 1. Promote greater knowledge exchange through network building. Also, conduct and 

manage the network as the learning recourses of cultural arts.  

 2. Develop a network that contribute to the education, research, cultural arts and 

Thai wisdom in order to develop the resource of references in nation arts and cultures and 

provide service learning. 

 3. Develop systems of database and information technology to undertake in arts and 

cultures development effectively. 

 4. Create the environment and atmosphere that support Thai cultural arts preserving 

and promoting to the international.  

 5. Promote and cultivate both morality and ethics to students and others. 

 6. Promote and esteem the excellence persons in religious, local wisdom and 

cultural arts. 

 7.  Promote and exchange cultural arts to the nation and international. 

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือสืบสาน  อนุรักษ์  ถ่ายทอด  ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และภูมิปัญญา 

 ๒. เพ่ือสร้างองค์ความรู้  ทางศิลปวัฒนธรรม  ให้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 

 ๓. เพ่ือยกย่อง  เชิดชู  บุคคลเป็นแบบอย่าง  ทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 ๔. เพ่ือให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้  ก่อเกิดรายได้แก่นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น  

 ๕. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 

Objectives 



1. To convey, reserve, transfer cultural heritage and wisdom. 

2. To create knowledge of culture as the source of academic information.  

3. To glorify, honor the person as a role model of Religion and cultural art. 

4. To promote the Phranakhon Cultural center being knowledge center and  

    gain income to students and local community. 

5. To transfer the knowledge of Thai arts and culture within Thailand and  

    abroad. 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ จัดกิจกรรมเพ่ือไปศึกษาดูงานในโครงการ

เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน และได้กําหนดวันและเวลาของกิจกรรม ระหว่าง

วันที่ ๑๓-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (จํานวน ๖ วัน ๕ คืน) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ  ได้ศึกษา แลกเปลี่ยน   เรียนรู้ สร้างความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ในกลุ่มประชาคม

อาเซียน งานศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยครั้งน้ีเป็น มหาวิทยาลัย Pangasinan State      

ณ เมือง Pangasinan ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

สร้างความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์กลุ่มประชาคมอาเซียน ผ่านงานศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ เช่น 

ดนตรี (ดนตรีประจําชาติ ดนตรีพ้ืนเมือง) นาฏศิลป์ (นาฏศิลป์ประจําชาติ นาฏศิลป์พ้ืนเมือง) ศิลปกรรม     

(จิตกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ฯลฯ) ภาษา ศาสนา และนํามาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเผยแพร่

ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยให้แก่นานาประทศได้รู้จักและเรียนรู้อย่างแพร่หลาย 

3. สถานที ่

 มหาวิทยาลัย Pangasinan State ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

4. เป้าหมายของโครงการ 

 อาจารย์ จํานวน 7 คน นักศึกษา จํานวน 10 คน 



5. ระยะเวลา 

 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2557 (รวมเวลา 5 วัน 4 คืน) 

6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และประสบการณ์เก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์ 

และได้เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยให้แก่ประเทศดังกล่าว นอกจากน้ีได้เพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือ

และแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม 

7. รายชื่อผู้ร่วมโครงการ 

 โดยพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และบุคลากร ที่จะไปศึกษาดูงานในคร้ังน้ี จํานวน 7 คน ดังน้ี  

 

1. อาจารย์และบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 7 คน ประกอบด้วย 
1.1 ดร.ถนอม อินทรกําเนิด  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดี 
1.3 อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
1.4 อาจารย์ณวัฒน์   หลาวทอง  รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
1.5 อาจารย์กัญณภัทร นิธิศวราภากุล รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
1.6 อาจารย์แกร่ี  แอมบิโต  อาจารย์ 
1.7 อาจารย์โกเมท จงเจริญ  อาจารย์ 

2.  นักศึกษา  จํานวน 10 คน  ประกอบไปด้วย 

2.1 นายพันธกานต์ แสงอ่อน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.2 นายธนากร สร้อยสว่าง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  2.3 นายศิระ สวนพานิช   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2.4 นายภาสกร ดวงด้น   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2.5 นางสาวสิริพิชญา สิริวิรนิทรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2.6 นางสาวสุปราณี รโหฐาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2.7 นางสาวปัญญาพร เพ็งไพบูลย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  2.8 นายพรภวิทย์ พ่วงสุข   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2.9 นางสาวกฤติยา ทับเงิน  วิทยาลัยการฝกึหัดครู 
  2.10 นางสาวสวรินทร์ คงอยู่  วิทยาลัยการฝกึหัดครู 



8. งบประมาณ ดังนี ้

   1. ส่วนของผู้บริหาร เป็นจํานวนเงิน 250,000บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากเงิน

งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรม : การแลกเปลีย่นนักศึกษาอาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาในกลุม่ประชาคมอาเซียน รหสัโครงการ 1-212-211-0401 

    2. ส่วนของบุคลากร เป็นจํานวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากเงิน

งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กิจกรรม : การแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน รหัสโครงการ 1-212-211-0401  

    3. ส่วนของนักศึกษา เป็นจํานวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณ

โครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กิจกรรม : เผยแพร่แลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมไทยสู่สากล รหัสโครงการ 2-207-712-3502  
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 เชื้อชาติ ตากาล็อก ๒๘.๑% Cebuano ๑๓.๑% Liocano ๙% Bisaya/Binisaya ๗.๖% 
Hiligaynon Lionggo ๗.๕% Bikol ๖% Waray ๓.๔% อ่ืน ๆ ๒๕.๓% 
 ศาสนา ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นอันดับ ๔ ของ
โลกนิกายโปรเตสแตนต์อันดับ ๑๓ ของโลก ศาสนาอิสลามอันดับที่ ๔๐ ของโลก ศาสนาฮินดู อันดับที่ ๗ ของ
โลก และพระพุทธศาสนาอันดับที่ ๑๗ ของโลก ร้อยละ ๙๒ ของชาวฟิลิปปินส์ ทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ โดย
ร้อยละ ๘๓ นับถือนิกายโรมันคาทอลิก และร้อยละ ๙ เป็น นิกายโปรเตสแตนต์ 
 ภาษา ภาษาตากาล็อก (ภาษาฟิลิปิโน) และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ 
 เวลา เร็วกว่าประเทศไทย ๑ ช่ัวโมง (GMT+๘) 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ๓๕๑.๔ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (๒๕๕๓) 
 GDP Per Capita ๓,๕๐๐ เหรียญสหรัฐฯ (๒๕๕๓) 
แบ่งเป็น ภาคการเกษตร ๑๒.๓%    ภาคอุตสาหกรรม ๓๒.๖%   ภาคบริการ ๕๕.๑% 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ๗.๓% (๒๕๕๓) 
 อัตราการว่างงาน ๑๗.๔% 
 ระบบการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ มี วาระการดํารง
ตําแหน่ง ๖ ปี 
 ประธานาธบิดี นายเบนิกโน อากีโนที่ 3 ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 หน่วยเงินตรา เปโซ (Peso) ๑ เปโซ ประมาณ ๐.๗๓ บาท 

 
 
 
 ระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการศึกษาแบบ
ที่เป็นทางการนั้นมีลําดับขั้นตอนของการเรียนอยู่สามระดับน่ันคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา ในระดับประถมศึกษานั้นจะใช้เวลาศึกษาภาคบังคับหกปีที่โรงเรียนของรัฐบาลหรือเจ็ดปีใน
โรงเรียนของเอกชนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ โดยการศึกษา
ระดับน้ีรวมไปถึงการเรียนช้ันอนุบาลและอาจเป็นหลักสูตรเตรียมประถมศึกษาก็ได้ นักเรียนที่มีอายุระหว่าง
สามหรือสี่ปีจะเข้าเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนจนกระทั่งมีอายุครบ 5-6 ปี จึงจะเลื่อนขึ้นช้ัน
ประถมศึกษาปีที่หน่ึง 
 
 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาสี่ปีโดยนักเรียนต้องเรียนจบช้ันประถมศึกษาตอนปลายก่อน 
นักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนช้ันมัธยมศึกษาจะมีอายุ 12 ปีและเรียนจบเมื่ออายุ 15 ปี ส่วนระดับอุดมศึกษาน้ัน 
นักเรียนส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 16 ปี การศึกษาระดับน้ีแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญา

ข้อมูลด้านการศึกษาของฟิลิปปินส ์
 



เอกในหลากหลายสาขาวิชา นอกจากน้ัน การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษายังรวมไปถึงหลักสูตรอาชีวศึกษา
แบบสองหรือสามปีที่อาจไม่มีการมอบปริญญาก็ได้ 
  
 ระบบการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ใกล้เคียงกับระบบการศึกษาแบบเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา 
ในขณะที่ระบบการศึกษาของประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชียมักจะได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือ
เนเธอรแ์ลนด์ 
 
 การศึกษาแบบไม่เป็นทางการซึ่งรวมถึงการรับความรู้นอกโรงเรียนน้ันมีวัตถุประสงค์หลักสําหรับ
ผู้เรียนกลุ่มเฉพาะ เช่น เยาวชนหรือผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ ตัวอย่าง
ได้แก่หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือซึ่งบูรณาการการเขียนและการอ่านเบ้ืองต้นเข้ากับทักษะใน
ชีวิตประจําวัน 
 
 หน้าที่ในการบริหาร ควบคุม และดําเนินการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมและมัธยมศึกษา) น้ัน
จะเป็นของแผนกการศึกษา วัฒนธรรมและกีฬา  ในขณะที่คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาจะรับผิดชอบ
เก่ียวกับการศึกษาระดับสูง ส่วนการศึกษาด้านเทคนิคหลังมัธยมศึกษาน้ันจะดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ด้านการ
พัฒนาทักษะและการศึกษาด้านเทคนิคซึ่งยังมีหน้าที่ปฐมนิเทศ ให้การฝึกอบรมและการพัฒนาด้านทักษะ
อาชีพแก่เยาวชนที่ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนและผู้ใหญ่ที่ว่างงาน 
 
 นอกจากน้ีประเทศฟิลิปปินส์ใช้การเรียนการสอนแบบทวิภาษา บางวิชาจะส่วนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วน
วิชาอ่ืนๆ จะสอนเป็นภาษาฟิลิปปินส์ 
 
 

 
 
 
 

  
 ยูเนสโก (องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) บอกว่า 97.8% ของ
เยาวชนฟิลิปปินส์ (อายุตํ่ากว่า 15 ปี) และ 95.4% ของผู้ใหญ่ (อายุมากว่า 15 ปี) เป็นผู้รู้หนังสือ สามารถ
หนังสืออ่านออกเขียนได้ ในฟิลิปปินส์ มีเด็กในวัยเรียนอยู่เพียง 8% ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ สําหรับการเรียนในแต่
ละระดับน้ัน เกือบคร่ึงหรือ 49% ของเด็กๆ เริ่มเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาล ขณะที่ 93%ของเด็กผู้หญิงและ 91% 
ของเด็กผู้ชายได้เรียนในโรงเรียนประถม เด็กๆ ที่เรียนได้จนจบระดับประถมมีถึง 94% แต่เข้าเรียนต่อในระดับ
มัธยมกันน้อยกว่านั้น คือมีเพียง 66%ของเด็กผู้หญิงและ 55% ของเด็กผู้ชายที่ได้เรียนในโรงเรียนมัธยม ส่วน
ในระดับอุดมศึกษายิ่งน้อยลงไปอีก คือมีเพียง 29% ของเด็กในวัยที่จบมัธยมแล้ว ที่เข้าเรียนต่อในวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัย ..... ฟังดูอย่างน้ี ระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์ก็ดูไม่เลวทีเดียว ที่แน่ๆ คือ คนฟิลิปปินส์พูด

นโยบายด้านการปฏริูปการศึกษา 10 ประการของประธานาธิบดีเบนิกโน "นอยนอย" อากิโน
ท่ี 3 ของฟิลิปปินส ์
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 จากผลการสํารวจความเห็นของนักเรียนและครูทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชนผู้ปกครองและผู้แทนจาก
ภาครัฐและเอกชนใน 17 ภาคท่ัวประเทศ เก่ียวกับโครงการ K+12พบว่า 77% สนับสนุนโครงการ โดยหลาย
ภาค (Carabarzon, Mimaropa, Bicol,Central Visayas, Eastern Visayas, Davao และ Caraga) 
สนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่เต็ม 100% แต่อย่างไรก็ดี ยังมีนักการเมืองหรือนักวิชาการบางส่วนเห็นว่า
โครงการดังกล่าวไม่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง (unrealistic) เช่น คะแนนทดสอบระหว่างประเทศจะสูง
หรือตํ่าน้ันไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เด็กต้องเรียนในโรงเรียนเสมอไปรัฐบาลฟิลิปปินส์จึงควรให้ความสําคัญกับ
การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนรัฐมากกว่าที่จะขยายเวลาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน่ืองจากยังมี
โรงเรียนรัฐหลายแห่งที่ประสบปัญหาห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนและครูผู้สอนไม่เพียงพอกับจํานวน
นักเรียนซึ่งอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาฯ Mona Valisno บอกว่า ฟิลิปปินส์ยังขาดแคลนห้องเรียนอีก 
93,599 หรือเกือบ 1 แสนห้อง เด็กยังไม่มีที่เรียนอีก 134,400 ที่ ขาดแคลนหนังสือเรียนและทุนการศึกษาอีก
มาก ซึ่งน่าจะเป็นเงินถึง 63 ล้านเปโซ แต่ดูรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็พร้อมจะก้าวต่อไปอย่างแน่วแน่กับโครงการ 
K+12 และไม่กังวลกับงบประมาณมหาศาลที่ต้องใช้ในการน้ีนัก เพราะเป็นโครงการที่สามารถทะยอยทําไป
เรื่อยๆ ได้ถึง 7 ปี 
ข้อมูลจาก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา 
 

  
 
 
 1. ขยายเวลาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 10 เป็น 12 ปี 
 2. เด็กทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนอย่างไร ต้องได้เรียนช้ันอนุบาลก่อนเข้าเรียนขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ให้โรงเรียนจัดมุสลิมศีกษาสําหรับเด็กมุสลิมเป็นหลักสูตรเสริม 
 4. ให้เพ่ิมสายวิชาชีพและเทคนิคในช้ันมัธยมปลาย 
 5. เด็กทุกคนต้องอ่านออกภายใน ป. 1 เพราะปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ตกตํ่ามาจากการอ่านไม่
คล่องเป็นสําคัญ 
 6. ให้เด็กเก่งเลขและวิททยาศาสตร์ 
 7. สนับสนุนโรงเรียนเอกชนให้เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 8. เปลี่ยนวิธีการสอน ให้ใช้ 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สื่อกับโลกภายนอกได้ดี ใช้ภาษาตา
กาล็อก จะได้เข้าใจประเทศบ้านเกิดเมืองนอน ใช้ภาษาท้องถิ่น จะได้สืบสานมรดกวัฒนธรรมของตัวเอง 
 9. ตําราเรียนต้องได้มาตรฐานมีคุณภาพ โรงเรียนฟิลิปปินส์จะต้องไม่มีที่ให้หนังสือเรียนที่ไร้คุณภาพ 
 10. ร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นในการสร้างโรงเรียน / ห้องเรียนเพ่ิมเติมให้เพียงพอ ให้แต่ละช้ันเรียนมี
เด็กไม่มากเกินไปเพ่ือให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ช่วยกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 
 
 

สาระสําคญัแนวทางปฏริูปการศึกษาของประธานาธิบดีฟลิิปปินส ์
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 1. ปัญหาด้านขนาดและน้ําหนักของอุปกรณ์และการแสดงศิลปวัฒนธรรมมีขนาดใหญ่ และน้ําหนัก

ค่อนข้างมาก ทําให้เกิดปัญหาด้านการเดินทางขาดความคล่องตัว 

 2. การประสานงานระหว่างเอเจนซี่ผู้รับผิดชอบด้านการเดินทางในต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยขาด

ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ทําให้ขาดการประสานงานขอนํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 

 3. ปัญหาด้านสถานที่ในการแสดงที่ขาดความชัดเจน ทําให้เตรียมการแสดงขาดความสมบูรณ์ 

 4. ปัญหาด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร บุคลากรจํานวนหน่ึงยังขาดการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร ทําให้จําเป็นต้องมีผู้แปลภาษาเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้อง แต่เน่ืองจากผู้ที่ทําหน้าที่แปลภาษามีภาระงาน

อ่ืนต้องรับผิดชอบ ทําให้ภาระงานบางส่วนเกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัว 

 

 

 

 1. ในการเดินทางเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ควรมีการประสานงานที่ชัดเจนในด้าน

ของวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เพ่ือให้เอเจนซี่ที่รับผิดชอบด้านการเดินทางทราบ และจัดเตรียมการอํานวย

ความสะดวกอย่างสมบูรณ์ 

 2. มีการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ การแสดง ให้เหมาะสมกับการขนย้ายเพ่ือการเดินทางที่มีข้อจํากัดด้าน

นํ้าหนักสัมภาระ 

 3. มีการกระตุ้นเตือนและฝึกอบรมความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 



Speech by 
Associate Professor Pong Horadal, Ph.D 

President, Phranakhon Rajabhat Universityj 
at the MOU Signing Ceremony 

Pangasinan State University 
15 May, 2014 

Dr. Estira (PSU President) 

Distinguished Guest 

Ladies and Gentlemen 

First of all, I would like to thank Dr. Estira for the kind invitation and warm hospitality.  
It is a great honor for us to be here in the Philippines for the International Academic Summit. 
This Summit is a very good chance for us to become aware of global opportunities as we 
expand our commitments through academic partnerships. 

Considering the importance of globalization, Thailand has been doing its best to 
improve its status as one of the international education centers in ASEAN region. Standards 
in Thai education are being set higher to keep pace with new knowledge and innovations.  
Internationalization becomes an integral part of our policy. This is evident in our on-going 
efforts to establish regional and international cooperation.    

Today, I am very pleased that PNRU and PSU have come to formalize a partnership 
in enhancing the quality of education. This agreement will provide us with a committed 
approach to working closely together to attain our common goal of maximizing 
opportunities for global education through internalization. I am certain that this agreement 
will develop strong cooperation and promote mutual understanding on education, arts and 
cultures between our universities.    

Finally, I would like to express my sincere gratitude to Dr. Estira, all PSU 
administrators, lecturers and staff whose dedication has contributed to the finalization of this 
agreement and to the success of this Summit.  I am confident that through our 
commitments, we will continue to develop stronger partnership between our universities.   
Thank you! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

โครงการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศลิปะวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

……………………… 

1. โครงการ  เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 

(มหาวิทยาลัย Pangasinan State ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์) 

2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

สร้างความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์กลุ่มประชาคมอาเซียน ผ่านงานศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ เช่น 

ดนตรี (ดนตรีประจําชาติ ดนตรีพ้ืนเมือง) นาฏศิลป์ (นาฏศิลป์ประจําชาติ นาฏศิลป์พ้ืนเมือง) ศิลปกรรม (จิต

กรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ฯลฯ) ภาษา ศาสนา และนํามาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเผยแพร่

ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยให้แก่นานาประทศได้รู้จักและเรียนรู้อย่างแพร่หลาย 

3. สถานที ่  

มหาวิทยาลัย Pangasinan State ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

4. ระยะเวลา  

ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2557 จํานวน 5 วัน 4 คืน) 

5. จํานวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  

อาจารย์ จํานวน 7 คน นักศึกษา จํานวน 10 คน 

6. งบประมาณ แบ่งออกเป็น 3  ส่วน ดังนี ้

   1. ส่วนของผู้บริหาร เป็นจํานวนเงิน 250,000บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากเงิน

งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรม : การแลกเปลีย่นนักศึกษาอาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาในกลุม่ประชาคมอาเซียน รหสัโครงการ 1-212-211-0401 

    2. ส่วนของบุคลากร เป็นจํานวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากเงิน

งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กิจกรรม : การแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน รหัสโครงการ 1-212-211-0401  

    3. ส่วนของนักศึกษา เป็นจํานวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณ

โครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กิจกรรม : เผยแพร่แลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมไทยสู่สากล รหัสโครงการ 2-207-712-3502  



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

หนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัย Pangasinan State University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

เก่ียวกับการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม 
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การแสดงชุดท่ี 2 การบรรเลงวงมโหรี และ เดี่ยวระนาดเอก เพลงอาหนู 3 ชั้น 

1. การบรรเลงวงมโหรี 

วงมโหรี เป็นวงดนตรีไทยที่มีนํ้าเสียงไพเราะนุ่มนวล ประกอบด้วยเครื่องดนตรีไทยทุกประเภท ได้แก่ 

เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตีและเคร่ืองเป่า ลักษณะของวงดนตรีคล้ายกับการนําเอาวงป่ีพาทย์ที่ประกอบด้วย

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเป็นหลัก มาบรรเลงรวมกับวงเคร่ืองสายที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภท

เครื่องสายเป็นหลักมาบรรเลงรวมกันโดยมีเครื่องดนตรี “ซอสามสาย” เป็นเคร่ืองดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของวง

มโหรีที่สมบูรณ์  

1.1 เพลงโหมโรงมหาราช 3 ชั้น 

เพลงโหมโรงมหาราช 3 ช้ัน เพลงน้ีครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย ปีพ.ศ. 2528 

ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพ่ือทูลเกล้าฯถวาย ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ

ชนมพรรษาครบ 60 พรรษา โดยครูมนตรี ตราโมทได้รับพระบรมราชานุญาตให้นําเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้

รุ่ง” และเพลง “เราสู้” มาสมมุติเป็นเพลง 2 ช้ัน แล้วแต่งขยายตามแบบแผนการประพันธ์เพลงไทย การ

ดําเนินทํานองมีหลายรูปแบบทั้งทางพ้ืนที่ใช้วิธีการบรรเลงเก็บได้อิสระและเก็บโดยบังคับทํานอง บรรเลงแบบ

ทางกรอ และมีลูกล้อลูกขัดในแบบต่างๆ และการลักจังหวะประสมประสานกันไป นอกจากน้ัน ในตอนท้ายยัง

ได้อัญเชิญทํานองเพลงสายฝนมาสอดใส่ไว้อีก 3 ประโยค เพ่ือให้เพลงน้ีมีทํานองเพลงจังหวะวอล์ทผสม 

แตกต่างจากเพลงไทยทั้งหลาย 

1.2 เพลงค้างคาวกินกล้วย ชั้นเดียว 

เพลงค้างคาวกินกล้วยเป็นเพลงทํานองสั้น มีอัตราจังหวะสนุกสนานรวดเร็ว นิยมใช้บรรเลงร้องเล่น

ประกอบการแสดงละครประกอบกิริยาการไปมาของตัวละครที่เป็นตัวตลก หรือต้องการส่ืออารมณ์ไปในทาง

สนุกสนาน 

1.3 เพลงลาวสวยรวย 2 ชั้น 

เพลงลาวสวยรวย เป็นเพลงสําเนียงลาว มี 2 ท่อน เกิดขึ้นในยุคสมัยรัชกาลที่ 6 ประพันธ์ทํานองโดย 

หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ สําหรับใช้ในการแสดงละครเร่ือง “พระลอ” พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ 

2. เดี่ยวระนาดเอก เพลงอาหนู 3 ชั้น 

เพลงเด่ียว คือ บทเพลงสําหรับการปฏิบัติเครื่องดนตรีช้ินใดช้ินหน่ึง (แต่เดิมคือการบรรเลงเคร่ือง

ดนตรีเพียงช้ินเดียวพร้อมกับเคร่ืองประกอบจังหวะ ได้แก่ กลองและฉิ่ง) บทเพลงที่นํามาบรรเลงเด่ียวโดยมาก
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พลงในระดับย
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เดิมเป็นเพลงอ

แต่งขึ้นเป็นทํา

สขุสําราญและ

สําหรับเคร่ือง

ักดนตรีฝีมือดี

อัตราจังหวะ 

นอง 3 ช้ัน พ

ะสํานวนกลอน

ดนตรีไทยหล

ดีใช้อวดทักษะ

 2 ช้ัน ซึ่งครูปุ

พร้อมทั้งได้ตัด

นที่ไพเราะ จึง

ายช้ิน 

 

ะการบรรเลงข

ปุย บาปุยะวา

ลงเป็นช้ันเดีย

งมีผู้นําทํานอง

ขั้นสูง และเป็น

ทย์ดัดแปลงเพ

ยวครบเป็นเถา

เพลงอาหนูมา

นบทเพลงที่มี

พ่ิมเติมมาจาก

า ด้วยอารมณ

าประพันธ์ขึ้น

มีคุณค่าใน

กเพลงจีน

ณ์เพลงที่มี

นเป็นเพลง



การแสด

1. การแ

 

ตอน นา

กระฉับก

 

ดงชุดท่ี 3 เว

แสดงหุ่นละ

การแสดงชุด 

งลอย แสดงใ

ระเฉง ประกอ

วลา 30 นา

ครเล็ก ชุด 

 หนุมานจับน

ให้เห็นถึงลีลา

อบกับบทเพล

ที ประกอบ

 จับนาง 

างเบญจกาย 

าการไล่ติดตา

ลงเชิดนอก ซึ่ง

บด้วยการแส

 เน้ือเรื่องของ

ามของหนุมา

งใช้ป่ีในหรือระ

สดง 

การแสดงนั้น

านกับนางเบญ

ะนาดเอกบรร

 อยู่ในการแส

ญจกาย ด้วยลี

รเลงเด่ียว 

 

สดงโขนเรื่องร

ลีลาที่อ่อนช้อ

 

รามเกียรต์ิ 

อย ว่องไว 



2. การแสดงรํากลองยาว 

การรํากลองยาว มีช่ือเรียกหลายช่ือ เช่น รําเถิดเทิง รําเทิ่งบองกลองยาว สันนิษฐานว่าแต่เดิมเป็นการ

เล่นของพวกทหารพม่าในสมัยที่มีการต่อสู้กันปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา และเข้าใจว่าคนไทยนํามาเล่นในสมัย

กรุงธนบุรี เพราะจังหวะสนุกสนานเล่นง่าย เครื่องดนตรีก็มีลักษณะคล้ายกัน แล้วปรับจังหวะมาเป็นแบบไทย 

ประกอบการร่ายรํา นิยมแสดงในงานรื่นเริง เช่น ขบวนแห่ในงานรื่นเริงต่างๆ เช่น แห่ขบวนขันหมาก แห่นาค 

เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

ภาพเข้้าเยี่ยมชม  Governmment Houuse ของเมืมอืง Pangasinan 
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เยี่ยม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมและศึกกษาดูงานสสถานที่สําคัคัญในกรุงม
 

 

 
 
 

มะนิลา ประะเทศสาธาารณรัฐฟิลปิปปินส์ 

 



ชชมศิลปะแลละวัฒนธรรมการแสด
 

ดงของแต่ล
 

ละภูมิภาคขของประเททศฟิลิปปินนส์ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


