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โครงการ  “คายนักเรียนรักศิลป - รักษสงขลา” ครั้งท่ี 1 

 
 

 
1. ช่ือโครงการ  “คายนักเรียนรักศิลป - รักษสงขลา” ครั้งท่ี 1 
 
2. สวนงาน/หนวยงาน  คณะศิลปกรรมศาสตร 

ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  อาจารย พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ 
ตําแหนง  อาจารย  โทรศัพท  - 
โทรสาร – โทรศัพทเคลื่อนท่ี  061-1735197 
E-mail :  patarapadung@gmail.com 

 

3. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ   
    3.1 ประเภทโครงการ  :  โครงการเพ่ือสรางภาพลักษณใหกับมหาวิทยาลัย   
    3.2 ลักษณะโครงการ  :  โครงการใหม 
    3.3 ลักษณะการดําเนินงานโดย  : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสรางสรรคศิลปะจากขอมูลทางประวัติศาสตร” 

                                               
4. ความสอดคลองกับบริบทท่ีเกี่ยวของ   

4.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 
ความทาทาย รายละเอียด   

1. ความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตท่ีใช
ชุมชนเปนฐาน 

มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  :  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.))สาขาวิชาทัศนศิลป 
รายวิชาจิตรกรรม  ประติมากรรม ภาพพิมพ ศิลปะไทย ศิลปะการ
ออกแบบ 

2. ความเขมแข็งดานการวิจัยท่ีสอดคลอง
กับความตองการของสังคม 

มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การ
นําศิลปะสูการพัฒนาชุมชน 

3. ความเปนเลิศดานศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
รายวิชาประวัติศาสตรศิลปะและศิลปะพ้ืนถ่ิน 

4. การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานท่ี
เปนเลิศ 

- 

5. ความม่ันคงทางการเงิน - 
 
 
 

4.2 ความสอดคลองกับยุทธศาสตร หรืออัตลักษณและเอกลักษณ หรือจุดเนนของสวนงาน/หนวยงาน 
ยุทธศาสตร หรืออัตลักษณและเอกลักษณ  

หรือจุดเนน 
รายละเอียด   

1. ความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตท่ี 
ใชชุมชนเปนฐาน 

มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
รายวิชารายวิชาประวัติศาสตรศิลปะและศิลปะพ้ืนถ่ิน 

2. ความเขมแข็งดานการวิจัยท่ีสอดคลอง การสรางสรรคศิลปะจากการสํารวจพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร 

โครงการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 



-2- 
 

โครงการ  “คายนักเรียนรักศิลป - รักษสงขลา” ครั้งท่ี 1 

กับความตองการของสังคม เมืองสงขลา 
3. ความเปนเลิศดานศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญา 

มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
รายวิชารายวิชาประวัติศาสตรศิลปะและศิลปะพ้ืนถ่ิน  
การสรางศิลปะชุมชนและแลนดมารค 

4. การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงาน 
ท่ีเปนเลิศ 

- 

5. ความม่ันคงทางการเงิน - 
 

5. ระบุองคความรู และการบูรณาการกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย   
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รายละเอียด (พอสังเขป) 

1. มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
กับการเรียนการสอน  

- ประวัติความเปนมาของเมืองสงขลา 
- สถานท่ีสําคัญ ๆ ของเมืองสงขลา ท้ังพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร  
และพ้ืนท่ีธรรมชาติ 
- การสืบสานศิลปวัฒนธรรมชาวใต 
- การสรางสรรคงานศิลปะเก่ียวกับเมืองสงขลา 

2. มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
กับการวิจัย/งานสรางสรรค  

- การสรางสรรคศิลปะจากการสํารวจพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร 
ของเมืองสงขลา 

3. มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
กับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

- สรางองคความรูและพัฒนาการสรางสรรคศิลปะชุมชน 
และแลนดมารค 
- การสรางสรรคศิลปะจากขอมูลทางประวัติศาสตรของเมืองสงขลา 

 

 
6. ผูรับผิดชอบโครงการ  

6.1 คณะทํางาน  
      6.1.1 อาจารย พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ     ผูรับผิดชอบโครงการ  
      6.1.2 คณาจารยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาทัศนศิลป   
             ประกอบดวย สาขาวิชาทัศนศิลป, สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ, สาขาวิชาศิลปศึกษา 
6.2 หนวยงานรวม  
      6.2.1  ภายใน  :  สํานักงานคณะศิลปกรรมศาสตร, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร (สากล), สาขาวิชา 
                            ศิลปะการแสดง 
      6.2.2  ภายนอก  :  มูลนธิิโรงพยาบาลศิครินทร  หาดใหญ 
 
6.3 วิทยากร   คณาจารยสาขาทัศนศิลป 

 
 

7. หลักการและเหตุผล 
            ศิลปะและวัฒนธรรม เปนรากฐานท่ีสําคัญของชุมชนท่ีบงบอกถึงความเจริญเขมแข็งและยั่งยืน  การนํา
ศิลปะมากระตุนใหเกิดความสนใจในตนเคารากเหงาของบานเมือง อันไดแกสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและ
ความเจริญงดงามทางวัฒนธรรม เปนกุศโลบายในการสรางสํานึกรักทองถ่ินเชิงสรางสรรคและดวยความสมัครใจ 
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            จากการสํารวจอยางไมเปนทางการพบวา หลายโรงเรียนไมมีการเรียนสอนดานทัศนศิลปในระดับมัธยม
ปลายสงผลใหนักเรียนท่ีสนใจศิลปะขาดความตอเนื่องในการพัฒนาความรูและขาดโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถทางดานนี้  สาขาวิชาทัศนศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณจึงไดรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนในการมีสวนรวมกระตุนใหเยาชนเรียนรูดานทักษะทางศิลปะและสนใจ
ความเปนมาของบานเมืองซ่ึงจะกอใหเกิดสํานึกรักทองถ่ินเชิงสรางสรรค และเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไป รวมท้ังการเสริมสรางบทบาทของมหาวิทยาลัยทักษิณในการมีสวนรวมพัฒนาชุมชน
ผานกิจกรรมทางศิลปะ 
 
8. วัตถุประสงค  

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คา
เปาหมาย 

1. ถายทอดความรูและทักษะทางศิลปะ 
แกนักเรียนระดับมัธยมปลายและครูศิลปะ 

1. ผูสมัครเขารวมโครงการ คน 120 

2. อาจารยและนิสิตไดแสดงศักยภาพ
ทางดานศิลปะในการนําเสนอกิจกรรม  
การถายทอด หรือการเผยแพร องคความรู
ดานศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

2.1 อาจารยท่ีไดรับการคัดเลือก 
เปนวิทยากรโครงการ 
2.2 นิสิตท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูชวย
วิทยากรโครงการ  

คน 
 

คน 

5 
 

20 

3. การสรางสรรคศิลปะจากการสํารวจ 
พ้ืนท่ีทางประวัติศาสตรของเมืองสงขลา 

3. จํานวนผลงานศิลปะของผูสมัครเขา
รวมโครงการ 

ชิ้น 120   

 
9. พ้ืนท่ี หรือชุมชนเปาหมาย (ระบุชุมชน/หมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) 
    9.1  โรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดสงขลา 
10. กลุมเปาหมาย (เนนใหบริการกับกลุมเปาหมายภายนอกเปนหลัก) 

ภายนอก 
-  นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก                      90   คน 
-  ขาราชการ/ครูผูสอนสถานศึกษา    10   คน 

         รวม     100  คน 
ภายใน 

-   นิสิต        15  คน 
-   บุคลากร         5  คน 

         รวม       20  คน 
         รวมท้ังส้ิน      120  คน 
 

11. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ   
ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ/ตัวช้ีวัด หนวย คาเปาหมาย 

ระดับผลผลิต   
เชิงปริมาณ จํานวนผูรับบริการ คน 120 
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 100 
เชิงเวลา โครงการบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี รอยละ 100 
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ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ/ตัวช้ีวัด หนวย คาเปาหมาย 
กําหนด  

ระดับผลลัพธ   
เชิงปริมาณ ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอ

ประโยชนจากการบริการ 
รอยละ 100 

 
12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

ผลกระทบ รายละเอียด 
[   ]  มิติเชิงสังคม - 
[   ]  มิติเชิงเศรษฐกิจ - 
[]  มิติเชิงสิ่งแวดลอม - กระตุนใหเยาวชนมีสํานึกรักทองถ่ินและบริบทแวดลอม 
[]  มิติเชิงวัฒนธรรม - สงเสริมใหเยาวชนเรียนรูประวัติศาสตรทองถ่ิน 

- สรางองคความรูดานศิลปะชุมชนและการนําศิลปะสูการพัฒนาชุมชน 
[   ]  มิติทางสุขภาวะ/สาธารณสุข - 
[]  มิติอ่ืน ๆ ทักษะความสามารถ
ดานศิลปะ 

- กระตุนการทองเท่ียวและเศรษฐกิจชุมชน 

13. การประเมินผลโครงการ 
13.1  วิธีการ แบบสํารวจ  
13.2  เครื่องมือ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.3  ระยะเวลา   เดือน   พฤษภาคม 2562 – กรกฎาคม 2562 
 

14. วิธีดําเนินการ (ระบุกระบวนการท่ีชุมชนมีสวนรวมตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล) 
14.1 พ้ืนท่ี/สถานท่ีดําเนินโครงการ    ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา  ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 
14.2 การดําเนินงาน 
       - เริ่มตนโครงการ เดือนธันวาคม 2561  วันสิ้นสุดโครงการ เดือน กรกฎาคม 2562 

       - จัดกิจกรรม/โครงการ เดือน  17-19  พฤษภาคม  2562 (วันศุกร เสาร อาทิตย) 
14.3 แผนการดําเนินการ/ปฏิทินปฏบิัติงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนงาน ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมคณะทํางานวาง
แผนการจดัโครงการ กําหนด
รูปแบบกิจกรรม 

            

2. ติดตอประสานงานกับสวน
ประวัติศาสตร พลเอกเปรม  
ติณสูลานนทและมูลนิธิ
โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3. ประชาสัมพันธโครงการ             
4. ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณในการดําเนินงาน
โครงการ/แผนการเบิกจาย
งบประมาณ 

            

5. จดัทําสัญญายืมเงิน             
6. ดําเนินงานกิจกรรมโครงการ             
7. รายงานผลการใชจาย
งบประมาณโครงการ 

            

8. สรุปผลการประเมินโครงการ
และรายงานรูปเลมโครงการฯ 

            

 
14.4 การดําเนนิงานรายกิจกรรม 

วัน 
เวลา 

สถานท่ี 

กิจกรรมและวธิีการ
ดําเนินงาน 

วัตถุประสงคกิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ผลท่ีเกิดขึ้น 
ปญหา 

อุปสรรค
ขอเสนอแนะ 

24 
พ.ค. 62 
 
 
 
25-26 
ก.พ. 62 
 
 

-บรรยายขอมูล
ประวัติศาสตร 
เมืองสงขลา 
 
 
 
ปฏิบัติงานสรางสรรค 
จากการศึกษาขอมูล
ประวัติศาสตร 
เมืองสงขลา 

1. ถายทอดความรูและทักษะ
ทางศิลปะแกนักเรียนระดับ
มัธยมปลายและครูศิลปะ 
2. อาจารยและนิสิตไดแสดง
ศักยภาพทางดานศิลปะ 
ในการนําเสนอกจิกรรม  
การถายทอดหรอืการเผยแพร 
องคความรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 
3. การสรางสรรคศิลปะ 
จากขอมูลประวัติศาสตร 
เมืองสงขลา 
 

-นิสิต  
-เยาวชน 
-บุคคลท่ัวไป 
 

100,000     1. บูรณาการ 
การจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรม 
ทางทัศนศิลปกับการ
กระตุนสํานึกรักษ
ทองถิ่นแกเยาวชน 
2. ผลงานสรางสรรค
ศิลปะจากจากขอมูล
ประวัติศาสตร 
เมืองสงขลา 
3. สรางองคความรู
ดานศิลปะชุมชนท่ี
ชวยพัฒนาการ
ทองเท่ียวและ
เศรษฐกิจชุมชน 

1. แสดงศักยภาพ
ทางดานทัศนศิลปใน
การนําเสนอกจิกรรม 
การถายทอด หรอืการ
เผยแพร องคความรู
ดานศิลปะและ
วัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 
2. สรางเครือขาย
โรงเรยีนกับสาขาวิชา
ทัศนศิลป   
คณะศิลปกรรมฯ 
3. ขอมูลทางประ
ประวัติศาสตรท่ีสําคัญ
ในการสรางแลนดมารค 

- 

 
15. แนวทางการพัฒนาโครงการไปสูการพ่ึงพาตนเอง 
     15.1 เพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวทางในการจัดการตลาดเพ่ือการรับนิสิตเขาศึกษาตอ 
     15.2 เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงคและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
     15.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีและเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการแกสถาบันการศึกษา และชุมชน  

 

 


