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แนวปฏิบัติที่ด ีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน (บรูไน) 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง 

 

 บทสรุปผู้บริหาร 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้

เป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม สร้าง

ฐานความรู้ ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและระดับสากล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จึงเห็นควรให้มีกองศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานประสานการด าเนินการงานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทั้งภายในและภายนอกให้บรรลุเป้าหมายต่อไป  กองศิลปวัฒนธรรมจึงมี

บทบาทและหน้าที่ในการประสาน การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พันธกิจและมาตรการ

ของมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมโดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ทั้ง ๙ คณะ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง รวมทั้งหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนนอก 

 ที่ส าคัญในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สหภาพพม่า  มีนโยบายในการเปิดประเทศ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community–AEC) โดยมีกฎบัตรอาเซียนเพ่ือเป็นกรอบกฎหมาย

รองรับการด าเนินงานซึ่งภายใต้กฎบัตรนี้ได้ระบุโครงสร้างการด าเนินงานของอาเซียนออกเป็น ๓ ด้านหลักคือ ๑.ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Security Community – ASC) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มี

ระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามความ

มั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง ๒.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขาย

ระหว่างกัน อันจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนใน

ประเทศอาเซียน ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพ่ือให้ประชาชน

แต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม  ดังนั้น

มหาวิทยาลัยจึงมียุทธศาสตร์ในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งเตรียมการด้านการเรียนการสอน  การวิจัย 

การบริการวิชาการสู่สังคมที่ขยายกลุ่มไปสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเตรียมเผยแพร่ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม 

อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อไป  
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 ประวัติกองศิลปวัฒนธรรม 

กองศิลปวัฒนธรรม เดิมคือ ส านักศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๙  หลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการ

สถาปนาขึ้น ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๔๘โดยมี ประธานโครงการจัดตั้ง

ส านักศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  คือ นายวัฒนา  วัชรเสรีกุล  ซึ่งมีสถานที่ท างานอยู่ภายในวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

เลขที่ ๕๑๗ ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ 

ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงาน โดยเปลี่ยนจาก

ส านักศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  มาเป็นกองศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครภายใต้ส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน 

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ กองศิลปวัฒนธรรมได้ย้ายที่ท าการมา ณ ศูนย์เทเวศร์ โดยเป็นที่ท าการชั่วคราว ณ ตึกคณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น ๕ ครึ่ง เพ่ือรอการย้ายเข้าสถานที่ท าการถาวร ณ ตึกส านักงานอธิการบดี ชั้น ๕ เลขที่ ๓๙๙ ถนนสาม

เสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐   

รายนามผู้บริหารกองศิลปวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันจ านวน ๕ ท่าน โดยมี 

๑. นายวัฒนา  วัชรเสรีกุล ประธานโครงการจัดตั้งส านักศิลปวัฒนธรรมและ 

     สิ่งแวดล้อม (๒๕๔๙ – ๒๕๕๐) 
๒. นายชัยธวัช  ตุ่มมะ  ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม (๒๕๕๐ – ๒๕๕๒) 

๓. นายประสงค ์  เอ๊ียวเจริญ ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม (๒๕๕๒ – ๒๕๕๓) 

๔. ผศ.ภูวพัสส์  เอกตาแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม (๒๕๕๓) 

๕.ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม (๒๕๕๓ – ปัจจุบัน) 

ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองศิลปวัฒนธรรมปัจจุบันจ านวน ๗ คน 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกอง 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี  จันทราภาขจี ช่วยราชการกอง 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล ช่วยราชการกอง 

๔. นายธเนศ   แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๕. นางสาวกิตตินันท์  จันทวงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๖. นางสาวสุรีวัลย์  ใจงาม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๗. นายถาวร   อ่อนลออ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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 กระบวนการ/วิธีการด าเนินการในอดีต 

กองศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทและหน้าที่ในการประสานงานและจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯและชุมชน สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการสนับสนุนและสืบสานงาน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังก ากับติดตามรวบรวมผลการ

ด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองและเข้ารับการตรวจประเมินในระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯในผลผลิตที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือองค์ประกอบที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ 

6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตัว

บ่งชี้ที่ 6.3 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  

กระบวนการหรือวิธีท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในอดีต จึงมีกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนดกลยุทธ์นโยบาย

การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม ในประเด็นยุทธศาสตร์คือพัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าประสงค์เพ่ือเป็นแหล่ง

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา

สิ่งแวดล้อม โดยมีกลวิธีและมาตรการในการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง ศึกษาค้นคว้าผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการอนุรักษ์ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมในการจัดการการศึกษา การบริการวิชาการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล และจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

จากกลวิธีและมาตรการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน นั้น คือ กลวิธีและมาตรการในส่วนที่เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล โดยก าหนดเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนดังนั้น

ทุกคระและกองศิลปวัฒนธรรมจะต้องก าหนดแผนการด าเนินงานโดยก าหนดโครงการและกิจกรรมที่มีการเผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีงามในด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพ่ือเสนอของบประมาณด าเนินการ

ซึ่งในอดีตมีโครงการและกิจกรรมในการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอินโดจีน โดยบุคลากร และผู้บริหา ร ที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ศึกษาดูงาน

ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ 

ประเทศกัมพูชา และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนามเพ่ือน าความรู้ที่ให้มาเผยแพร่

ให้กับนักศึกษาต่อไป 

 

 

 แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการตามหลัก PDCA) 

แผนการด าเนินงานกองศิลปวัฒนธรรม 

แผนการด าเนินงานกองศิลปวัฒนธรรมมีแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สมาคม

อาเซียนดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกลยุทธ์นโยบายการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมในประเด็นยุทธศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมี เป้าประสงคเ์พ่ือ เป็นแหล่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมก าหนด กล
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ยุทธ์ ในการสนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมี กลวิธีและมาตรการในการ จัด

กิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ศึกษาค้นคว้าผสมผสานเทคโนโลยี กับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น บูรณการอนุรักษ์ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  

จากกลยุทธ์ดังกล่าว กองศิลปวัฒนธรรมจึงน ามาสู่แผนการปฏิบัติงานของกองศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการบูรณา

การการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน ในกลวิธีและมาตรการด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากลโดยมีแผน

เน้นการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มเป้าหมายสู่ประเทศอาเวียน โดยบรรจุเข้าไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และในแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกในระดับชาติหรือนานาชาติ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ มีโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกลุ่ม

ประเทศอาเซียน โดยมีแผนการด าเนินงานในการจัดการความรู้ให้นักศึกษาท่ัวไปที่เข้าร่วมโครงการมาถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการ

เผยแพร่ให้กับนักศึกษาทั่วไป 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้หน่วยงานกองศิลปวัฒนธรรมก าหนดการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยกองศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับพันธ์กิจที่ ๔  คือ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งกอง

ศิลปวัฒนธรรมได้ก าหนดโครงการไว้ในแผนแยกตามพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๒ 

โดยในปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ มีโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกใน

ระดับชาติและนานาชาติ และโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ (กลุ่มประเทศอาเซียน) และโครงการ

ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมอาเซียน 

ทั้งนี้ในทุกโครงการที่ก าหนดในแผนมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้ไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยน

ศิลปวัฒนธรรมได้เก็บรวบรวมในด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน มาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาอ่ืนๆที่ได้

เข้าร่วมโครงการ 

 

วิธีการและกระบวนการด าเนินงาน 

จากโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ (กลุ่มประเทศอาเซียน) ที่ก าหนดไว้ใน

แผนการปฏิบัติราชการแต่ละปี กองศิลปวัฒนธรรมได้น าโครงการดังกล่าวเสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถ

ด าเนินการตามแผนที่วางไว้และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กองศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุมัติในโครงการส่งเสริมการ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ 

หลักการและเหตุผล 

การสืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ถือเป็นพันธกิจหลักข้อหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญ โดยเฉพาะการเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ถึงเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการประเมินคุณภาพการศึกษา ในผลผลิตการ



5 
 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นผลให้ผลงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มีความเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ ตลอดจนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีเครือข่ายหน่วยงานส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่ให้การยอมรับในผลงานทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้เกิดการสร้างเครือข่าย

ทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน  ดังนั้นกองศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ

หน่วยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อน าผลงานทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยทั้ง ๙ คณะไปเผยแพร่ให้เป็นที่

ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ และนานาชาติ 

๒. เพื่อส่งเสริมให้ผลงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ 

๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ จ านวน ๓ คน และนักศึกษา จ านวน ๑๓ คน (รวมเป็น ๑๖ คน) 

สถานที่ด าเนินการ 

เมืองดารุสซาราม ประเทศบูรไน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

วันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ) 

๑. ติดต่อประสานงานความร่วมมือเพ่ือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในระดับนานาชาติ 

 ๒. ก าหนดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย และเตรียมการฝึกซ้อมเพ่ือการเผยแพร่ 

 ๓. แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย ณ ประเทศท่ีก าหนด 

งบประมาณ 

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  

การประเมินผลโครงการ 
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- จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ๑๖ คน 

- ความรู้ความเข้าใจในการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗๕    

- ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ ๘๖  

- มีการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 

- ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผลงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของมหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

๒. ผลงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 

๔. ประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงในด้านศิลปวัฒนธรรมแก่มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยที่นักศึกษาไปเผยแพร่ 

กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยที่นักศึกษาไปเผยแพร่ ได้แก่ ฟ้อนภูไทสามเผ่า มวยโบราณ เถิดเทิงกลองยาว
และร าวงสี่ภาค ซึ่งก่อนการแสดงจะมีการบรรยายเป็นภาคภาษาอังกฤษให้นักศึกษาบรูไนที่เข้าชมได้เข้าใจดังนี้ 

1. FON-PU-TAI-SAM-PAO   (ฟ้อนภูไทสามเผ่า) 

PU-TAI-SAM-PAO is a performance created by combining FON styles from 3 provinces in the North-eastern 

Thailand. (“FON” is a term in Thai means dancing used to mention a particular type of Thai dance) The  

three  provinces include  Sakonnakorn, Kalasin, and Nakornphanom. The  movements  from these  three  

provinces  are  similar  but  the  costume   are different  which present  dressing  culture  in  each  area. 

2. Ancient Boxing  or  Muay  Boran  (  มวยโบราณ ) 

Muay  Boran  is  the  other  name  of  Ancient  Thai  Boxing . Muay  Boran  is  traditional  form  of  Thai  

Boxing  which  fighting  with  hands, legs, elbows  and  knees. It  can  call  Muay  Lao  , Seur- Lak-  Hang 

.Thai  people  like  to  practice  Muay  Thai  in   temples  around  the villages  in  order  to be stronger  

and  better  protected  against  injury. Muay  Thai  emphasizes  combinations  of  powerful  fighting  

techniques  and  beautiful  style of fighting.  

3. Theid- theing  Or  Thai  Klong  Yao  Drum  ( เถิดเทิงกลองยาว ) 
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 The  Klong  Yao  is  a  long  Thai  Style  drum made  of  hardwood. We  also  call  Theid-theing , 

Theidbong- KlongYao .  This  performance  is  performed  on   all  festival  occasions  such  as  making  

merit  at  home, monk  ordination  ceremonies, wedding. The  player  can  be  male  or  female. The  

dance  is  done  for  fun  and  relaxation. It  can   be  dance  with  bare  hands  or   with cymbals, and  

without  a  preconceived  plan. The  long  drum  is  played  throughout  the  dancing  to  provide  pulse  

and  excitement, both  while  stationary  or   during  a  procession  to  celebrate  something 

 

4. Four Regions Dance   ( ระบ าสี่ภาค ) 
 
Rabum See Park or the traditional folk dance of the four regions of Thailand. This performance has been 
created in order to demonstrate briefly about Thai traditional folk music and dances with traditional 
costumes for tourists by combination four dance styles of Thai folk dance such as the northern style, the 
north-east style, the southern style, and the central style in one show. 
 
 หลังจากจบการแสดงแล้วมีกิจกรรมการเชิญให้นักศึกษาและอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UBD ร าวงมาตรฐานร่วมกัน ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือและสนุกสนานเป็นอย่างมาก 
การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากการศึกษาดูงานประเทศบรูไน 

จากการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และสภาพบ้านเมืองของประเทศบรูไนได้มอบหมายให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลเพ่ือการ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดการความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านอาหาร  

๒. คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย 

 ๓. คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม  

  

  ๑. คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านอาหาร การก่อตั้งอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มี
ประเทศสมาชิก คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน  เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา นอกจากเป็นการ
รวมตัวกันเพ่ือช่วยพัฒนาประเทศในภูมิภาคเดียวกันแล้วยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ
อาหารการกิน 

 อาหารบรูไน มีลักษณะคล้ายกับอาหารของประเทศเพ่ือนบ้านได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย นอกจากนั้นยัง
ได้รับอิทธิพลเพ่ิมเติมจากอินเดีย จีน ไทยและญี่ปุ่น ปลาและข้าวเป็นอาหารหลัก เนื้อวัวรับประทานน้อยเพรา ะมีราคาแพง 
เนื่องจากอิทธิพลของศาสนาอิสลาม อาหารที่รับประทานจึงเป็นอาหารฮาลาล หลีกเลี่ยงเนื้อหมู และห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในบรูไน 

อาหารบรูไนมักจะมีรสเผ็ดและปกติกินกับข้าวหรือก๋วยเตี๋ยว อาหารที่เป็นที่นิยมได้แก่ เรนดังเนื้อ nasi lemak และ 

nanas puteri ของหวานที่นิยมในประเทศบรูไนคือ ambuyat ท าจากสาคูห่อด้วยไม้ไผ่และจิ้มซอสผลไม้รสเปรี้ยว เครื่องดื่ม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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ทั่วไป ได้แก่ น้ าผลไม้ ชาและกาแฟ อาหารจากจีนและอินเดียมีอยู่ในบรูไนมากเช่นกัน  อัมบูยัต (Ambuyat) เป็น อาหารยอด

นิยมของบรูไน มีลักษณะเด่นคือ เหนียวข้นคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊ก มีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลัก อัมบูยัตโดยตัวเองไม่มีรสชาติแต่

ความอร่อยอยู่ที่การจิ้มกับซอสเปรี้ยว cacah นอกจากนี้ยังมีเครื่องเคียงอีก 2-3 ชนิดที่นิยมรับประทานคู่กัน เช่น เนื้อห่อใบตอง

ย่าง เนื้อทอด การรับประทานอาหารร่วมกับชาวบรูไน โดยเฉพาะคู่เจรจาที่เป็นชาวมุสลิมควรระมัดระวังการสั่ง อาหารที่เป็นเนื้อ

หมูและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากผิดหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม และอาจขอให้คู่ เจรจาชาวบรูไนช่วยเลือก

ร้านอาหาร ทั้งนี้บรูไนไม่มีวัฒนธรรมการให้ทิปในร้านอาหาร ในกรณีที่เป็น ร้านอาหารขนาดใหญ่จะมีการเก็บค่าบริการเพ่ิมร้อย

ละ 10 อยู่แล้วซ่ึงตัวอย่างอาหารของบรูไนที่นิยมรับประทาน 

Nasi Lemak แปลว่า ข้าวมัน ซึ่งเรียกตามการหุงข้าวที่ใส่กะทิลงไปด้วย เป็นอาหารที่นิยมกินกันในมื้อเช้า  

 

 

ส่วนผสมมีดังนี้ 
      ส่วนผสมข้าวมัน 
      ข้าวสาร 2 ถ้วย (ซาวและล้างให้สะอาด) ใบเตย 3 ใบ  น้ ากะทิ 2 ถ้วย 
      เกลือ 1/8 ช้อนชา    น้ าเปล่า 2 ถ้วย 
      
      ส่วนผสม Sambal Ikan Bilis (เครื่องเคียงที่ท าจากพริก คล้ายๆ น้ าพริกเผาของไทย) 
      หอมแดงหัวเล็ก 4 หัว ซอยบางๆ  Ikan Bilis (ปลาฉิ้งฉ้างทอด) 1 ถ้วย 
      กระเทียม 1 หัว ซอยบางๆ   หอมหัวใหญ่สีม่วง 1/2 หัว ซอยบางๆ 
      พริกแห้ง 10 เม็ด    กะปิ 1 ช้อนชา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F
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      เกลือ ¼ ช้อนชา    น้ าตาล 1 ช้อนชา 
      น้ ามะขามเปียก ¼ ถ้วย   น้ ามันพืช 1 ½ ช้อนโต๊ะ 
      
      เครื่องเคียง 
      ไข่ต้ม 1 ลูก ผ่าครึ่ง    ปลาฉิ้งฉ้างทอด 
      ถั่วลิสงคั่ว     แตงกวา 

๒. คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ชุดประจ าชาติของประเทศบรูไน 

 ส าหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า Baju Melayu ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า Baju Kurung คล้ายกับชุดประจ าชาติของ

ประเทศมาเลเซีย ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสโดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า 

ส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง 
 ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส โดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะ จรดเท้า ผู้หญิง

มุสลิมจะสวมผ้าคลุมศีรษะในที่สาธารณะและในสถานที่ราชการ ผู้ชายมุสลิมแต่งกายเป็นทางการทั้งในสถานที่ราชการและที่

สาธารณะ คือจะสวมเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ๓. คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมบรูไนยึดตามศาสนาที่นับถือคือศาสนาอิสลามพวกเราได้
เดินทางไปชม มัสยิดทองค า Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque ซึ่งเป็นมัสยิดที่สง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไน ที่ใช้
งบประมาณในการสร้างมหาศาล โดยมีการน าเข้าวัสดุการก่อสร้างและตกแต่งจากท่ัวทุกมุมโลกใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 7 ปี
ด้วยกัน มีห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชายและหญิงบันไดทางขึ้นแต่ละชั้นจะมี 29ขั้น ห้องละหมาดด้านบนตกแต่งอย่างวิจิตรด้วย
พรมสีเหลืองทองดูสว่างไสว จากนั้นพวกเราได้ไปชมมัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟูดติน มัสยิดเก่าแก่อันเป็นที่เคารพสักการะของชาว
บรูไนตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์ เสรีเบกาวัน มัสยิดหลังนี้ออกแบบและด าเนการสร้างโดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 ผู้ทรง
ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไน และเป็นพระราชบิดาของสุลต่านองค์ ปัจจุบัน และมัสยิดนี้สร้างเสร็จในปี 
ค.ศ. 1958 มีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทัชมาฮาล  
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นอกจากนี้บรูไนยังมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมคือ 

 

                                      

                                                                                                                                                                                                       

 

 

หมู่บ้านกลางน า้
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     หมู่บ้านกลางน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศิลปะการสร้างบ้านเรือน

นับพันบริเวณปากแม่น้ าบรูไน และการคมนาคมอันแปลกตา  ชาว

ยุโรปในยุคแรกท่ีเข้ามาที่บรูไน เรียกขานหมู่บ้านกลางน้ านี้ว่า เวนิช

แห่งตะวันออก มีบ้านแบบพ้ืนเมืองปลูกสร้างไว้มากมาย หมู่บ้าน

กลางน้ านี้ก็มีสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งโรงเรียน สถานีอนามัย 

สถานีต ารวจ ร้านค้า และอีกจิปาถะที่ท าให้ก าปงไอเยอร์มีเสน่ห์และ

น่าพสิมัยต่อสายตาของผู้ที่มาพบเห็น 

 

 

 

การประเมินผล 

การประเมินผลใช้วิธีการประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์นักศึกษาหลังเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจาก
การตอบแบบสอบถามพบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศบรูไน คิดเป็นร้อย
ละ 91.94 

และจากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพบว่านักศึกษามีความภูมิใจที่ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงของ
ไทยและมีความประทับใจต่อมิตรภาพที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย UBD ที่ส าคัญนักศึกษา
มีความรักและเห็นคุณความเป็นเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC)              
ด้วยความมั่นใจ 

ในการจัดการความรู้เพ่ือการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาอ่ืนๆพบว่านักศึกษามีความกระตื
อรื่อร้นและมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเพ่ือเป็นตัวแทนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ซึ่งนักศึกษาสนใจไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอ่ืนๆในกลุ่มประเทศอาเซียน 

การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 

หมู่บ้านกลางน า้แบบใหม่ 
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การเตรียมการในการด าเนินงานโครงการควรมีเวลาเตรียมการให้มากขึ้นเพ่ือให้มีเวลาฝึกซ้อมการแสดงและเตรียม
เอกสารเพ่ือไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาทั่วไปควรเผยแพร่ในสื่อที่หลากหลายเพ่ือ
เข้าถึงนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ

อาเซียน(บรูไน) ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าดังต่อไปนี้ 

๑. นักศึกษาที่ เข้ าร่ วมโครงการเกิดความภาคภูมิ ใจใน

ศิลปวัฒนธรรมทางการแสดงของตนและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็น

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการ

แสดงกับประเทศบรูไน 

๒. นักศึกษาเกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเป็นอย่างดีด้วยประสบการณ์ตรงที่ได้พบเห็น และการ

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบรูไน ดัลลุสซาลาม (UBD) ท าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

กัน แม้จะต่างชาติ ต่างศาสนา ด้วยการใช้ศิลปวัฒนธรรมแสดงเป็นสื่อ 

๓. นักศึกษาได้รับความรู้และคุณค่าทางวัฒนธรรมเพ่ือมาถ่ายทอดความรู้ในประสบการณ์ที่ได้รับจากประเทศบรูไน

ให้กับนักศึกษาอ่ืนๆผ่านเว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม ทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในหัวข้อที่

ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

 ๓.๑ คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านอาหาร  

๓.๒ คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย 
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 ๓.๓ คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม  

๔. นักศึกษาได้ฝึกการท างานร่วมกันผ่านกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมฝึกความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม ฝึก

ความอดทน ฝึกการแสดงให้นักศึกษากล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 

๕. การถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในข้อ ๓ ท าให้เกิดการกระจ่ายความรู้ในวงกว้างผ่านเทคโนโลยีในระบบ

เครือข่าย 

๖. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศบรูไน ท าให้นักศึกษาอ่ืนๆที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับ

ความรู้ความเข้าใจไปด้วย และเกิดแรงจูงใจในการสร้างผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการเผยแพร่

และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในปีต่อไป 

๗. เตรียมพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือสร้างคุณค่าความคุ้นเคยผ่านกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

ท าให้นักศึกษาเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือเข้าใจในธรรมชาติของคนในแต่ละชาติ 

๘. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติเพ่ือเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมจากเจ้าของประเทศท าให้ได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และความร่วมมืออันดีต่อไปในอนาคต 

๙. สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย ในการแสดงภาพลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมในฐานะตัวแทน

ประเทศไทยและศิลปวัฒนธรรมได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืน 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน (บรูไน)  ประสบผลส าเร็จและเกิดประโยชน์ต่อ

นักศึกษา และมหาวิทยาลัยตามที่ได้กล่าวแล้วนั้น ด้วยปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้ 

 ๑. มหาวิทยาลัยก าหนดยุทศาสตร์การส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจน โดยมีกลวิธีและมาตรการใน

การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล  

๒. มหาวิทยาลัยก าหนดแผนกลยุทธ์รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

และแผนงานโครงการที่สอดคล้องกันตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งด้านที่ ๔ คือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมก็ได้

ถูกก าหนดให้รองรับการเข้าสู่ AEC เช่นกัน  

๓. กองศิลปวัฒนธรรมน ายุทศาสตร์ในข้อ ๑ ลงสู่การปฏิบัติโดยก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้มีโครงการ

เสริมสร้างการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ และในกลุ่มประเทศอาเซียน  

๔. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยตามแผนที่ก าหนด จึงท าให้สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือการเผยแพร่

และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน (บรูไน) ได้             และมีความคุ้มค่ากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

๕. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC คือกอง

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ด าเนินงานโดยความร่วมมือส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ ากทั้ง ๙ คณะเพ่ือกิจกรรมเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมการแสดง ณ ประเทศบรูไน  
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๖. นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและฝึกซ้อมการแสดงเพ่ือเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยความทุ่มเท 

เสียสละเวลาส่วนตัว เพ่ือให้กิจกรรมการแสดงสมบูรณ์พร้อมทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังท างานที่ได้รับมอบหมายในการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมของประเทศบรูไนในด้านอาหาร การแต่งกาย สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดงและการศึกษาเพ่ือมาเผยแพร่

ถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี  

๗. มีอาจารย์ให้การฝึกซ้อมศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านของไทย ได้แก่ การร ากลองยาว การร ามวยไทยโบราณ การร าฉิ่ง  

๘. มีหน่วยงานให้การสนับสนุนในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศบรูไน คือ กองวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

๙. นักศึกษาไทยมีความส านึกและให้ความส าคัญกับศิลปวัฒนธรรมไทยโดยพ้ืนฐานของความเป็นคนไทยทุกคน หาก

มหาวิทยาลัยมีเวทีและพ้ืนที่ให้กับนักศึกษาได้แสดงความสามารถโดยส่งเสริมให้มีกิจทางศิลปวัฒนธรรมสม่ าเสมอจะท าให้

เยาวชนไทยซึมซับในความดีงามของศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดสืบสานให้ศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป 

 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

การด าเนินงานทุกโครงการหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพบกับปัญหาและอุปสรรคในการท างานในส่วนการเผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน (บรูไน) ในครั้งนี้ มีปัญหาอุปสรรค์และแนวทางแก้ไขดังนี้  

ปัญหาและอุปสรรค 

ปญัหาที่พบในการด าเนินกิจกรรมในโครงการนี้ได้แก่ 

๑. การติดต่อประสานงานมหาวิทยาลัยในต่างประเทศต้องใช้ระยะเวลาประสานงานนาน เพราะต้องชี้แจ้งวัตถุประสงค์

การจัดกิจกรรมและระยะเวลาที่เราก าหนด อาจเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยไม่สะดวกต้อนรับ ซึ่งต้องมีการเลื่อนก าหนดการ

หลายครั้ง 

๒. นักศึกษาส่วนใหญ่มีเวลาว่างในการฝึกซ้อมตรงกันน้อย ท าให้ต้องซ้อมในตอนเย็นและถึงดึกหากไม่มีความตั้งใจจริง

นักศึกษา ย่อมท าให้เกิดอุปสรรค์แน่นอน 

๓. การขนสัมภาระในการแต่งตัวและอุปกรณ์ประกอบการแสดงจะขนไปได้จ ากัดตามจ านวนน้ าหนักที่สายการบิน

ก าหนด ต้องเตรียมไปให้น้อยที่สุด  

๔. ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย บรูไน ดัลลุสซาลาม 

สื่อสารได้ในระดับเบื้องต้นท าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลความรู้เพ่ิมเติมในสิ่งที่ไม่เข้าใจเป็นไปได้น้อย 

แนวทางแก้ไข 

๑. เตรียมการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก่อนด าเนินการในระยะเวลาที่เพ่ิมเติมขึ้น เพ่ือเพ่ิมเวลา

ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

๒. ใช้เวลาในการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน เพ่ือให้พร้อมตรงกันและเตรียมอาหารเย็นให้นักศึกษา พร้อมมีหนังสือแจ้ง

ผู้ปกครองให้ทราบถึงกิจกรรม 

๓. จ ากัดสัมภาระโดยเลือกชุดการแสดงที่ใช้สัมภาระน้อยที่สุด 
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๔. ส่งเสริมและอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษให้นักศึกษาก่อนเข้าร่วมโครงการหรือคัดเลือกนักศึกษาที่สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ดีเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 


