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 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   ผู้สังเกตการณ์
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กระบวนการ แนวทางการดาํเนินการ

(กลยุทธ Trick & Technic)

มทร. กรุงเทพ 
ใช้องค์ความรู้ของคณะอตุสาหกรรมสิ่งทอ สูก่ารวิจยั

ร่วมกับชุมชน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี มีการจัดโครงสร้างสี              
การใช้สีและการย้อมสีจากธรรมชาติ การทอผ้า ซึง่นําไปสูก่าร
พัฒนาการเ รียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ
อตุสาหกรรมสิ่งทอ

สรุปความรู้ที่ได้จากการเสวนา



กระบวนการ แนวทางการดาํเนินการ

(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. สุวรรณภมู ิ
เป็นงานวิจัยสืบสานตํานานครูเพลงไทย  โดย

อนุ รักษ์เพลงเ รือไทยไม่ให้สูญหาย รวบรวมบันทึก
ถ่ายทอดให้กับอาจารย์ภายในคณะศิลปศาสตร์และ
ถ่ายทอดให้กับนักศึกษา โดยฝึกฝนการร้องเพลงเรือ               
เพ่ือการสืบสานอย่างยัง่ยืน  ซึง่งานวิจยัครัง้ต่อไป จะเป็น
การอนรัุกษ์เพลงเก่ียวข้าว  และจะทําการเผยแพร่ทางสื่อ
ออนไลน์เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวาง 



กระบวนการ แนวทางการดาํเนินการ

(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

 มทร. อีสาน 
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมชุมชนลุ่มนํา้โขง 

ได้แก่ จีนตอนใต้ ลาว กมัพชูา เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย 
เน้นการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมในด้าน ภาษา อาหาร การ
แสดงและวัฒนธรรมการแต่งกาย โดยสามารถพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาและอาจารย์ ด้านภาษาและ
วฒันธรรม และขยายผลต่อยอดสานสมัพนัธ์ยูนนาน ไป
เยือนยังต่างประเทศลุ่มแม่นํา้โขง โดยเร่ิมจาก ลาว 
กมัพชูา เวียดนาม



กระบวนการ แนวทางการดาํเนินการ

(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. ล้านนา 
มีโครงการวิจยัพฒันาพืน้ท่ีผ่านทรัพยากรธรรมชาติ โดยนํา

มิตศิลิปวฒันธรรมมาเป็นต้นแบบในการแก้ไขหมอกควนัจากการเผา

ซงัข้าวโพดท่ีก่อให้เกิดปัญหาหมอกควนัเป็นประจําทกุปี ให้สามารถ

ถอดบทเรียนนําองค์ความรู้ไปแก้ไขปัญหาหมอกควนัในท่ีอ่ืนๆ ของ

ภาคเหนือได้ โดยจดัทําเป็น แม่แจ่มโมเดล ถือเป็นต้นแบบของการ

แก้ไขหมอกควนัซึ่งงานวิจยัจะเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่แล้ว 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติม เพ่ือทดแทนและลดอาชีพเดิม 

นอกจากนีย้งัได้ทําแผนท่ีท่องเท่ียวเชิงศลิปวฒันธรรมของ อ.แมแ่จ่ม



กระบวนการ แนวทางการดาํเนินการ

(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. ตะวันออก 
เป็นงานวิจัยวัฒนธรรมชอง โดยลงพืน้ท่ีชุมชนท่ีมี

กลุ่มชาติพันธุ์ชองกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย เช่น จันทบุรี 

ตราด กัมพูชา ฉะเชิงเทรา และกาญจนบุรี โดยกลุ่มชาติ

พนัธุ์ชอง ถือเป็นกลุ่มชนท่ีมีความสําคญัย่ิงท่ีช่วยกอบ

กู้ เอกราชของชาติไทยสมยัพระเจ้าตากสนิมหาราช 



กระบวนการ แนวทางการดาํเนินการ

(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. ศรีวชัิย  

โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับชุมชนสืบสาน

ประเพณีท่ีกําลังจะสูญหาย คือประเพณีแห่ผ้าขึน้ธาต ุ             

วัดไตรวิทยาราม โดยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวด้าน

ศาสนาและศิลปวฒันธรรม ซึ่งวดัไตรวิทยารามมีสิ่งสําคญั

ทางศาสนา ควรค่าแก่การอนุรักษ์อยู่หลายสิ่ง โดยกิจกรรม

ทัง้หมดจดัผ่านกิจกรรมนกัศกึษา



กระบวนการ แนวทางการดาํเนินการ

(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. ธัญบุรี 

มีการบรูณาการการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม เข้า
กับทุกพันธกิจในทุกคณะลงสู่ชุมชน และใช้พืน้ท่ีวัด
ปัญญานันทารามเป็นศูนย์กลางในการวิจัย เพ่ือให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแผนระยะยาว ถือ
เป็นการดําเนินงานท่ีมีวิสัยทัศน์อย่างกว้างไกล ท่ีจะ
ช่วยกนัพฒันาเยาวชนและนกัศกึษา



กระบวนการ แนวทางการดาํเนินการ

(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. พระนคร    

โดยบูรณาการองค์ความรู้กบัทัง้ 9 คณะ ลงสู่ชมุชนบ้าน

ถํา้เสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรีุ เชน่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มีการออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์  คณะบริหารธุรกิจ ทํา

บญัชีครัวเรือน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แปรรูปผลิตภณัฑ์

อาหาร เป็นต้น โดยพฒันาให้เป็นชมุชนท่ีเข้มแข็ง สามารถใช้เป็น

RMUTP Model ในการพัฒนาชุมชนอ่ืนๆ สู่หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง



กระบวนการ แนวทางการดาํเนินการ

(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

มทร. รัตนโกสินทร์  
ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถ่ิ น  เ พ่ื อ อ นุ รั ก ษ์

เคร่ืองปัน้ดินเผาโบราณ ชุมชนบ้านโรงหวด จ.นครปฐม เป็นการ
อนรัุกษ์การทําหวดดินเผา ซึง่เหลือผู้ ท่ีสามารถทําได้เพียง 1 คนใน
หมู่บ้าน ซึ่งทาง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้นําองค์ความรู้ในสาขาวิชา
เคร่ืองปัน้ดินเผา นํามาบูรณาการกบัการอนุรักษ์เคร่ืองปัน้ดินเผา
โบราณ ถ่ายทอดให้กับนักศึกษา เยาวชน  ได้มาเรียนรู้ พัฒนา 
ทกัษะ การทําเคร่ืองปัน้ดนิเผาโบราณให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย



กระบวนการ แนวทางการดาํเนินการ

(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

สถาบันการพลศกึษา
เป็นการบูรณาการทุกพันธกิจ เข้าสู่การทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม ให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ ด้านพลศึกษา และ
กีฬาพืน้บ้าน ในฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน ได้แก่ สํานกัดาบพ่อ
เจ้าขุนช้าง มวยไทยโบราณ นวดแผนไทย โยคะล้านนา
ประยุกต์ ศิลปะดนตรีพืน้บ้านล้านนา ตะกร้อไทย กระบี่
กระบอง ซึง่ในอนาคตจะทําการเผยแพร่สูร่ะดบัสากล



กระบวนการ แนวทางการดาํเนินการ

(กลยุทธ Trick & Technic) (ต่อ)

สถาบันบัณฑติพฒันศลิป์  
มีบุคลากรท่ีมีความเชียวชาญด้านนาฎศิลป์ดนตรี

และศิลปะวิจิตร โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเด่ียว

ระนาดเอก 2 ราง  โดยจัดทําเป็นบทฝึกผ่านการเรียนการ

สอน โดยครูภมิูปัญญา



ความสาํเร็จและปัจจัยแห่งความสาํเร็จ
 การตระหนกัถึงความสําคญัและเข้าใจในเปา้หมายของการทํานบํุารุง

ศลิปวฒันธรรม

 การทุ่มเทการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรเพ่ือการ     

บรูณาการสูก่ารเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการแก่สงัคม

 การเห็นความสําคญัของการนําองค์ความรู้ของมหาวิทยาลยัไปบรูณา

การเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยยึดถึงความต้องการของ

ชมุชนเป็นเป้าหมายในแต่ละชุมชนอนัเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัของ

แตล่ะแห่ง

 การเข้าไปมีส่วนร่วมกบัชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาทาง

ศิลปวฒันธรรม จากครูภมูิปัญญาท้องถ่ิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบั

นกัศกึษา เยาวชนเพ่ือการสืบสานอยา่งยัง่ยืน



ปัญหา แนวทางแก้ไข แนวทางการพฒันาต่อไป

แนวทางพฒันาต่อไป
1.การขยายแนวทางการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมสูช่มุชน โดยเพิ่ม  

ชมุชนและองค์ความรู้ให้มากขึน้ 

2.เพิ่มการเผยแพร่องค์ความรู้ทางศลิปวฒันธรรมในส่ือสมยัใหม ่ให้มี

ความหลากหลายเพ่ือการเข้าถึง ในกลุม่เยาวชนท่ีเป็นกําลงัสําคญั

ในการสืบสานศลิปวฒันธรรม

3.จดัเก็บรวบรวมองค์ความรู้ ทางศลิปวฒันธรรมของทัง้ 9 มทร.

รวมทัง้สถาบนัการพลศกึษา และสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ให้เป็น

ฐานข้อมลูเพ่ือการสืบค้น และศกึษาค้นคว้าตอ่ไป



บรรยากาศโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ปี 2560
ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
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