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เรื่องการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9 มทร. โดยให้คุณกิจของ 9 มทร. 
ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละแห่งมาเล่าถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดของแนวปฏิบัติที่ดี ดังน้ี  

1 . ทุก มทร. มีแนวคิดว่า การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีต้องมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ละ มทร. ไม่เหมือนกัน บาง มทร. งาน
ศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนย่อยๆ ซึ่งไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบโดยตรง สรุปคือไม่มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

- มทร. แต่ละแห่งไม่มีโครงสร้างงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในโครงสร้าง โดยตรงของ
มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเหมือนกัน คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมจะจัดต้ัง
ข้ึนแล้วไปแฝงอยู่ในส านักงานอธิการบดี 

- มทร. ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมชัดเจน จะมีบทบาทส าคัญและจะ
ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองตามพันธกิจที่ก าหนดโดย
ควรมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมของ มทร. แต่ละแห่งในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละ มทร. มีหน่วยงานรับผิดชอบ ดังน้ี 

          1)  มทร.พระนคร เป็น กองศิลปวัฒนธรรม 
          2)  มทร.ล้านนา เป็น มทร. ที่เข้มแข็งจัดต้ังเป็นศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
          3)  มทร. อื่น ๆ งานศิลปวัฒนธรรม  สังกัดอยู่กับส านักงานอธิการบดี 
          4)  บาง มทร. สังกัดอยู่กับกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

        2.   ทุก มทร.มีระบบกลไกการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามวงจร PDCA โดย
หากมรีะบบ PDCA งานก็ด าเนินไปได้ส าเร็จเพราะงานจะเป็นไปตามวงจร PDCA ซึ่ง มทร. ทุก
แห่งมีอยู่แล้ว เพราะต้องตรวจประเมิน ในการตรวจประเมินผู้ประเมิน จะดูตรงส่วนน้ีว่าทุก มทร. 
ทุกหน่วยงานต้องมีระบบกลไก มีข้ันตอนที่จะท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม หลังจากท่ีได้แลกเปลี่ยน
ความรู้กันซึ่งทุกแห่งก็มีเพราะรองรับการตรวจประเมิน 
        3.   ควรมีการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการสอนสอดแทรกเข้า
กับในวิชาการสอนให้หลายหลาย ซึ่งในวิชาใดที่สามารถสอดแทรกได้ก็ควรสอดแทรกในเน้ือวิชาท่ี
สอน ซึ่ง มทร. แต่ละแห่งมีแนวปฏิบัติที่ดี ดังน้ี 
                1)  มทร.ศรีวิชัย โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีการถ่ายทอดบูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาหาร การกิน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ซึง่มีการ 
บูรณการงานศลิปวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้ทั้งสิ้น  
                2)  มทร.ตะวันออก เน้นทางด้านการเกษตร ซึ่งได้สอดแทรกในเรื่องของประเพณี
ด้านการเกษตรเข้าไปในเรื่องของการปลูกข้าว นอกจากจะให้นักศึกษารู้จักการปลูกข้าวแล้วจะมี
การสอดแทรกในเรื่องของการท าขวัญข้าว การด านา การลงแขก แทรกลงในวิชาการเกษตร ซึ่ง
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงประเพณีทางด้านการเกษตรอีกด้วย   

แนวปฏิบัติที่ดีของการ
ด าเนินงานเรื่องท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1.  แต่ละ มทร. ควรมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยตรง โดย 
มทร. ที่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบด้าน
ศิลปวัฒนธรรมชัดเจน จะมี
บทบาทส าคัญและจะได้รับ
การสนับสนุนให้ด าเนิน
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเน่ืองตามพันธกิจที่
ก าหนด ดังน้ันจึงควรมี
หน่วยงานกลางรับผิดชอบ
งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ มทร. 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
2.  ทุก มทร. มีระบบกลไก
การด าเนินงานตามวงจร 
PDCA เน่ืองจากต้องรับการ
ตรวจประเมิน ซึ่งในการ
ตรวจประเมินของผู้ประเมิน 
น้ันจะพิจารณาตรงส่วนน้ีว่า
ทุก มทร. ทุกหน่วยงานต้อง
มีระบบและกลไก ให้มีการ
ขับเคลื่อนข้ันตอนที่จะ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  การบูรณาการงานศิลปะ
และวัฒนธรรม เข้ากับการ
เรียนการสอนสอดแทรกเข้า
กับวิชาการสอนให้



   
                3)  มทร.กรุงเทพ  ก็เช่นเดียวกัน  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้าน อาหาร การ
กิน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม    
                4)  มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้สอดแทรกการบูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนในวิชาด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งมอบงานให้นักศึกษาสเกตภาพอาคารสถาปัตยกรรมที่
เก่าแก่ โบราณ และมีการพานักศึกษาไปแหล่งที่มีอาคาร สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ โบราณ เพ่ือให้
นักศึกษาได้สเกตภาพซึ่งเป็นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและยังเป็นการอนุรักษ์ 
โบราณสถานได้อีกด้วย  
                 5)  มทร.พระนคร ในการตรวจประเมินมีทุกคณะที่มีการบูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอน  
                 6)  มทร.รัตนโกสินทร์ ในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์ สอนการผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในวิชาการสอนของอาจารย์  
       4.    มีการบูรณาการงานศลิปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมของ มทร. ทุก
แห่ง 
                - ส่งเสริม  สร้างสรรค์  อนุรักษ์  แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีกับต่างชาติ 
               -  น างานศิลปวัฒนธรรมสอดแทรกไว้ในทุกกิจกรรมของนักศึกษา 
               -  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคที่เป็นที่ต้ังของ มทร.  
               -  จัดเวทีการประกวดให้นักศึกษาได้แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนา 
               -  มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค
อาเซียน สู่ระดับนานาชาติ อาทิ มทร.อีสาน กับ สปป.ลาว  
               -  มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม
นักศึกษา 
        5.  ควรมีการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัย เพ่ือท าให้งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเป็นที่สนใจและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยแต่ละ มทร. ได้ด าเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมบูรณาการเข้ากับงานวิจัย ดังน้ี 
                1)  วิจัยเรื่องน้ าอบไทย                 มทร.  กรุงเทพฯ 
                2)  วิจัยเรื่องอาหารไทย                มทร.  ศรีวิชัย 
                3)  วิจัยเรื่องวิถีชีวิตในแต่ละชุมชนที่ มทร. มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ 
                4)  วิจัยเก่ียวกับผ้าไทย 
                5)  วิจัยเก่ียวกับการละเล่นพ้ืนบ้านในแต่ละท้องถ่ิน 
        6.  มีการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการบริการวิชาการสู่สังคมโดยน าผล
จากการเรียนการสอน การวิจัย  สู่การบริการวิชาการงานศิลปวัฒนธรรมสามารถเผยแพร่สู่ชุมชน
และสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยและตามท่ีเสนองานวิจัยก็จะมีสอนท า อาทิ 
         -  สอนการท าน้ าอบไทย 
         -  สอนการท าตุ๊กตาชาววัง 
         -  สอนการท าอาหารพ้ืนบ้าน  และจัดส ารับอาหาร 
           -  สอนการท าขนมไทย 
         -  สอนการผลิตสื่อทางวัฒนธรรมเผยแพร่ให้กับสังคม ท้ังในเรื่องของ ศิลปวัฒนธรรม 
งานวิจัย จะท าให้งานศิลปวัฒนธรรมแพร่หลายข้ึน 

หลากหลาย 
4.  มีการบูรณาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรม
นักศึกษา และกิจกรรม 
5.  ควรมีการบูรณาการงาน
ศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับ
การวิจัย เพ่ือท าให้งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับ 
6.  มีการบูรณาการงาน
ศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับ
การบริการวิชาการสู่สังคม
โดยน าผลจากการเรียนการ
สอน การวิจัย  สู่การบริการ
วิชาการซึ่งผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมสามารถ
เผยแพร่สู่ชุมชนและสามารถ
สร้างรายได้ 
7.  ให้มีหน่วยงานก ากับ 
ติดตาม รวบรวมผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง
ฐานข้อมูล องค์ความรู้  
เผยแพร่ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม 
8.  การน าเทคโนโลยี
ผสมผสานกับงาน
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้งาน
ศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่าง
ย่ังยืน 
9.  ส่งเสริมผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 
นานาชาติ 
10.  น าผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมมาสร้างให้
เกิดรายได้เชิงพาณิชย์  



   
        7.  ให้มีหน่วยงานก ากับ ติดตาม รวบรวมผลงานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสร้างฐานข้อมูลองค์
ความรู้เผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรม ยกตัวอย่างที่ มทร.สุวรรณภูมิ มีฐานข้อมูลและมีการ
รวบรวมผลงาน ถ่ายทอดความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และ มทร.สุวรรณภูมิ  ได้ริเริ่มท าและให้ทุก 
มทร. ได้น าข้อมูลเข้าไปใส่ไว้เพ่ือรวบไว้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันให้แต่ละ มทร. สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้ สามารถบันทึกต้ังแต่ข้อมูล วิดีโอ และภาพได้ 
         8.  ควรมีการน าเทคโนโลยีผสมผสานกับงานศลิปวัฒนธรรม เพ่ือให้งานศิลปวัฒนธรรมคง
อยู่ ย่ังยืน โดยมีการจัดท า 
                1)  การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางศิลปวัฒนธรรม   เช่น มทร.รัตนโกสินทร์ 
                2)  ท าฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม 
                3)  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านเว็บไซต์ 
         9.  ส่งเสริมให้มีผลงานศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ 
                1)  ส่งเสริมการประกวดผลงานศิลปวัฒนธรรม ทุกด้าน 
                2)  ส่งเสริมงานวิจัยเก่ียวกับงานศิลปวัฒนธรรม 
                3)  ส่งเสริมให้บุคลากร คณาจารย์เป็นวิทยากร กรรมการตัดสินผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม 
                4)  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ  
 
         10.  น าผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ งานศิลปวัฒนธรรม 
เป็นงานที่ไม่ต้องลงทุน สามารถสร้างรายได้ได้ อาทิ มทร. บางแห่งได้น างานศิลปวัฒนธรรมมา
สร้างให้เป็นรายได้คือ          
                1)  มทร.ศรีวิชัย       การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
                2)  มทร.พระนคร    รับงานจัดดอกไม้แบบไทยในพิธีมงคลสมรส จัดตกแต่งดอกไม้
ในการต้อนรับผู้น าประเทศ 
                3)  มทร.ตะวันออก   สอนการท านาแก่นักเรียนและบุคคลภายนอก 
                4)  มทร.อีสาน        จัดให้มีการนวดแผนไทย 

 
 



 

 

 

1. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้นีคื้ออะไร 

เป้าหมายคือการได้รับความรู้จากการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมจาก
กิจกรรมเครือขา่ยการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

2. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้รับความรู้จากปัจจยัความส าเร็จในแต่ละ มทร. ในเร่ืองการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 

3. สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

                             ไมมี่ 

4. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

ได้รับความรู้เร่ืองการท ามาตรฐานศิลปวฒันธรรม 

5. คิดกลับไปท าอะไรต่อ 

บรูณาการศลิปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน 

   

 

  

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 

After Action Review (AAR) 


