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After Action Review (AAR)  
กลุ่ม ๙ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กจิเกดิแสง       คุณอ านวย 
นายถาวร อ่อนละออ   คุณลขิติ 



1. เป้าหมายของการเข้าร่วมกจิกรรมครัง้นีค้ืออะไร 
 

 1.1  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละ มทร. เพื่อน าแบบอย่างที่ดีน ามาใช้
ในการจัดกิจกรรม ปรับปรุงการจัดกิจกรรมใน มทร.ของ
ตนเอง 

 1.2     เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมหรือ
การจัดกิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 1.3    เพื่อหารือถึงแนวทางการจดักิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกันทัง้ ๙ มทร. และรวมถงึสถาบันบัณฑ
ตพัฒนศิลป์ และวิทยาลัยการพลศึกษา 
 



2.  สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 2.1   เห็นแนวทางและแบบอยา่งการจดักิจกรรมท านบุ ารุง
ศิลปวฒันธรรมในแตล่ะ มทร. 
• _ การบรูณาการงานศิลปวฒันธรรมเข้ากบัการเรียนการสอน 
• _ การท าเสื่อกระจดู ผ้าบาติก อาหารท้องถ่ิน ของ มทร.ศรีวิชยั 

• _ จดัลานวฒันธรรมให้กบันกัศกึษา โดย มทร.กรุงเทพ 

_ การบรูณาการงานศิลปวฒันธรรมเข้ากบัการบริการวิชาการแก่สงัคม 
• _ โครงการปฏิบตัิการทางทศันศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ โดย มทร.รัตนโกสินทร์ 

• _ การสอนการท าอาหารและขนมไทย ให้กบัผู้ช่วยทตูทหาร โดย มทร.พระนคร 

• _ การบรูณาการงานศิลปวฒันธรรมเข้ากบักิจกรรมนกัศกึษา 
• มทร ล้านนา มทร.ศรีวิชยั มทร.กรุงเทพ มทร.พระนคร มทร.ธญับรีุ มทรงสวุรรณภมิู 

• มทร.ตะวนัออก มทร.อีสาน มทร.รัตนโกสินทร์. 

 

 



 2.2 มีแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียนเพื่อการเรียนรู้ศิลปวฒันธรมในกลุม่ประเทศอาเซียน 

 มทร. ล้านนา เสริมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวฒันธรรมกบัประเทศเมียนมาร์ ลาว 

 มทร. อีสาน การแลกเปลี่ยนศลิปวฒันธรรมลุม่น า้โขง จีนตอนใต้ 
เวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ มีการท า mou กบัประเทศ
ดงักลา่ว แลกเปลี่ยนนกัศกึษา 

2.  สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 



 มทร.ศรีวิชยั ท า mou กบัมาเลเซีย อินโดเซีย ร่วมประชมุ
แลกเปล่ียนศลิปวฒันธรรม เรียนรู้ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 

 มทร.รัตนโกสนิทร์ เชิญศิลปปินจากนานาชาตร่ิวมโครงการ
ปฏิบตัิการทางทศันศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ รวมถึง
ประเทศในกลุม่อาเซียน สร้างเคร่ือข่ายความร่วมมือกบัทกุชาติ 



 มทร. สวุรรณภมูิ โครงการสร้างเครือข่ายศิลปวฒันธรรมกบัลาว 
กมัพชูา น า นกัศกึษาไปแลกเปลี่ยนศลิปวฒันธรรมโดยการ
สนบัสนนุจากสโมสรโลตารี 

 จดักิจกรรมอาเซียน โดยอาจารย์ท่ีสอนในคณะศิลปะศาสตร์ 
จากจีน ฟิลปิปินส์ สิงคโปร์ 



 มทร. ธญับรีุ mou กบัจีน ประกวดการแกะหิมะ เก็บรวบรวม
องค์ความรู้ทางศลิปวฒันธรรมในศนูย์วฒันธรรมเพื่อบคุคลทัว่ไป
เข้าชมศกึษา รวมถึงชาวตา่งชาติ 

 มทร.กรุงเทพ โครงการเพชรราชมงคลกรุงเทพสูอ่าเซียน น า
อาจารย์ศกึษาดงูานศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินกลุม่ประเทศอาเซียน 
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในวิชาตา่งๆ 



 มทร.พระนคร โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในระดบั
นานาชาต ิ

 ประเทศบรูไน  ประเทศฟิลปิปินส์ 

 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ mou กบั ลาว เวียดนาม เพ่ือ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

 มีโครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในตา่งประเทศ 
 การวิจยัศลิปวฒันธรรมการแสดงสูอ่าเซียน ชดุระบ าอาเซียน 



 2.3 มีแนวทางการจดักิจกรรมท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมร่วมกนั
ทัง้ ๙ มทร. รวมถึงสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์และวิทยาลยัการพล
ศกึษา 

 นิทรรศการทางศลิปวฒันธรรมร่วมกนั 
 การแสดงผลงานทางศลิปวฒันธรรมร่วมกนั 
 น าเสนอเข้าท่ีประชมุอธิการบดี ๙ มทร. 

 เวียนกนัเป็นเจ้าภาพ ซึง่อาจจดั 2 ปี ตอ่ 1 ครัง้ 



กลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เดิม

สงเสริมการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถิ่น และ

รักษาสิ่งแวดลอม

ใหม

สงเสริมการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ไทย และรักษาสิ่งแวดลอม



มาตรการ
เดิม

1. สรางการมีสวนรวมของบุคลากร 

นักศึกษา ประชาชน และชุมชน  

ในการอนุรักษทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม (การจัด

กิจกรรมตางๆ)

2. บูรณาการการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เขากับการเรียน

การสอน การบริการวิชาการ 

และงานวิจัย

ใหม

1. สรางการมีสวนรวมของ 

นักศึกษา บุคลากร และชุมชน 

ในการอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม / สิ่งแวดลอม

2. บูรณาการการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เขากับการเรียน

การสอน การบริการวิชาการ 

และงานวิจัย



มาตรการ
เดิม

3. เผยแพรประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถ่ินในระดับชาติ

และนานาชาติ

ใหม

3. สงเสริมการประกวด และ

เผยแพรประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาไทยในระดับชาติ /

นานาชาติ

4. จัดต้ังศูนยอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย
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