
ประเด็นความรู้ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

คร้ังที ่1/60 

วนัที ่      26  มิถุนายน 2560      ระยะเวลา    14.30-16.30 น.        ห้อง  144    

บุคลากรที ่
แลกเปลีย่นความรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อ.ภาคสกร รักกลดั ศิลปะเป็นพฒันาการในความเป็นมนุษยใ์นเร่ืองความนึกคิด  จินตนาการและอารมณ์ เป็นส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัศกัยภาพในการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์สามารถส่ือกนัดว้ยส่ิงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ 
เช่น ภาษาทั้งพดูและเขียน โดยเฉพาะส่ิงท่ีเรียกวา่อารมณ์สุนทรีย์  คือส่ิงท่ียกระดบัจิตใจของ
มนุษยจ์ากความหยาบคายและโหดเห้ียม ซ่ึงสถาบนัการศึกษาเป็นสถานท่ีพื้นฐานท่ีใหค้วามรู้
และขดัเกลาใหม้นุษยไ์ดเ้รียนรู้ส่ิงเหล่าน้ี และน าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ 

อ.เชิดชยั ศิริชู การอ นุรักษศิ์ลปวฒันธรรม สามารถท าไดโ้ดย มหาวทิยาลยัฯ ปลูกฝัง และเสริมสร้าง  
ศีลธรรม คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม  พฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้
ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน 

อ.ดร.ประทิน พนัธา บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนแล ะ กิจกรรม นกัศึกษา 
การวจิยั และการบริการวชิาการสู่สังคม  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายท่ี
เขม้แขง็ดา้นการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม 

อ.อุทยัวรรณ แกว้ตะคุ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม มีการก าหนดกลยทุธ์หรือวธีิการหรือแนวทางเพื่อด าเนินงานดา้น 
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยจดัท าปฏิทินการท านุบ ารุง
ศิลป วฒันธรรมเผยแพร่ใหห้น่วยงานต่าง ๆ รับทราบ โดยไดน้ าแผนกิจกรรมเสนอ
คณะกรรมการประจ าศูนยศิ์ลปะฯ ขอใหข้อ้เสนอแนะเพื่อใหเ้กิดการบูรณาการและการมี
ส่วนร่วมขององคก์รทั้งภายในและภายนอก 

อ.ณฐักานต ์หลา้เตจา วฒันธรรมส่วนหน่ึงสามารถแสดงออกผา่น ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรมประติมากรรม การ
ละครและภาพยนตร์ สถาบนัอุดมศึกษาเหมาะท่ีจะสอดแทรกกิจกรรมเหล่าน้ีลงไปเพื่อเป็น
การอนุรั กษศิ์ลปวฒันธรรม และเผยแพร่ศิลป วฒันธรรมจากการแสดงออก จากกิจกรรม
เหล่าน้ีได ้
 

อ.อจัจิมา สมบติัปัน การขบัเคล่ือนการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรมโดย มหาวทิยาลยัฯ มุ่งเนน้การวจิยั การถ่ายทอด
ทางวฒันธรรม การจดัสวสัดิการศิลปิน และการสนบัสนุนกรณีศึกษา  งานวฒันธรรมในดา้น
ต่าง ๆ 

อ.ทิพยสุ์ดา คงเมือง การด าเนินงานวฒันธรรมจะใหบ้รรลุตอ้งใหป้ระชาชนผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรมเขา้มา 
มีส่วนร่วมกบัสถาบนัการศึกษา ในการด า เนินงานเพราะวฒันธรรมเป็นเร่ืองขอ งเอกลกัษณ์ 
ศกัด์ิศรีของใครก็ของใครโดยเฉพาะวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ยอ่มมีเอกลกัษณ์ ศกัด์ิศรีเฉพาะตวั 
 



บุคลากรที ่
แลกเปลีย่นความรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อ.สิริธร หินลอย การขยายเครือข่ายทางวฒันธรรม เพื่อให้ นกัศึกษาไดต้ระหนกัถึงคุณค่า และความส าคญัของ
วฒันธรรม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมไทย ซ่ึงมีการออก
ระเบียบวฒันธรรม เพื่อใหมี้ความชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 

อ.ศิริศกัด์ิ เงินไทย ก าหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีพนัธกิจ ในการจดับริการวชิาการและกา รท า นุบ า รุง
ศิลปวฒันธรรมในการเสริสร้างความมัน่คงและเขม้แขง็ใหชุ้มชนและทอ้งถ่ินมีกลไกหลกัใน
การปรับวธีิการจดัการของสถาบนัการศึกษาโดยยดึชุมชนและทอ้งถ่ินเป็นหลกั 

อ.จิรัฏฐ ์แสงสวา่ง ศิลปวฒันธรรมของสถาบนัอุดมศึกษาเป็นส่ิงท่ีสังคมใหค้วามคาดหวงัวา่จะดูแลและส่งเสริม
ใหนิ้สิตนกัศึกษาไทยเกิดความซาบซ้ึงภาคภูมิใจในวฒันธรรมไทยเลือกรับแต่ส่ิงมี คุณค่าจาก
สังคมภาย นอกน ามาปรับเปล่ียน ใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสังคมไทยอนัจะน า ไปสู่การประพฤติ
ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกต้องเหมาะสม  ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งมีระบบกลไกการพฒันา
และสร้างมาตรฐานการด าเนินงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรม 

นายเนติ หยงัแหยม สถาบนัมีปรัชญาวตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจ เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาตรฐานดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

น.ส.สุภทัธา พรรณงาม สถาบนัอุดมศึกษามีการด า เนินการท า นุบ า รุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติทั้งในระดบั
หน่วยงานและระดบัสถาบนัมีระบบและกลไกในการส่งเสริม และสนบัสนุน โดยเฉพาะ
สถาบนัอุดมศึกษาเป็นสถาบนัสูงสุดในการพฒันาคน พฒันาประเทศช าติสถาบนัอุดมศึกษา
จึงเป็นหวัใจส า คญัท่ีจะตอ้งใหค้วามรู้สร้ างความเขา้ใจในเร่ืองของการทานุบ า รุง
ศิลปวฒันธรรมตลอดจนการหล่อหลอมพฤติกรรมและค่านิยมท่ีดีงามใหก้บัองคก์รต่าง ๆ 
เพื่อนาความเจริญกา้วหนา้มาสู่สังคมไทยอยา่งย ัง่ยนื 

อ.นพดล เส็งหนองเบน สถาบนัอุดมศึกษามีรูปแบบพฒันาข้ึนมาใหม่เพื่อท่ีจะใชเ้ป็นทางเลือก และแนวทางการ
พฒันาแผนปฏิบติัการท่ีเป็ นไปในทิศทางเดียวกนักบัดา้นการท า นุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ี
สามารถส่งเสริมสนบัสนุนการอนุรักษสื์บสานพฒันาและเผยแพร่รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้งใหด้ าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกบังานดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมไทยของสถาบนัอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปประเด็น  

1. การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมสถาบนัเป็นสถานท่ีพื้นฐานท่ีสามารถขดัเกลาและปลูกฝัง สร้างจิตส านึกให้

นิสิตนกัศึกษาตระหนกัถึงศิลปวฒันธรรมและช่วยกนัอนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมต่อไป 

2. สถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ร่วมกบัองคก์รอ่ืนๆภายนอก

หน่วยงาน ท าใหเ้กิดความร่วมมือในการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไปพร้อมๆกนั 

3. สถาบนัมีรูปแบบการพฒันาเพื่อใชเ้ป็นทางเลือกปฏิบติัในการ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ก าหนด

วตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจท่ีชดัเจนในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

4. การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมโดยมีการศึกษาตามกรณีศึกษาโดยมุ่งเนน้ในการวจิยั 

5. บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 

และสร้างเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ดา้นการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นความรู้ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

คร้ังที ่2/60 

วนัที ่      17 กรกฎาคม 2560      ระยะเวลาระยะเวลา    14.30-16.30 น.        ห้อง  321    

บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นความรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อ.อจัจิมา  สมบติัปัน การอนุรักษ ์โดยการปลุกจิตส านึกใหค้นในทอ้งถ่ินตระหนกัถึงคุณค่าแก่นสาระและ
ความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมตามประเพณีและ
วฒันธรรมต่างๆ สร้างจิตส านึกของความเป็นคนทอ้งถ่ินนั้นๆ ท่ีจะตอ้งร่วมกนัอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน รวมทั้งสนบัสนุนใหมี้พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินหรือ
พิพิธภณัฑชุ์มชนข้ึน เพื่อแสดงสภาพชีวติและความเป็นมาของชุมชน  อนัจะสร้างความรู้
และความภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย 

อ.ทิพยสุ์ดา  คงเมือง การฟ้ืนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาท่ีก าลงัสูญหาย หรือท่ีสูญหายไปแลว้มาท าใหมี้
คุณค่าและมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวติในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยม 

อ.ภาคสกร  รักกลดั ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายการสืบสานและพฒันา
ภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื่อจดักิจกรรมทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่ง
ต่อเน่ือง 

อ.นพดล  เส็งหนองเบน สร้างทศันคติ ความรู้ และความเขา้ใจ วา่สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม
เป็นสมบติัของทุกคน ดงันั้น ทุกคนจึงมีหนา้ท่ีในการเสริมสร้าง ฟ้ืนฟู และดูแลรักษา 

อ.สิริธร  หินลอย ใหทุ้กคนเห็นความส าคญัและคุณค่าของศิลปวฒันธรรม ช่วยกนัอนุรักษค์วามเป็น
ไทย  ซ่ึงการอนุรักษ ์ก็สามารถท าไดห้ลายวธีิ อยา่งเช่น การแต่งการดว้ยผา้ไทย การ
อนุรักษ ์เพลงลูกท่ง การใชสิ้นคา้ของไทย และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆดา้นศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีของไทยท่ีท าสืบทอดกนัมา 

อ.ณฐักานต ์ หลา้เตจา ศิลปวฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ความเป็นชาติไทย ท าใหเ้กิดความเป็น
ระเบียบในสังคม หล่อหลอมบุคลิกภาพใหก้บัคนไทย และก่อใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั 

อ.อุทยัวรรณ  แกว้ตะคุ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญา เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความดีงาม ความ
เช่ือพิธีกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัศาสนา เป็นมารยาทท่ีคนในสงัคมปฏิบติักนั ดงันั้น นกัเรียนควร
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น การปฏิบติัตนถกูตอ้งเหมาะสมตามขนบธรรมเนียม
ไทย การเขา้ร่วมพิธีกรรมวนัส าคญัต่างๆ การใชส่ิ้งของเคร่ื องใชท่ี้เป็นผลิตภณัฑจ์ากภูมิปัญญา
ไทย เป็นตน้ อยา่เห็นวา่ขนบธรรมเนียมเป็นเร่ืองของความลา้สมยัไม่น่าปฏิบติั รวมทั้งตอ้งปลกู
ฝ่ังแนวคิดการปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแก่เยาวชนในการน าไปใชใ้หถู้กตอ้ง 

 



บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นความรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อ.สุภทัธา  พรรณงาม  ชาติไทยมีเอกลกัษณ์ของความเป็นชาติ ทั้งทางดา้นมารยาท ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญา บ่งบอกถึงความเป็นไทย  ในฐานะท่ี
นกัเรียนเป็นคนไทย ควรมีความภาคภูมิใจและสืบทอดส่ิงดีงามเหล่านั้น เพื่อ
รักษาความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีดีของชาติต่อไป 

อาจารย ์ศิริศกัด์ิ  เงินไทย นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา ไปปฏิบติัจริงในชีวติประจ าวนั ทั้ง
เร่ืองมารยาทการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย ลว้นเป็น
องคป์ระกอบของการมีสัมมาคาราวะ ซ่ึงสามารถปฏิบติัไดทุ้กท่ี ดงัน้ี 

อ.เชิดชยั  ศิริชู การมีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ารยาทการแต่งกาย  ในปัจจุบนั การแต่งกายแบบ
สมยันิยมมีอิทธิพลต่อเยาวชน จนท าใหห้ลงลืมวฒันธรรมการแต่งกายแบบไทย
ไปบา้ง และอาจส่งผลใหม้ายารทการแต่งกายแบบไทยเลือนหายไป เพื่อให้
นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษก์ารแต่งกาย ทั้งในเร่ืองของเอก ลกัษณ์ไทย 
และความมีระเบียบวนิยัในการแต่งกาย 

อาจารย ์ดร.ประทิน  พนัธา ประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาของสังคมไทยเราก็มีหลายอยา่งนะค่ะ 
แลว้แต่ละอยา่งก็อยูคู่่กบัสังคมไทยมาชา้นาน แต่ทวา่ปัจจุบนั ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีกบั
เลือนหายไปพร้อมกบัมีเทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาแทนท่ี  จึงท าใหผู้ค้นไม่เห็น
ความส าคญั เราก็เป็นคนไทยคนหน่ึงท่ีไม่อยากใหป้ระเพณีเหล่านั้นสูญหาย แต่
วธีิอนุรักษก์็มีหลายๆอยา่งแตกต่างกนัออกไป 

อาจารยจิ์รัฏฐ ์ แสงสวา่ง ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายการสืบสานและ
พฒันาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ  เพื่อจดักิจกรรมทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 

อาจารยเ์นติ  หยงัแหยม วฒันธรรมสากลตอ้งสามารถอยูร่่วมกบัวฒันธรรมไทยได ้เม่ือมีวฒันธรรมจาก
ภายนอกเขา้มา จ าเป็นตอ้งเลือกสรรวฒันธรรมมาปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี 
เพื่อใหร้อดพน้จากการครอบง าของวฒันธรรมสากลท่ีมีอิทธิพลมากในยคุ
ปัจจุบนั 

 

สรุปประเด็นความรู้ 

1. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ารยาทการแต่งกายแบบไทย 

2.  ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นการสืบสานวฒันธรรมไทย 

3.  การรักษาเอกลกัษณ์ความเป็นไทยท่ีดีของชาติต่อไป 

4.  การสืบทอด และอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณีต่างๆของไทย เพื่อคนรุ่นหลงั 

5.  ทุกคนจึงมีหนา้ท่ีในการเสริมสร้าง ฟ้ืนฟู และดูแลรักษา ศิลปวฒันธรรม 



ประเด็นความรู้ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

คร้ังที ่3/60 

วนัที ่      28 สิงหาคม  2560      ระยะเวลาระยะเวลา    14.30-16.30 น.        ห้อง  324 

บุคลากรที ่
แลกเปลีย่นความรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อ.ภาคสกร รักกลดั การจดัหลกัสูตรเพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้คู่ คุณธรรมส่งผลต่อการพฒันาและการท า นุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมเป็นอยา่งไรมีการศึกษาค้ นควา้วจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการท า นุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมสร้างองคค์วามรู้และจดักิจกรรมบริการทาง วชิาการแก่ชุมชนหรือ
หน่วยงานต่างๆรวมทั้งการทานุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการพฒันาวฒันธรรมทั้ง
ในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัของสถาบนัอุดมศึกษาต่อไป 

อ.เชิดชยั ศิริชู สถาบนัและทอ้งถ่ิน เห็นความส าคญัในเร่ืองความคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบังานดา้นศิลปวฒันธรรมม  ใหเ้กิดประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็น
การช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้บริการ รวมทั้งสินคา้ OTOP ในชุมชน ท า
ใหเ้กิดรูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์มีความแปลกใหม่ ทนัสมยัแ ต่ยงัคงเอ กลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินนั้นๆ  

อ.ดร.ประทิน พนัธา สนบัสนุนสถาบนัการศึกษาทุกระดบัปลูกฝังและถ่ายทอดภูมิปัญญา ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามของคนในชุมชน และน าไปปฏิบติัต่อไป 

อ.อุทยัวรรณ แกว้ตะคุ พฒันาคุณภาพและคุณธรรมของครูอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่เด็กและเยาวชน ควบคู่กบัการปรับหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน และประสานความร่วมมือกบัครอบครัวและชุมชนในการพฒันาเด็กและเยาวชน
ร่วมกนัตามความเหมาะสม 

อ.ณฐักานต ์หลา้เตจา การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และส่ือต่างๆ เช่ือมต่อ 
เครือข่ายภูมิปัญญาเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงชุมชนในทุกระดบั 

อ.อจัจิมา สมบติัปัน สถาบนัการศึกษาร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกและทอ้งถ่ิน รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนตระหนกัถึงคุณค่าของ ศิลปวฒันธรรมและช่วยกนัเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม  
เพื่อใหศิ้ลปวฒันธรรมคงอยูต่ลอดไป 

อ.ทิพยสุ์ดา คงเมือง สถาบนั ส่งเสริมใหป้ระชาชน และนิสิตนกัศึกษา มีความเขา้ใจในความแตกต่าง ความ
หลากหลายทาง ศิลปวฒันธรรมโดยใหต้ระหนกัถึงคุณค่าของความเป็นเพื่อนมนุษย ์
เพื่อนร่วมชาติ และเพื่อนร่วมสังคม ไม่แบ่งแยก 

อ.สิริธร หินลอย สถาบนัเหมาะท่ีจะจดั อบรมขั้นพื้นฐานการท างานดา้นวฒันธรรม  สร้างเครือข่ายและ
สนบัสนุนส่ือเพื่อการเผยแพร่วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
รวมทั้งสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถทางความคิดและการ
เรียนรู้ของนิสิตนกัศึกษา 



 

บุคลากรที ่
แลกเปลีย่นความรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อ.ศิริศกัด์ิ เงินไทย ส่งเสริมแกนน าท่ีเขม้แขง็ในการพฒันาศิลปวฒันธรรมวฒันธรรมชุมชน ควรส่งเสริม 
บทบาทกลุ่มแกนน าต่างๆ ในชุมชนท่ีมีพลงัในการขบัเคล่ือนงานทางดา้น
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหพ้ฒันาต่อไปได ้อาทิ สถาบนัอุดมศึกษาในชุมชนเป็นแกนน า
ในการวจิยัศึกษาและจดัท าแบบเรียน เรียนรู้ประวติัศาสตร์และชุมชนของตน 

อ.จิรัฏฐ ์แสงสวา่ง สถาบนัจดัท าโครงการการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม  โดยอาจใชรู้ปแบบ 
PDCA มาบูรณาการในการท าโครงการใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์
วางไวใ้นโครงการ  

นายเนติ หยงัแหยม รัฐและสถาบนัท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมของชุมชนให ้
เพียงพอ เพื่อใหแ้ต่ละชุมชนรักษาไวซ่ึ้งความหลากหลายทางวฒันธรรม และช่วยใหค้น
ในชุมชนรักหวงแหนและรู้จกัอนุรักษฟ้ื์นฟูวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

น.ส.สุภทัธา พรรณงาม ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของสถาบนัและทอ้งถ่ิน มีภารกิจท่ีส าคญัในฐานะเป็นหน่วยงานท่ี
ใหก้ารอนุรักษ ์พฒันา ส่งเสริม สร้างสรรคง์านศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้ งถ่ิน 
และการพฒันาเยาวชน นิ สิตนกัศึกษา และการบริการวชิาการดา้นศิลป วฒันธรรมแก่
ชุมชน จดักิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอก โดยไดน้ ากิจกรรม มาบูรณา การกบัการท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 
กบัการจดัการเรียนการสอน การวจิยัและการบริการสู่สังคม 

อ.นพดล เส็งหนองเบน เม่ือมีการจดัท าโครงการ โครงการการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม แลว้นั้น
จะตอ้งมีการประเมินผลและสรุปผลวา่ผลท่ีออกมานั้นตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว้
หรือไม่ ควรปรับปรุงแกไ้ขหรือมีขอ้เสนอแนะอะไรท่ีจะใชป้รับปรุงในการท าโครงการ
คร้ังหนา้ต่อไป 

สรุปประเด็น  

1. การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และส่ือต่างๆ เช่ือมต่อ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อใหส้ามารถ

เขา้ถึงชุมชนในทุกระดบั 

2. มีการจดัท าโครงการโครงการการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม เพื่อศึกษาและหาขอ้สรุปของโครงการ 

3. สถาบนัร่วมมือกบัทอ้งถ่ินในการอนุรักษแ์ ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม โดยการจดักิจกรรมท่ีบูรณาการกบัการ

เรียนการสอน 

4. สถาบนัศึกษาเป็นแกนน าในการวจิยัศึกษาและจดัท าแบบเรียน เรียนรู้ประวติัศาสตร์และชุมชนของตนในการ

ขบัเคล่ือนงานทางดา้นศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหพ้ฒันาต่อไปได ้

5. สถาบนัศึกษาเป็นสถาบนัพื้นฐานสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

 



ประเด็นความรู้ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

คร้ังที ่4/60 

วนัที ่      25 กนัยายน  2560      ระยะเวลาระยะเวลา    14.30-16.30 น.        ห้อง  322 

บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นความรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อาจารยภ์าคสกร  รักกลดั 
ทางมหาวทิยาลยัเจา้พระยา ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของศิลปวฒันธรรมไทย ท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยของชาติ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียน การวจิยั และการบริการวชิาการแก่สังคม 

อาจารยอุ์ทยัวรรณ  แกว้ตะคุ 
จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีความซาบซ้ึง และภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมอนัดีงามของไทย และปลูกฝังความเป็นไทยใหก้บันกัศึกษารวมถึง
อาจารยแ์ละบุคลากรทุกท่าน 

อาจารยณ์ฐักานต ์ หลา้เตจา 

มีหน่วยงานมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจทางวฒันธรรมไทย 
โดยใชเ้อกสารส่ิงพิมพแ์ละส่ือต่างๆ ศึกษาคน้ควา้และหารูปแบบวธีิการ เน้ือหาท่ีใช้
ในการเผยแพร่ ใหค้  าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม และสนบัสนุนในการด าเนินกิจกรรม
ทางวฒันธรรมไทย 

อาจารยสิ์ริธร  หินลอย 
การจดักิจกรรมหรือมีหน่วยงานส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทยของมหาวทิยาลยั เป็น
การส่งเสริมการใชมิ้ติทางวฒันธรรมเพื่อแกไ้ขปัญหา วกิฤตทางสังคมในปัจจุบนั 
เช่น ปัญหายาเสพติด เอดส์ โสเภณี การทะเลาะววิาท เป็นตน้  

อาจารยศิ์ริศกัด์ิ  เงินไทย 
มีการเปิดการเรียนการสอนรายวชิาเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
ไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอ น เพื่อใหน้กัศึกษา อนุรักษ ์ส่งเสริม พฒันา และ
เผยแพร่วฒันธรรมไทย 

อาจารยจิ์รัฏฐ ์ แสงสวา่ง 
หน่วยงานส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย มีหนา้ท่ีในการรับผดิชอบในการส่งเสริม
แนะน า หรือ ร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานสถาบนัการศึกษาต่างๆ ในการ
จดักิจกรรมทางศิลปวฒันธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

อาจารย ์ดร.ประทิน  พนัธา 

การจดักิจกรรมเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทย นกัศึกษาในสถาบนัศึกษา อาจไม่ให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมหรือเขา้ร่วมกิจกรรม นกัศึกษาอาจมองวา่เป็นส่ิงท่ี
ไม่มีความส าคญัในการศึกษา หน่วยงานส่งเสริมศิลปวฒันธรรมก็ไม่เกิดผลส าเร็จใน
การเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

อาจารยเ์ชิดชยั  ศิริชู 
ในการจดักิจกรรม การเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย ตอ้งมีกิจกรรมท่ีมีความ
สนุกสนานควบคู่ไปดว้ยเพื่อไม่ใหน้กัศึกษาเกิดความเบ่ือหน่าย หรือเวลาการเรียน
การสอนใหเ้ด็กออกไปน าเสนอแรกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

 



 

บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นความรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อาจารยอ์จัจิมา  สมบติัปัน 
ควรมีการส่งเสริมการจดัการการประชุมสัมมนา และอบรมบุคลากรทาง
ศิลปวฒันธรรม ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทยเป็นอยา่งดี 

อาจารยทิ์พสุดา  คงเมือง  
ควรมีการจดัตั้งกลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นแกนน าในดา้นศิลปวฒันธรรมไทย หรือมีการ
น าส่ิงอ่ืนมากระตุน้ในนกัศึกษา เกิดความสนใจ หรือใหบุ้คลากรในมหาวทิยาลยั 
เกิดความสนใจ 

นายเนติ  หยงัแหยม 
มีกิจกรรมใหน้กัศึกษาลงพื้นท่ีในเขตบริเวณใกลเ้คียงในมหาวทิยาลยั เพื่อส ารวจ
วถีิความเป็นอยูข่องชาวบา้น ส ารวจสินคา้พื้นบา้นของแต่ละพื้นท่ี โดยจดันกัศึกษา 
ออกเป็นกลุ่มยอ่ย อาจใหใ้หน้กัศึกษาท างานวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาสินคา้  

นางสาวสุภทัธา  พรรณงาน 
ในการใหเ้ด็กลงพื้นท่ีส ารวจ ท างานวจิยัเก่ียวกบัการน าเสนอสินคา้ ควรมีอาจารยท่ี์
คอยสนบัสนุนช่วยเหลือใหค้  าแนะน า นกัศึกษาอยูต่ลอด มีการขอเร่ืองท าหนงัสือ
จากมหาวทิยาลยัอยา่งเป็นทางการ  

อาจารยน์ภดล  เส็งหนองเบน 
ในการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบังานศิลปวฒันธรรม ควรจดัท าอยา่งต่อเน่ือง และควร
ใหค้วามส าคญั มีการติดตามผลอยูต่ลอด  

 

สรุปประเด็น  

1. อยากใหน้กัศึกษาไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของศิลปวฒันธรรมไทย ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยของ

ชาติ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

2. ศิลปวฒันธรรมไทยของมหาวทิยาลยั เป็นการส่งเสริมการใชมิ้ติทางวฒันธรรมเ พื่อแกไ้ขปัญหา วกิฤต

ทางสังคมในปัจจุบนั เช่น ปัญหายาเสพติด เอดส์ โสเภณี การทะเลาะววิาท เป็นตน้ 

3. จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม พฒันา และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทย อาทิ การผลิตและ

เผยแพร่เอกสารวฒันธรรม การเผยแพร่ส่ือต่างๆ ฯลฯ  

4. ส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรมทางดา้นจิตใจ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ในสังคมไทย 

5. ร่วมประชุมและสัมมนาเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม 

 

 

 



ประเด็นความรู้ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

คร้ังที ่5/60 

วนัที ่      9 ตุลาคม  2560      ระยะเวลาระยะเวลา    14.30-16.30 น.        ห้อง  323   

บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นความรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อ.ภาคสกร รักกลดั การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีควรปลูกฝังใหก้บันกัศึกษา  ทั้งเรืองของการปฏิบติั
ตวั  และในเร่ืองของการเรียนการสอน  เพื่อใหน้กัศึกษาไดซึ้มซบัไปในตวัอีกทั้งก็
สามารถน าไปเผยแพร่ส่งต่อใหก้บัคนรอบขา้งหรือคนใกลชิ้ดได ้

อ.เชิดชยั ศิริชู ผมเห็นดว้ยนะครับ  การท่ีเราปลูกฝังใหก้บัเด็กเป็นส่ิงท่ีดีติดตวัเด็ก  ผมเห็นวา่เราควร
จดัใหมี้การศึกษาคน้ควา้เพื่อใหท้ราบความหมายและความส าคญั  และวฒันธรรมไทยท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเจา้พระยาของเรา 

อ.ดร.ประทิน พนัธา วฒันธรรมของมหาวทิยาลยัเจา้พระยาของเราท่ีโดเด่น  เช่น  การแต่งกายท่ีสุภาพ
เรียบร้อย  การมีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่เม่ือพบเจอกนั  ทกัทายดว้ยค าสุภาพอ่อนโย  การ
นอ้มนอ้มต่อผูใ้หญ่  การมีมา รยาทในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  ฯลฯ  ส่ิงเหล่าน้ีถา้ปลูกฝัง
ใหก้บัเด็กแลว้  เม่ือเด็กไดถ่้ายทอดออกไปจากการปฏิบติัตวัจะท าใหผู้ใ้หญ่ท่ีพบเจอ
ประทบัใจ 

อ.อุทยัวรรณ แกว้ตะคุ วฒันธรรมเป็นความคิด  ความเช่ือ  และหลกัการ  เป็นองคค์วามรู้ซ่ึงเกิดจาก
ส่ิงแวดลอ้มและสืบทอดกั นมา  เช่น   ค่านิยมในการแต่งกายท่ีสุภาพเรียบร้อย  เป็นตน้  
เราจึงตอ้งท าใหน้กัศึกษาเช่ือไดว้า่การแต่งกายท่ีสุภาพท่ีถูกระเบียบนั้นไม่ใช่เป็นการ
แต่งกายท่ีเชยไม่ทนัสมยั 

อ.ณฐักานต ์หลา้เตจา ใหทุ้กคนตระหนกัในความส าคญั  ของวฒันธรรมขององคก์รวา่เป็นเร่ืองท่ีทุกคนต้ อง
ใหก้ารรับผดิชอบร่วมกนัทั้งในส่วนขิงครูอาจารย์ /บุคลากร  และตวันกัศึกษา  ร่วมกนั
ส่งเสริมสนบัสนุนและพร้อมปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั 

อ.อจัจิมา สมบติัปัน ควรจดัท าระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศทางดา้นวฒันธรรมเพื่อเป็นศูนยก์ลาง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานเพื่อใหป้ระชาชน เขา้ถึงไดแ้ละเขา้ใจ  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัการอนุรักษว์ฒันธรรม   ทั้งน้ีการจดัท าระบบน้ีข้ึนมาเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยัไปดว้ยอีกทาง 

อ.ทิพยสุ์ดา คงเมือง เสนอค่ะ วฒันธรรมน้ีจะรวมไปถึงอาหารไทยดว้ย  ดงันั้นเราควรจดัโครงการเก่ียวกบั
การสืบสารอาหารไทย  เป็นการจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาท าขนมไทย  และมีการจดับูท
ขายท่ีใตอ้าคารวทิยบริการ  เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย  และเสริมสร้างกิจกรรมให้
นกัศึกษาท่ีมีส่วนร่วม 

 

 



 

บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นความรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อ.สิริธร หินลอย เห็นดว้ยคะ ท่ีเสริมสร้างกิจกรรมน้ีข้ึนมา เพราะจะท าใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม และจะขอ
เสนออีกอยา่งนะคะ เร่ืองการแต่กายไม่ใช่แต่นกัศึกษาท่ีตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพ  บุคลากร
มหาวทิยาลยัเจา้พระยายงัตอ้งอนุรักษว์ฒันธรรมขององคก์ร  โดยการก าหนดใหใ้ส่ชุด
ผา้ไทยทุกวนัศุกร์  และควรปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั  

อ.ศิริศกัด์ิ เงินไทย เห็นดว้ยคะ กบัการท่ีก าหนดใหอ้าจารย์ /บุคลากรแต่งกายดว้ยชุดผา้ไทยในทุกๆๆวนั
ศุกร์  ทั้งน้ีตอ้งขอความร่วมมือกบับุคลากรทุกท่าน  เพื่อปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัท า
ใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมขององคก์รท่ีดีงาม 

อ.จิรัฏฐ ์แสงสวา่ง การท่ีเราสร้างเอกลกัษณ์ใหม้หาวทิยาลยัเจา้พระยามีความโดดเด่นในเร่ืองของการแต่ง
กาย  ในเร่ืองของมารยาทในการเขา้สังคม  ดงันั้นเราจึงควรมีการจดัอบรมเก่ียวกบั
บุคลิกภาพใหก้บันกัศึกษา  และโชวชุ์ดการแต่งกายของนกัศึกษาท่ีถูกระเบียบ  เพื่อให้
นกัศึกษาไดเ้ขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  และเร่งเห็นถึงความส าคญัมากยิง่ข้ึน 

นายเนติ หยงัแหยม ดีคะ  เป็นการปลูกฝังใหเ้ด็กน้ีจะเป็นผลดีกบัตวันกัศึกษา  เม่ือเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพดี  
แต่งกายสุภาพ  มีมารยาทท่ีดี  ท าใหผู้ใ้หญ่ท่ีพบเจอเกิดความประทบัใจ  และยงัเป็น
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของมหาวทิยาลยัเจา้พระยาดว้ย 

น.ส.สุภทัธา พรรณงาม ทั้งน้ีเราควรส่งเสริมใหทุ้กคนเห็นคุณค่า  ร่วมกนัอนุรักษรั์กษาเอกลกัษณ์ท่ีดีงามเหล่าน้ี
ใหค้งอยูสื่บต่อไป  เม่ือทุกฝ่ายร่วมมือกนัผลยอ่มออกมาดีเสมอ 

 

สรุปประเด็น    

1. การอนุรักษว์ฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีควรปลูกฝังเพื่อเกิดการซึมซบั  และเขา้ใจเร่งเห็นถึงความส าคญัของ

วฒันธรรม 

2. วฒันธรรมในประเด็นน้ี  หมายถึง  การแต่งกายท่ีสุภาพเรียบร้อยถูกระเบียบ  การมีสัมมาคารวะต่อ

ผูใ้หญ่  ทกัทายดว้ยค าสุภาพอ่อนโยน  การนอบนอ้มต่อผูใ้หญ่  การมีมารยาทในการอยูก่บัผูอ่ื้น 

3. ส่ิงท่ีพยามยามปลูกฝังใหก้บัเด็กน้ีจะเป็นผลดีกบัตวันกัศึกษา  เม่ือเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี  แต่งกาย

สุภาพ    มีมารยาทท่ีดี  ท าใหผู้ใ้หญ่ท่ีพบเจอเกิดความประทบัใจ  และเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อตนเองและ

มหาวทิยาลยั ฯ 

4. ตอ้งตระหนกัในความส า คญัของวฒันธรรมองคก์ร  วา่เป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั  และ

ส่งเสริมพร้อมสนบัสนุนไปในทางเดียวกนั 

5. การอนุรักษแ์ละการเผยแพร่วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีท าคนเดียวไม่ได ้ ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย  

เพื่อใหผ้ลลพัธ์ออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ 



ประเด็นความรู้ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

คร้ังที ่6/60 

วนัที ่      11 ธนัวาคม  2560      ระยะเวลาระยะเวลา    14.30-16.30 น.        ห้อง  141   

บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อาจารยศิ์ริศกัด์ิ  เงินไทย 
สถาบนัมีการควบคุมและส่งเสริมการสร้างอาคารของศิลปวฒันธรรมของความ
เป็นไทยและทอ้งถ่ิน รวมทั้งการคงรักษาสภาพแวดลอ้มเพื่อใหนิ้สิตนกัศึกษาได้
ศึกษาหาความรู้และน าความรู้ท่ีไดไ้ปเผยแพร่ 

อาจารยณ์ฐักานต ์ หลา้เตจา 
สถาบนัและชุมชนส่งเสริม สนบัสนุน การพฒันาและประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาไทย
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม  

อาจารยอุ์ทยัวรรณ  แกว้ตะคุ 
ระดบัอุดมศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม ท่ีกระตุน้ใหเ้กิด
สุนทรียภาพ จินตนาการและทกัษะในการสร้างสรรค ์พฒันาและสร้างสรรค์
วฒันธรรมใหม่ท่ี สอดคลอ้งกบับริบทของสังคมไทยและสังคมโลก 

อาจารยจิ์รัฏฐ ์ แสงสวา่ง 
สถาบนัเหมาะสมท่ีจะมีการพฒันาระบบการใหค้วามรู้และคว ามเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น ภูมิปัญญาไทย เอกลกัษณ์ และวฒันธรรมของชาติ 

อาจารยภ์าคสกร  รักกลดั 
ปรับปรุงหลกัสูตร การศึกษาโดยเนน้ในเร่ืองเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมลงไปใน
เน้ือหาของการเรียนการสอน และในกิจกรรมต่างๆ เพื่อใหนิ้สิตนกัศึกษาน าความรู้
ท่ีไดเ้รียนไปเผยแพร่และไปใชใ้นการด าเนินชีวติได ้

อาจารยสิ์ริธร  หินลอย 

สถาบนัสนบัสนุน ส่งเสริมใหส้ถาบนัครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา ศาสนส ถาน 
สมาคม มูลนิธิ ทั้งภาครัฐและเอกชน  จดักิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการปลูกจิตส านึกใน
ความเป็นไทยบนรากฐานของเอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงามของ
ทอ้งถ่ินและของชาติ รวมทั้งการใชว้ฒันธรรมไทยเป็นรากฐานในการด ารงชีพ 

อาจารยอ์จัจิมา  สมบติัปัน 
ส่งเสริม และสนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งศูนยว์ฒันธรรมในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม  
เช่น วดัเพื่อเป็นแหล่งประชาสัมพนัธ์  เผยแพร่ภาพลกัษณ์  เกียรติภูมิของ
ศิลปวฒันธรรมไทย 

อาจารยเ์ชิดชยั  ศิริชู 
สถาบนัส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมท่ียกยอ่ง  เชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติภูมิ
ของบุคลากรทาง ศิลปวฒันธรรม ท่ีสร้างผลงานดีเด่นศิลปะทางวฒันธรรม ใหค้น
รุ่นหลงัๆไวดู้เพื่อศึกษาศิลปวฒันธรรม 

อาจารย ์ดร.ประทิน  พนัธา 
ปรับแกก้ฎหมายและระเบียบท่ีเก่ี ยวกบัการบริหาร และการจดัการของ
ศิลปวฒันธรรมในมหาวทิยาลยั ใหท้นัสมยั 

 

 

 



บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

นางสาวสุภทัธา  พรรณงาน 
ก าหนดบทบาทในสถาบนัการศึกษาใหด้ าเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมของ
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ใหมี้ความชดัเจน 

นภดล  เส็งหนองเบน 
มีการประชุมสัมมนา อบรม เก่ียวกบัหนา้ท่ีบทบาทในการท างาน การด าเนินงาน
ดา้นศิลปวฒันธรรม อยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 

อาจารยทิ์พสุดา  คงเมือง  
พฒันาระบบกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมใหเ้ช่ือมโยงกบัภารกิจ
ดา้นต่างๆของมหาวทิยาลยั พฒันาระบบประเมินแผนและผลสัมฤทธ์ิแบบมีส่วน
ร่วม ในการส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดจิตส านึกรักทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

นายเนติ  หยงัแหยม 
จดัท าฐานขอ้มู ลเก่ียวกบัภูมิปัญญา ศิลปะและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและภูมิภาค 
เพื่อใหบ้ริการแก่นกัศึกษา บุคลากร  และประชาชน 

 

สรุปประเด็น  

1. สถาบนัควรส่งเสริม และสนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดจินตนาการและทกัษะในการสร้างสรรค์

วฒันธรรม 

2. ควรปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษา โดยเนน้ในเร่ืองศิลปวฒันธรรมลงไปในเน้ือหาของการเรียนการสอน 

และในกิจกรรมต่างๆ 

3. สถาบนัควรมีการจดัประชุม อบรม ใหค้วามรู้ในดา้นศิลปวฒันธรรม อยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 

4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดจิตส านึกรักศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 

5. ส่งเสริมใหส้ถาบนัครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน สมาคม มูลนิธิ ทั้งภาครัฐและเอกชน  จดั

กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการปลูกจิตส านึกในความเป็นไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นความรู้ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

คร้ังที ่7/60 

วนัที ่      29 มกราคม  2561      ระยะเวลาระยะเวลา    14.30-16.30 น.        ห้อง  132    

บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อาจารย ์ดร.ประทิน  พนัธา การปลุกจิตส านึกใหค้นในทอ้งถ่ินตระหนกัถึงคุณค่า  แก่นสาระและความส าคญัของ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่าง ๆ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมตามประเพณีและ
วฒันธรรมต่าง ๆ  สร้างจิตส านึกของความเป็นคนในทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งร่วมกนัอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน   

อ.ณฐักานต ์ หลา้เตจา การถ่ายทอด  โดยการน าภูมิปัญญาท่ีผา่นการเลือกสรรกลัน่กรองดว้ยเหตุและผลอยา่ง
รอบคอบและรอบดา้นแลว้ไปถ่ายทอดใหแ้ก่คนในสังคมไดรั้บรู้  เกิดความเขา้ใจ  
ตระหนกัในคุณค่า  คุณประโยชน์และปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยผา่นสถาบนั
ครอบครัว  สถาบนัการศึกษา  และการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมต่าง ๆ 

อ.อจัจิมา  สมบติัปัน มุ่งใหน้กัศึกษาและบุคลากรเห็นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสาน 
สร้างสรรคแ์ละพฒันาศิลปวฒันธรรม น าศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญามาสร้างสรรค์
ใหเ้กิดนวตักรรมท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ รวมทั้ งมีการพฒันาและสร้าง
มาตรฐานทางศิลปวฒันธรรมโดยค านึงถึงเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ของชาติ ของสากล 
และสามารถน าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน 

อ.อุทยัวรรณ  แกว้ตะคุ การรณรงคใ์หน้กัศึกษา และบุคลากรตระหนกัในความส าคญั ของวฒันธรรมวา่เป็น
เร่ืองท่ีทุกคนใหก้ารรับผดิชอบร่วมกนัในการส่ง เสริมสนบัสนุนประสานงานการ
บริการความรู้วชิาการ และทุนทรัพยส์ าหรับจดักิจกรรมทางวฒันธรรม 

อ.สิริธร  หินลอย สร้างทศันคติ ความรู้ และความเขา้ใจ แก่บุคลากร และนกัศึกษาวา่สภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและทางวฒันธรรมเป็นสมบติัของทุกคน สร้างความตระหนกัใหทุ้กคน ทุก
คนรู้วา่มีหนา้ท่ีในการเสริมสร้าง ฟ้ืนฟู และดูแลรักษา ศิลปวฒันธรรม  

อาจารยเ์นติ  หยงัแหยม วฒันธรรมไทยเป็นวฒันธรรมแบบผสมผสาน และคนไทยยงัมีวฒันธรรมเป็นของตน
เช่น การไหว ้การเคารพผูอ้าวธุโสกวา่ การอ่อนนอ้มถ่อมตน ซ่ึงในสถาบนัน้ีก็ไดมี้
การปลูกฝังส่ิงน้ีใหแ้ก่นกัศึกษาอยูแ่ลว้ และอยากใหส่ิ้งเหล่าน้ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ า
สถาบนั จึงอยากฝากใหค้ณาจารยทุ์กท่านดูแล และอบรม และปลูกฝังใหน้กัศึกษา
ต่อไป  
 
 



บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อาจารยจิ์รัฏฐ ์ แสงสวา่ง ศิลปวฒันธรรมเป็นเคร่ืองช่วยในการสร้างสัมพนัธ์กบันานาชาติ   โดยมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมของกนัและกนัและน ามาปรับใชก้บัสังคมไทยได ้และ
สามารถน ามาปรับใชใ้นสถาบนัการศึกษาไดเ้ช่นกนั อยากใหมี้การน ามารับใช ้ และ
ประยกุตใ์ชใ้นมหาวทิยาลยัดว้ย 
 

อ.ทิพยสุ์ดา  คงเมือง การเปล่ียนแปลงค่านิยมของคนในสังคมท่ีละเลยหรือไม่ใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรม
และ ภูมิปัญญาพื้นบา้นของไทย เช่น ควรส่งเสริมการศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการ
เผยแพร่และอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรมไดห้ลายส่ิง เช่น นโยบายการแต่ง กายผา้ไทย
สัปดาห์ละ 1 วนั การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการสืบสานศิลปวฒันธรรมต่างๆท่ีเคยได้
ปฏิบติัมานั้น อยากใหมี้การปฏิบติัแบบน้ีต่อไปเพื่อช่วยส่งเสริม และอนุรักษค์วามเป็น
ไทย 

อ.ภาคสกร  รักกลดั สร้างจิตส านึกใหบุ้คลากร และนกัศึกษาเห็นคุณค่า และร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรม
ไทย เช่น ส่งเสริมและปลูกฝังใหเ้ยาวชนรักษากิริยามารยาทแบบไทย เช่น มีสัมมา
คารวะ เคารพผูใ้หญ่ มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน และรักนวลสงวนตวั รวมทั้งส่งเสริม
ใหใ้ชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งทั้งการพดูและการเขียน เป็นตน้ 

อ.นพดล  เส็งหนองเบน 
ส่งเสริม สนบัสนุน  ใหมี้การฝึกอบรมบุคลากร   ทางดา้นศิลปะ  วฒันธรรม อยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อการเพิ่มวสิัยทศัน์ในการสร้างสรรคง์านดา้นวฒันธรรม สนบัสนุนใหมี้
เวทีเผยแพร่  แลกเปล่ียนงานดา้นศิลปะและวฒันธรรมในรูปแบบหลากหลาย  เพื่อให้
บุคลากร และนกัศึกษาทางศิลปวฒันธรรม     เกิดความต่ืนตวัในการพฒันาเทคนิคต่าง 
ๆ มาปรับใชก้บังานทางศิลปะและวฒันธรรม 

อ.สุภทัธา  พรรณงาม 
สนบัสนุน ส่งเสริมใหม้หาวทิยาลยั  จดักิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการปลูกจิตส านึกในความ
เป็นไทยบนรากฐานของเอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินและ
ของชาติ  รวมทั้งการใชว้ฒันธรรมไทยเป็นรากฐานในการด ารงชีพ 

อ.ศิริศกัด์ิ  เงินไทย การสร้างและสนบัสนุน รณรงคใ์นเร่ืองวฒันธรรมไทย ควรจะถือวา่เป็นวาระแห่งชาติ 
เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดสังคมไทยท่ี และมีเอกลกัษณ์สมกบัเป็นประเทศท่ีมีประวติัศาสตร์
ยนืยาว และท่ีส าคญัการผลกัดนัใหเ้กิดการรักษว์ฒันธรรมไทยท่ีดีนั้น ก็เป็นพื้นฐานใน
การสร้างสังคมท่ีดี เพื่อรองรับลูกหลานของพวกเราท่ีก าลงัจะกา้วมาเป็นสมาชิกของ
สังคมไทยในอนาคต 

อ.เชิดชยั  ศิริชู  การอนุรักษว์ฒันธรรมเพราะเป็นส่ิงท่ี เป็นรากฐานชีวติของทุกคน เม่ือรู้วา่ทอ้งถ่ิน
ของตนมีอะไรดีบา้ง ก็จะท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจมีการบนัทึกส่ิงท่ีเป็นของมีคุณค่าท่ี
เป็นความคิดของมนุษย ์เป็นจิตวญิญาณของบุคคล  ใหร่้วมกนัท างานอนุรักษพ์ร้อมๆ 
กบังานพฒันาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ 



 

สรุปประเด็นความรู้ 

1. ส่งเสริม สนบัสนุน  ใหมี้การฝึกอบรมบุคลากร  ทางดา้นศิลปะ วฒันธรรม อยา่งต่อเน่ือง 

 2.  การรณรงคใ์หบุ้คคลตระหนกัในความส าคญั ของวฒันธรรม  

 3.  ศิลปวฒันธรรมเป็นเคร่ืองช่วยในการสร้างสัมพนัธ์กบันานาชาติ   

 4.  น าศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญามาสร้างสรรคใ์หเ้กิดนวตักรรมท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์  

5. มุ่งใหน้กัศึกษาและบุคลากรเห็นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสาน สร้างสรรคแ์ละ

พฒันาศิลปวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นความรู้ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

คร้ังที ่8/60 

วนัที ่      26 กุมภาพนัธ์  2561      ระยะเวลาระยะเวลา    14.30-16.30 น.        ห้อง  225   

บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อาจารยศิ์ริศกัด์ิ  เงินไทย สถาบนัมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การศึกษา คน้ควา้ วจิยั และรวบรวมองค์
ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม อยา่งทัว่ถึงโดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้ไป
เก่ียวขอ้งในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

อาจารยณ์ฐักานต ์ หลา้เตจา ระดบัอุดมศึกษาผลิตต ารา ส่ือการเรียนการสอน เก่ียวกบังานศิลปวฒันธรรม  เป็น
หลกัฐานอา้งอิงทางวชิาการ และการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปวฒันธรรมใหก้บั
สถาบนัและชุมชน 

อาจารยอุ์ทยัวรรณ  แกว้ตะคุ การจดัท าคู่มือการท านุ บ ารุง รักษา ทรัพยสิ์นทางศิลปวฒันธรรมวฒันธรรมเพื่อ
การจดัท าแผนท านุ บ ารุง สงวน รักษาและพฒันา ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

อาจารยจิ์รัฏฐ ์ แสงสวา่ง ส่งเสริม และสนบัสนุนชุมชนทอ้งถ่ินใหมี้อ านาจในการจดัการภูมิปัญญา และ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินของตน รวมถึงการเฝ้าระวงัมิใหมี้การน าเอาศิลปะและ
วฒันธรรมไปแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ 

อาจารยภ์าคสกร  รักกลดั สถาบนัมีการสืบสานและน าศิลปวฒันธรรมมาใชใ้นวถีิชีวติอยา่งเหมาะสม บน
รากฐานความ เป็นไทยท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมโลก หรืออาจจะสืบสานวฒันธรรม
โดยการแสดงออกจากการเล่นดนตรีหรือการแสดง เป็นตน้ 

อาจารยสิ์ริธร  หินลอย ปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาใหส้อดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัรากฐานศิลปะ และ
วฒันธรรม ทอ้งถ่ินของชาติและของโลก 

อาจารยอ์จัจิมา  สมบติัปัน พฒันาระบบของสถาบนัในการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
ศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของถ่ินและของชาติ โดยผา่นกระบวนการเรียนการสอน
ทุกระดบั ทุกประเภท ทั้งในระบบและนอกระบบของสถาบนัอยา่งกวา้งขวางและ
ทัว่ถึง 

อาจารยเ์ชิดชยั  ศิริชู ระดบัอุดมศึกษามีการประยกุตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมพื้นบา้นเป็นพื้นฐานในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

อาจารยด์ร.ประทิน  พนัธา ชุมชนและสถาบนัส่งเสริมการจดักิจกรรมแลกเปล่ียน เรียนรู้ประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น เพื่อใหเ้กิดการยอมรับความแตกต่างและถ่ายโอน
ความรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 



บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

นางสาวสุภทัธา  พรรณงาน สถาบนัจดัตั้งตวัแทนเพื่อเป็นตวัแทนในการเผยแพร่  และให ้ขอ้สนเทศเก่ียวกบั
ศิลปวฒันธรรมไทย รวมทั้งติดตามความ เคล่ือนไหวและท าความเขา้ใจในศิลปะ
และวฒันธรรมของประชาชน 

นภดล  เส็งหนองเบน สถาบนัส่งเสริมการแลกเปล่ียนวฒันธรรมทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
โดยใชศิ้ลปวฒันธรรม และกีฬาไทย เป็นส่ือสร้างความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
เพราะสถาบนัเป็นพื้นฐานในการแลกเปล่ียนและเรียนรู้ สร้างความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะใหส้ถาบนัเป็นสถานท่ีในการเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม 

อาจารยทิ์พสุดา  คงเมือง  สถาบนัเป็นสถานท่ีพื้นฐานในการขดัเกลาพฤติกรรมและความคิดของมนุษย ์
เหมาะแก่การปลูกจิตส านึกในเร่ืองศิลปวฒันธรรม เพราะมนุษยท่ี์อาศยัอยูร่่วมกนั
นั้นตอ้งมีการด ารงชีวติท่ีควบคุมไปดว้ยระเบียบ กฎเกณฑ ์และพฤติกรรมต่างๆ 
การเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีดีในการน าเอาไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต 

นายเนติ  หยงัแหยม พฒันาสถาบนั เพื่อสอนศิลปวฒันธรรมไทย เช่น มีการจดัตั้งศูนยศิ์ลปวฒันธรรม
ไทยในสถาบนัและแหล่งชุมชน เพื่อจะถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมและเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม 

สรุปประเด็น    

1. สถาบนัมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การศึกษา  คน้ควา้  วจิยั  และรวบรวมองคค์วามรู้ดา้น

ศิลปวฒันธรรม อยา่งทัว่ถึงโดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้ไปเก่ียวขอ้งในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

2. สถาบนัมีการสืบสานและน าศิลปวฒันธรรมมาใชใ้นวถีิชีวติอยา่งเหมาะสม  บนรากฐานความ  เป็นไทยท่ี

สอดคลอ้งกบัสังคมโลก  หรืออาจจะสืบสานวฒันธรรมโดยการแสด งออกจากการเล่นดนตรีหรือการ

แสดง 

3. ชุมชนและสถาบนัส่งเสริมการจดักิจกรรมแลกเปล่ียน เรียนรู้ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรม

พื้นบา้น เพื่อใหเ้กิดการยอมรับความแตกต่างและถ่ายโอนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 

4. สถาบนัจดัตั้งตวัแทนเพื่อเป็นตวัแทนในการเผยแพร่  และให้  ขอ้สนเทศเก่ี ยวกบัศิลปวฒันธรรมไทย 

รวมทั้งติดตามความ เคล่ือนไหวและท าความเขา้ใจในศิลปะและวฒันธรรมของประชาชน 

5. สถาบนัเป็นสถานท่ีพื้นฐานในการขดัเกลาพฤติกรรมและความคิดของมนุษย ์เหมาะแก่การปลูกจิตส านึก

ในเร่ืองศิลปวฒันธรรม เพราะมนุษยท่ี์อาศยัอยูร่่วมกนันั้นตอ้งมีการด ารงชีวติท่ี ควบคุมไปดว้ยระเบียบ 

กฎเกณฑ ์และพฤติกรรมต่างๆ การเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีดีในการน าเอาไปปรับใชใ้นการ

ด าเนินชีวติ 

 



ประเด็นความรู้ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

คร้ังที ่9/60 

วนัที ่      19 มีนาคม  2561      ระยะเวลาระยะเวลา    14.30-16.30 น.        ห้อง  133    

บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อ.ภาคสกร  รักกลดั ในสภาวะปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางภาษาและวฒันธรรมจะพบเห็นกนัอยูต่ามสภาพ
การ เปล่ียนแปลงทางสังคม ถา้ปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติและขาดความตระหนกั
ภาษาและวฒันธรรม ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นโลกน้ีก็จะเส่ือมสลายไป ภาษา วฒันธรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเหล่าน้ีลว้นมีคุณค่า ควรค่าแก่การดูแลรักษา   

อ.เชิดชยั  ศิริชู การถ่ายทอด และการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม  โดยการน าภูมิปัญญาท่ีผา่นมาเลือกสรร
กลัน่กรองดว้ยเหตุและผลอยา่งรอบคอบและ รอบดา้น แลว้ไปถ่ายทอดใหค้นในสังคม
ไดรั้บรู้ เกิดความเขา้ใจ ตระหนกัในคุณค่า คุณประโยชน์และปฎิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
โดยผา่นสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆ 

อ.นพดล  เส็งหนองเบน ส่งเสริมกจิกรรม โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายการสืบสานและพฒันา
ภูมิปัญญาของ ชุมชนต่างๆ เพื่อจดักิจกรรมทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่ง
ต่อเน่ือง  เช่น ทางมหาวทิยาลยัไดมี้การจดักิจกรรม แห่เทียนพรรษาวดัท่ีอยูพ่ื้นท่ี
ใกลเ้คียง การไปศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลดา้นภูมิปัญญาของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน 

อ.อุทยัวรรณ  แกว้ตะคุ การเผยแพร่แลกเปลีย่น  โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนให ้เกิดการเผยแพร่และ
แลกเปล่ียนภูมิปัญญาและวฒันธรรมอยา่งกวา้งขวาง โดยใหมี้การเผยแพร่ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินต่างๆ ดว้ยส่ือและวธีิการต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งกบัประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก 

อาจารย ์ดร.ประทิน  
พนัธา 

ศูนยศิ์ลปะวฒันธรรมและทอ้งถ่ิน ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม เป็น  พนัธ
กิจหลกัด าเนินงานของมหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัท าหนา้ท่ีศึกษาคน้ควา้วจิยั
ภูมิปัญญา สืบสาน  ประเพณีวฒันธรรม ร่วมกบัหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อการ
อนุรักษ ์พฒันาและสร้างสรรค ์

อ.ณฐักานต ์ หลา้เตจา การพฒันาวฒันธรรมมีจุดประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหบุ้คคลมีความรู้ ความเขา้ใจ เห็น
คุณค่าเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทรงความคิดและวฒันธรรมของตน ของทอ้งถ่ิน 
และของชาติดว้ยการสนบัสนุนใหมี้กลุ่มสนใจหรือกลุ่มต่างๆ เพื่อศึกษาติดตาม
เหตุการณ์ซ่ึงเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการน าวฒันธรรมจากต่างประเทศเขา้มาใชใ้น
สังคมไทย เพื่อใหส้ามารถตดัสินใจเลือกรับวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีเหตุผลและรู้เท่าทนั 

 

 

 



บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อ.ศิริศกัด์ิ  เงินไทย ศิลปวฒันธรรมและประเพณี ประเทศไทยมีการติดต่อกบัหลายเช้ือชาติ ท าใหมี้การรับ
วฒันธรรมของชาติต่างๆเขา้มา แต่คนไทยสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  

อาจารยจิ์รัฏฐ ์ แสง
สวา่ง 

อยา่งไรก็ตามวฒันธรรมทุกวฒันธรรมลว้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีควรจะช่วยกนัอนุรักษไ์ว้
ใหเ้ด็กรุ่นใหม่ได้ ทราบถึงประวติัความเป็นมาแลว้ปฏิบติัตามคนรุ่นเก่า เพื่อไม่ให้
วฒันธรรมความเป็นไทยนั้นถูกลืม หรือสูญหาย ไปตามยคุตามสมยั  

อ.สุภทัธา  พรรณงาม วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีคู่มากบัสังคมไทย ท าใหเ้กิดเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย และ
มรดกท่ีส าคญัซ่ึงเป็นความภูมิใจ แสดงถึงเกียรติภูมิ ศกัด์ิศรีของไทย ดงัจะเห็นไดจ้าก
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยงับรรจุความส าคญัของวฒันธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ไวใ้นการแกปั้ญหาของชาติ ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของคนทุกคนตอ้งร่วมใจ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่สืบสานวฒันธรรมท่ีดีงามน้ีสืบไป  

อ.สิริธร  หินลอย ร่วมกนัท าใหว้ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ าวนัอยา่ง
แทจ้ริง   ไม่ใช่เป็นเพียงการจดัแสดงหรือรณรงคเ์ป็นบางช่วงเท่านั้น   เช่น ใน
ชีวติประจ าวนันั้น มีการ ยิม้ไหว ้ทกัทายกนั มีสัมมาคาราวะกบัผูใ้หญ่  มีความอ่อนนอ้ม
ถ่อมตน รณรงคใ์หพ้ดูออกเสียงภาษาไทยใหช้ดัเจน 

อ.อจัจิมา  สมบติัปัน ส่งเสริมการอนุรักษม์รดกของชาติ ก่อใหเ้กิดความความตะหนกัในการอนุรักษศิ์ลปะ 
วฒันธรรม ประเพณีของชาติ ส่งเสริมการศึกษา ก่อใหเ้กิดสะสม การแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ และ การเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย 

อาจารยเ์นติ  หยงัแหยม ส่งเสริมกิจกรรมและใหก้ารสนบัโครงการต่างๆท่ีเป็นการสืบสานศิลปวฒันธรรมต่างๆ 
เพื่อเป็นการเรียนรู้ และเสริมสร้างทกัษะในดา้นต่างของนกัศึกษา และคณาจารย ์เพื่อ
ประโยชน์ในการไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้และเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในการเรียนรู้ 

อ.ทิพยสุ์ดา  คงเมือง การจัดกิจกรรมหรือด าเนินการเพื่อการพิทกัษรั์กษา มรดกทางวฒันธรรม  ท่ีไดสื้บทอด
มาจากอดีต เพื่อใหค้นรุ่นต่อมาไดเ้รียนรู้เพื่อรู้จกัตนเอง เห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ
ในมรดกทางความคิด และวฒันธรรมท่ีเป็นพื้นฐานการด าเนินชีวติของตน   ของทอ้งถ่ิน 
และของชาติ นอกจากน้ียงัสร้างความมัน่ใจในการปรับปรุงวถีิชีวติและตอบสนองต่อ
กระแสวฒันธรรมใหม่ 
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สรุปประเด็นความรู้ 

1. การเผยแพร่แลกเปล่ียน โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนให ้เกิดการเผยแพร่และแลกเปล่ียนภูมิปัญญา

และวฒันธรรมอยา่งกวา้งขวาง 

2.  ใหทุ้กคนเห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมของไทยท่ีงดงาม และหลากหลาย 

3.การอนุรักษเ์พื่อคนรุ่นเก่า ไม่ใหว้ฒันธรรมความเป็นไทยนั้นถูกลืม หรือสูญหาย ไปตามยคุตามสมยั  

4. ร่วมกนัท าใหว้ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ าวนั  

5. คนทุกคนตอ้งร่วมใจอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่สืบสานวฒันธรรมท่ีดีงามน้ีสืบไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นความรู้ การอนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

คร้ังที ่10/60 

วนัที ่      23 เมษายน  2561      ระยะเวลาระยะเวลา    14.30-16.30 น.        ห้อง  132 

บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

อาจารยจิ์รัฏฐ ์ แสงสวา่ง 

การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยในเร่ืองนาฏศิลป์ไทยก าลงัจะหายไป นาฏศิลป์ไทยเป็น
การร่ายร าท่ีมนุษยไ์ดป้รับปรุงแต่งจากลีลาธรรมชาติใหส้วยงามโดยมีดนตรีการ
แสดง ซ่ึงสร้างความสุนทรียะดา้นจิตใจและดา้นอารมณ์และมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวติของมนุษย ์

อาจารยศิ์ริศกัด์ิ  เงินไทย 
มหาวทิยาลยัเจา้พระยาของเรามีศูนยศิ์ลปวฒันธรรมท่ีคอยถ่ายทอด
ศิลปะการแสดงใหก้บันกัศึกษาท่ีอยูก่บัทางชมรมอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ถือเป็นการสืบ
สานวฒันธรรมการแสดง 

อาจารยสิ์ริธร  หินลอย 
มหาวทิยาลยัเจา้พระยามีการสร้างผลงานใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่ประชาชน เป็นการ
ปลูกฝังการสืบสานศิลปวฒันธรรมการร่ายร าไม่ใหสู้ญหายไป และทั้งน้ีเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดรู้้จกัมหาวทิยาลยัเจา้พระยา 

นภดล  เส็งหนองเบน 
 

การท่ีเราปลูกฝังเร่ืองน้ีใหก้บันกัศึกษาเป็นการปลูกฝังและการส่งเสริมนิสัยทาง
ศิลปะแก่ผูเ้รียนและเขา้ใจถึงวฒันธรรมไทยมากยิง่ข้ึน เป็นการฝึกทกัษะให้
นกัศึกษาเป็นคนกลา้แสดงออกมีบุคลิกภาพท่ีดี 

อาจารยภ์าคสกร  รักกลดั 
วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีคู่มากบัสังคมไทย ท าใหเ้กิดเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย
และแต่ละองคก์ร ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีตอ้งร่วมใจกนัอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู 
เผยแพร่สืบสานวฒันธรรมไทยใหค้งอยูท่ี่ดีงามสืบต่อไป 

อาจารยอุ์ทยัวรรณ  แกว้ตะคุ 
ตอ้งมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นถือเป็นการสืบทอดเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทยเพื่อคง
อยูต่่อไป 

อาจารยอ์จัจิมา  สมบติัปัน 

ทั้งน้ีเราจะสืบสานอยา่งเดียวไม่ได ้เราตอ้งมีการเผยแพร่ใหป้ระชาชนคนรอบขา้ง
ไดรั้บรู้ถึงวฒันธรรมไทย จะไดรู้้และขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมไท ย และจะไดเ้ห็น
ถึงความงดงามของวฒันธรรมไทย เช่นความงดงามของศิลปะการแสดง การร่ายร า
ตามท านองเพลง 

อาจารย ์ดร.ประทิน  พนัธา 

เม่ือมีการแสดงผลงานของนกัศึกษามหาวทิยาลยัไม่วา่จะเป็นงานภายนอกหรือ
ภายใน ควรสร้างศูนยก์ลางในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานทางดา้น
วฒันธรรม ดว้ยระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศ เช่นการสร้างเวบ็ไซด ์การ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเพจเฟสบุก๊ของมหาวทิยาลยัเจา้พระยาเพื่อใหป้ระชาชนได้
เขา้ถึงไดง่้าย สะดวกรวดเร็ว 

 



 

บุคลากรที่ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ประเด็นการแลกเปลีย่น 

นายเนติ  หยงัแหยมอาจารย ์
เห็นดว้ยค่ะ ในการสร้างศูนยก์ลางการประชาสัมพนัธ์ เพราะเป็นช่องทางท่ี
ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็ว ท าใหป้ระชาชนไดรู้้จกัมหาวทิยาลยั
เจา้พระยามากยิง่ข้ึน และท าใหเ้ร็งเห็นความส าคญัของวฒันธรรมมากยิง่ข้ึน 

อาจารยทิ์พสุดา  คงเมือง  
ส่งเสริมใหใ้ชศิ้ลปวฒันธรรมเป็นส่ือกล างในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
ทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร 

อาจารยเ์ชิดชยั  ศิริชู 
ทั้งน้ีควรมีสถานท่ีในการฝึกซอ้มและสืบสานวฒันธรรมไทย เพื่อเป็นการ
สะดวกสบายต่อการฝึกซอ้ม 

นางสาวสุภทัธา  พรรณงาน 
การขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวฒันธรรม เราเร่ิมจาก ครูอาจ ารย์/บุคลากร /
นกัศึกษา และขยายขอบเขตไปยงักลุ่มชุมชนใกลเ้คียง ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของ
ศิลปวฒันธรรมใหม้ากยิง่ข้ึน 

อาจารยณ์ฐักานต ์ หลา้เตจา 

เห็นดว้ยกบัการขยายขอบเขตค่ะ ดงันั้นเราจึงตอ้งจดัอบรมเก่ียวกบัวฒันธรรม
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและเร็งเห็นถึงความส าคญัของวฒั นธรรมไทยท่ีก าลงัจะสูญ
หายไป และมหาวทิยาลยัของเรามีชมรมการแสดงอยูแ่ลว้ดงันั้นเม่ือมีงานเราควร
น าผลงานของเราออกไปถ่ายทอดสู่ชุมชนภายนอกไดอี้ก เพื่อเป็นการสืบสาน
วฒันธรรมไทยใหค้งอยู ่และยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยัเจา้พระยาได้
อีกทาง 

สรุปประเด็น  

1. นาฏศิลป์ไทยเป็นการร่ายร าท่ีมนุษยไ์ดป้รับปรุงแต่งจากลีลาธรรมชาติใหส้วยงามซ่ึงสร้างความ

สุนทรียะดา้นจิตใจและดา้นอารมณ์และมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวติของมนุษย ์

2. การสร้างศูนยก์ลางการประชาสัมพนัธ์เพราะเป็นช่องทางท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็ว 

ท าใหป้ระชาชนไดรู้้จกัมหาวทิยาลยัเจา้พระยามากยิง่ข้ึน 

3. หนา้ท่ีของทุกคนท่ีตอ้งร่วมใจกนัอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่สืบสานวฒันธรรมไทยใหค้งอยูท่ี่ดีงามสืบ

ต่อไป 

4. ตอ้งจดัอบรมเก่ียวกบัวฒันธรรมเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและเร็งเห็นถึงความส าคญัของวฒันธรรมไทยท่ี

ก าลงัจะสูญหายไป 

5. การมีส่วนร่วมในวฒันธรรม เราเร่ิมจาก ครูอาจารย์ /บุคลากร /นกัศึกษา และขยายขอบเขตไปยงักลุ่ม

ชุมชนใกลเ้คียง ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของศิลปวฒันธรรมใหม้ากยิง่ข้ึน 

 

 



แนวทางการปฏิบัติ 

1. การพฒันาการศึกษาใหค้นในสถาบนัและในทอ้งถ่ินมีความรู้ รักและหวงแหนใชศิ้ลปวฒันธรรมเป็นเคร่ืองใน

การด ารงชีพ ยดึปรัชญาท่ีวา่การศึกษาคือ กระบวนการสืบทอดและสร้างสรรคศิ์ลปวฒันธรรมตนเอง  โดยจดัท า

หลกัสูตรใหก้ารศึกษาอยูบ่นรากเหงา้ศิลปวฒันธรรม เพื่อใหน้กัศึกษาและเยาวชนเกิดภูมิคุม้กนัสามารถใชใ้น

ชีวติประจ าวนัเช่น  

1.1  เขา้ใจซาบซ้ึงและมีความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรมตนเองหรือทอ้งถ่ินท่ีบรรพชนสืบต่อกนัมา  

1.2  รักษาสืบทอด และพฒันารูปแบบในการด ารงชีพท่ีดีรวมทั้งอาหาร เส้ือผา้ ยารักษาโรค สุขภาพ

พลานามยั และท่ีอยูอ่าศยัในชีวติประจ าวนั  

1.3  รักษาและประพฤติตามแนวทาง และบรรทดัฐานทอ้งถ่ิน คือ ใชห้ลกัธรรมทางศาสนา เป็ นแกนใน

การพฒันาคุณภาพชีวติ  

1.4  สืบทอดและพฒันาภาษาถ่ิน ภาษาชาติรวมทั้งกริยามารยาทท่ีดี เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง แต่สามารถ

อยูร่่วมในสังคมอยา่งสันติ  

1.5  รักษารูปแบบศิลปะและการละเล่นตามเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินไวเ้ป็นหลกั  

1.6  รักษารูปแบบครอบครัว สังคม เครือญาติ และปกครองตนเองได ้ 

2. เนน้การพฒันาศิลปวฒันธรรมไทยทางสังคม 

2.1  เนน้คุณภาพของพลเมือง การปรับปรุงสิทธิมนุษยชนพื้นฐานใหป้ระชาชนในชาติเขา้ใจคุณค่าของ

ศิลปวฒันธรรมไทยไทย  

2.2  ปรับระบบพื้นฐานทางสังคมใหเ้หมาะสมกบัยคุโลกาภิวตัน์  และยดึแนวทางเอกลกัษณ์ของสังคม

ดั้งเดิมไว ้ไม่ใหสู้ญเสียรูปแบบท่ีมีความเอ้ืออาทร และความอบอุ่นในครอบครัวเครือญาติ เพื่อนบา้นและชุมชน 

(ครอบครัวเขม้แขง็)  

2.3  ปรับระบบเศรษฐกิจศิลปวฒันธรรมเพื่อใหง้านมีศกัยภาพสามารถผลิตและใชเ้อง ไม่ตกเป็นทาสทาง 

บริโภคตามแนวทางของประเทศทุนนิยม คือ " ท าพอกินมีพอใช ้” 

 


