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คํานํา
การศึกษาดนตรีในปัจจุบันได้รับการยอมรับให้เป็นวิชาหนึ่งที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาเด็กจาก
การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์พบว่าดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็ก เนื่องจากในสมองมีสารเคมีบางตัวที่มีผล
ต่ อความรู้ สึ กความจํ าการเรี ยนรู้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ฯ ลฯเราเรี ย กสารนี้ ว่ า สารสื่ อ สัญ ญาณในสมอง
(Neurotransmitter) ได้แก่สารเพื่อเกิดการกระตุ้น (Excitatory) และสารเพื่อการยับยั้ง(Inhibitory)
สารเคมีทั้ง 2ชุดนี้ช่วยทําให้เด็กมีความตั้งใจสนใจการเรียนรู้มีสมาธิสารเคมีนี้จะหลั่งมากเมื่อมีเด็กมี
กิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นการออกกําลังกายการได้รับคําชมเชยการเล่นเป็นกลุ่มการร้องเพลงการได้รับการ
สัมผัสที่อบอุ่นการเล่นดนตรีและการเรียนศิลปะโดยไม่ถูกบังคับกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความสุขเกิดจากความสมดุลของสมองทั้งสองซีก เมื่อสารเอนโดฟีน (Endorphin) หลั่งออกมาทําให้เด็กมี
ความสุขเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่มีคุณค่าถ้าสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้กระตุ้นให้เด็ก
มีความเครียดกดดันแข่งขันเพื่อปรารถนาและสร้างความทรงจําที่ไม่ดีให้กับเด็ก
ปัจจุบันเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นเด็กที่ต้องการช่วยเหลือ เช่นเด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีปํญหาทางการเรียนรู้เป็น
ต้น ซึ่งดนตรีสามารถพัฒนาให้เด็กพิเศษได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ เพื่อ ให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีซึ่ง
เด็กพิเศษเหล่านี้ก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและได้อยู่สถานศึกษาในหลายๆแห่ง
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งสาขาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสนองนโยบายในการจัดการบริการแก่สังคม ตามพันธกิจยุทธศาสตร์หลักของ
มหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบแนวคิดหลักด้านการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ในการจัดการศึกษา และนําไปสู่การวิจัยได้อีก
ต่อไปและเพื่อประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน อาจารย์ผู้สอน และบุคคลทั่วไป และนอกเหนือจากนั้นนิสิตสาขาดุริยางค
ศาสตร์สามารถนําไปความรู้จากโครงการดังกล่าวได้ประโยชน์ต่อไปได้โดยภาคหน้า
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ส่วนที่ 1 ส่วนนํา
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาดนตรีในปัจจุบันได้รับการยอมรับให้เป็นวิชาหนึ่งที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาเด็กจาก
การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์พบว่าดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็ก เนื่องจากในสมองมีสารเคมีบางตัวที่มีผลต่อ
ความรู้ สึ ก ความจํ า การเรี ย นรู้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ฯ ลฯเราเรี ย กสารนี้ ว่ า สารสื่ อ สัญ ญาณในสมอง
(Neurotransmitter) ได้แก่สารเพื่อเกิดการกระตุ้น (Excitatory) และสารเพื่อการยับยั้ง(Inhibitory) สารเคมีทั้ง
2ชุดนี้ช่วยทําให้เด็กมีความตั้งใจสนใจการเรียนรู้มีสมาธิสารเคมีนี้จะหลั่งมากเมื่อมีเด็กมีกิจกรรมที่ผ่อนคลาย
เช่นการออกกําลังกายการได้รับคําชมเชยการเล่นเป็นกลุ่มการร้องเพลงการได้รับการสัมผัสที่อบอุ่นการเล่นดนตรี
และการเรียนศิลปะโดยไม่ถูกบังคับกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสุขเกิดจากความสมดุลของ
สมองทั้งสองซีก เมื่อสารเอนโดฟีน (Endorphin) หลั่งออกมาทําให้เด็กมีความสุขเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์
ของการเรียนรู้ที่มีคุณค่าถ้าสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้กระตุ้นให้เด็กมีความเครียดกดดันแข่งขันเพื่อปรารถนา
และสร้างความทรงจําที่ไม่ดีให้กับเด็ก
ปัจจุบันเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นเด็กที่ต้องการช่วยเหลือ เช่นเด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีปํญหาทางการเรียนรู้เป็นต้น
ซึ่งดนตรีสามารถพัฒนาให้เด็กพิเศษได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ เพื่อ ให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีซึ่งเด็ก
พิเศษเหล่านี้ก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและได้อยู่สถานศึกษาในหลายๆแห่ง
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งสาขาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสนองนโยบายในการจัดการบริการแก่สังคม ตามพันธกิจยุทธศาสตร์หลักของ
มหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบแนวคิดหลักด้านการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ในการจัดการศึกษา และนําไปสู่การวิจัยได้อีกต่อไป
และเพื่อประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน อาจารย์ผู้สอน และบุคคลทั่วไป และนอกเหนือจากนั้นนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์
สามารถนําไปความรู้จากโครงการดังกล่าวได้ประโยชน์ต่อไปได้โดยภาคหน้า

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิเศษ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อการเรียนการสอนได้

3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 ด้านผลผลิต (output)
3.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาจากภายในและภายนอกไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 85
3.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
3.2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ เข้าใจจากการเข้าร่วมอบรมและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในด้านการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ด้านผลกระทบ (impact)
3.3.1 การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากผู้เข้าร่วมโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ

4. เป้าหมาย
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นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และประชาชนทั่วไป จํานวน 30คน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคจํานวน 50คน
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ส่วนที่ 2 วิธีดําเนินการ
1. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และประชาชนทั่วไป จํานวน 30 คน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคจํานวน 50 คน

2. การสํารวจความต้องการการรับบริการโครงการ
การดํ า เนิ น โครงการครั้ ง นี้ ไ ด้ ทํ า การสํ า รวจความต้ อ งการด้ ว ยการส่ ง แบบสอบถาม ไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายพร้อมกําหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจะ
ได้กําหนดกิจกรรมได้ตรงความต้องการ เช่น โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสงขลา

3. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
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4. กําหนดการจัดโครงการ
กําหนดการโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบําบัด
วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องเรียนรวม 15401 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
กําหนดการ
วันที 27 พฤษภาคม 2560
- ลงทะเบียน ณ ห้องเรี ยนรวม 17401
08.30 - 09.00 น.
- กล่าวรายงานโครงการโดย อาจารย์ดร.ปาหนัน คําฝอย
09.00 - 09.30น.
- กล่าวเปิ ดโครงการโดย รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์
ดวงจันทร์
- มอบของทีระลึก แก่วิทยากร
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.15 - 17.30 น.

- บรรยายการใช้ดนตรี บาํ บัดสําหรับเด็กพิเศษโดยนายภัทรวุฒิ ดินปรางค์ภาดา
และนายแพทย์ปวนนท์ ศฤงไพบูลย์
- พักรับประทานอาหารว่าง
- ดนตรี บาํ บัดสําหรับเด็กพิเศษ โดยวิทยากรนายภัทรวุฒิ ดินปรางค์ภาดา
และนายแพทย์ปวนนท์ ศฤงไพบูลย์
- พักรับประทานอาหาร
- ดนตรี บาํ บัดสําหรับเด็กพิเศษ (ต่อ)
- พักรับประทานอาหารว่าง
- ดนตรี บาํ บัดสําหรับเด็กพิเศษ (ต่อ)
กําหนดการ

วันที 28 พฤษภาคม 2560
08.30 - 10.00น.
10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.15 - 17.00 น.
17.00 – 17.30 น.

- ลงทะเบียน ณ ห้องเรี ยนรวม 17401
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการดนตรี เพือเด็กพิเศษ สําหรับเด็กและผูใ้ หญ่
- พักรับประทานอาหารว่าง
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการดนตรี เพือเด็กพิเศษ สําหรับเด็กและผูใ้ หญ่ (ต่อ)
- พักรับประทานอาหาร
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการดนตรี เพือเด็กพิเศษ สําหรับเด็กและผูใ้ หญ่ (ต่อ)
- พักรับประทานอาหารว่าง
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการดนตรี เพือเด็กพิเศษ สําหรับเด็กและผูใ้ หญ่ (ต่อ)
- มอบเกียรติบตั รผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
พิธิปิด กล่าวปิ ดงานโดยคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559
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08.00 - 08.30 น.

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ กระทํ า โดยการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ขึ้ น มาเฉพาะที่ เ รี ย กว่ า
แบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถาม1 ชุด มีจํานวน 15 ข้อ จํานวน 50 ชุดสําหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ

6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการโดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสุดท้ายและตามเก็บ
แบบสอบถามในตอนท้ายกิจกรรมหรือเสร็จโครงการแล้ว

7. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษ
โดยใช้ดนตรีบําบัด ปี ครั้งที่ 1 ปี 2559 ครัง้ นี้ โดยคํานวณหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
แล้วนําค่าเฉลีย่ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์

8. เกณฑ์ทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การเสนอผลและการแปลความหมายจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากผู้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับต่อไปนี้
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample size)
X แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
SD แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่
1. ค่าร้อยละเท่ากับ = n x 100
N
n คือ จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามข้อนั้น
N คือ จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2. ค่าเฉลี่ย
X
เมื่อ

X
∑fx
N

=
=
=
=

∑fx
N
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลคูณระหว่างคะแนนกับความถี่ของคะแนน
จํานวนประชากร

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร
S.D. =
∑fx2 ∑fx
N
เมื่อ

S.D.
X
N
f

=
=
=
=

2

N

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าของข้อมูลแต่ละตัว
จํานวนทั้งหมดของกลุ่มประชากร
ความถี่ของข้อมูลแต่ละชั้น

การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เกี่ยวกับระดับความคิดเห็ นของผู้ที่ เข้ าร่วมกิ จกรรม ครั้ งนี้ โดยคํ านวณหา
ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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4.50 – 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559

ส่วนที่ 3ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การเสนอผลและการแปลความหมายจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากผู้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมทุกฐาน
มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 30 คน คิดเป็นค่าร้อยละได้ดังนี้
ผู้ที่ตอบคําถามจากแบบสอบถามจํานวน

30

คน

คิดเป็นร้อยละ

100

นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน

7

คน

คิดเป็นร้อยละ

23.33%

ประชาชนทั่วไป

18

คน

คิดเป็นร้อยละ

60.00%

ครู/อาจารย์/นักวิชาการ

5

คน

คิดเป็นร้อยละ

16.67 %

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฐานที่ 2เทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม
การเสนอผลและการแปลความหมายจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากผู้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับต่อไปนี้
เนื้อหา

ค่าทางสถิติ
X

1. การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
2. ความเหมาะสมของสถานที่
3. ความเหมาะสมของระยะเวลา(จํานวนชั่วโมง.,จํานวนวัน)
4. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
5. การจัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรม
6. ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร
7. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มีความชัดเจน
8. การตอบคําถาม
9. กิจกรรมร่วมกับผู้เข้าอบรมมีความเหมาะสม
10. ภาพรวมความเหมาะสมของวิทยากร
11. เอกสารประกอบกิจกรรม
12. โสตทัศนูปกรณ์
อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559

4.57
4.63
4.60
4.67
4.73
4.63
4.63
4.67
4.73
4.63
4.77
4.70

S.D.
0.73
0.67
0.73
0.67
0.59
0.72
0.67
0.67
0.59
0.72
0.58
0.66

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 1แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

13. เจ้าหน้าทีส่ นับสนุน
14. อาหาร,เครื่องดื่มและสถานที่
15. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการนิทรรศการระดับ
นานาชาติ
รวม

4.73
4.77

0.65 มากที่สุด
0.64 มากทีส่ ุด

4.73
4.68

มากที่สุด
0.65
0.66 มากที่สุด
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ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้อที่ 1การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4.57 แปล
ผลได้ว่า กิจกรรมประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการทําให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรสถาบันศึกษาและ
ชุมชน สมาคม ชมรม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้
ข้อที่ 2 ความเหมาะสมของสถานที่
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 แปล
ผลได้ว่ามีความพร้อมด้านสถานที่ในการรองรับการฝึกอบรมและปฏิบัติได้
ข้อที่ 3 ความเหมาะสมของระยะเวลา
จากตารางที่ 3 พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.60
ผู้ เข้ าร่ วมโครงการอยากให้ มีกิจ กรรมลัก ษณะนี้ดํ า เนิน ต่อไปต่ อ เนื่ อ งทุ ก ๆปี เพราะสามารถเสริ ม สร้า ง
พัฒนาการสติปัญญาเด็กพิเศษ ช่วยเหลือครูผู้ดูแลนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อที่ 4 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 แปล
ผลได้ว่าโครงการจัดเตรียมอุปกรณ์เพียงพอและสามารถใช้งานได้จริง
ข้อที่ 5 การจัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรม
จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 แปลผลได้ว่า กิจกรรมครั้งนี้สามารถทําให้เกิดกระบวนการความรู้ความเข้าใจ
และเกิดประสบการณ์ตรง
ข้อที่ 6 ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 แปลผลได้ว่า เนื้อหาของวิทยากรที่นํามาถ่ายทอด มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับกิจกรรม
ข้อที่ 7 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีความชัดเจนของวิทยากร
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 รูปแบบกิจกรรมครั้งนี้ เกิดการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนทัศนคติ องค์
ความรู้ เทคนิค หลากหลายสาขาระหว่างศิลปินแห่งชาติ กับนิสิต หลายสถาบันเป็นการสร้างเครือข่าย
มิตรภาพอันดี
ข้อที่ 8 การตอบคําถาม ร่วมกิจกรรม
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.67 กิจกรรมครั้งนีช้ ่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าถึงองค์ความรู้โดยตรง
ข้อที่ 9 กิจกรรมร่วมกับผู้เข้าอบรมมีความเหมาะสม
อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559

จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการทํากิจกรรมร่วมกับวิทยากรอย่าง
ใกล้ชิด
ข้อที่ 10 ภาพรวมความเหมาะสมของวิทยากร
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 แปลผลได้ว่า วิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ มีความสุขและสนุกกับ
การเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดโดยวิทยากร
ข้อที่ 11 เอกสารประกอบการอบรบเชิงปฏิบัติการ
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 แปลผลได้ว่ามีความเหมาะสมการการบรรยายและความสามารถของวิทยากร
ข้อที่ 12 โสตทัศนูปกรณ์
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.70 กิจกรรมครั้งนีส้ ามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างสุงสุด เป็นที่ต้องการของชุมชนและสังคม
ข้อที่ 13 เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทันรวดเร็ว เป็นประโยชน์
ข้อที่ 14 อาหาร,เครื่องดื่มและสถานที่
จากตารางที่1 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 การเตรียมอาหารให้กับผู้เข้าร่วมเพียงพอเหมาะสม
ข้อที่ 15 ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการฝึกอบรม/สัมมนา
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่อยู่ในระดับมาก
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ความรู้ทางวิชาการ กับชุมชน รับใช้สังคม
ตอบสนองความต้ องการผู้ เข้าร่ วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี สามารถนําความรู้จากโครงการไปปรับ ใช้ใ น
ชีวิตประจําวันอย่างมีความสุข
สรุปโดยรวม จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 สรุปผลได้ว่า โครงการการดําเนินครั้งนี้ได้ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิและ
สัมฤทธิ์ผล

ผลการวิเคราะห์การนําไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ
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สรุปโดยรวม การจัดโครงการกิจกรรมครั้งนี้สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ อ ย่ า งสุ ง สุ ด เป็ น ที่ ต้ อ งการของชุ ม ชนและสั ง คมที่ ต้ อ งการเข้ า ถึ ง สาขา
ดุริยางค์ศาสตร์ หลากหลายรูปแบบเกิดการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนทัศนคติ องค์ความรู้ เทคนิค
ประสบการณ์กับนิสิต หลายสถาบันเป็นการสร้างเครือข่ายมิตรภาพอันดี
อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559
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สาขาวิ ช าดุ ริ ย างค์ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี กั บ องค์ ก รเอกชน โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาต่างๆ สมาคม ชมรม ด้านการศึกษา มีการบูรณาการโครงการฯกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา ทักษะดนตรีเป็นต้น สามารถนําความรู้จากโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง
มีความสุข โครงการฯครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนา สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่ร้จู ัก และยอมรับในระดับชาติ หลักสูตรสาขาดุริยางค์ได้ผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการ
ของสังคมตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเต็ม
ภาคภูมิและสัมฤทธิ์ผลกิจกรรมประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการผู้เข้าร่วมโครงการอยากให้มี
กิจกรรมลักษณะนี้ดําเนินต่อไปต่อเนื่องทุกๆปี

อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559

ส่วนที่ 4 สรุปผลการดําเนินการ
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1. สรุปผลการดําเนินการ
การจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษด้วยดนตรีบําบัด ครั้งที่ 1” ประจําปี
2559 ระหว่ า งวั น ที่ วั น ที่ 27-28พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณอาคารเรี ย นรวม 15 ห้ อ ง 15401
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเสริมสร้างทักษะด้านดนตรีให้กับนิสิต ให้
ได้มีประสบการณ์ อีก ทั้งเป็นการพัฒนาศัก ยภาพทางด้ านดนตรี โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ระดับประเทศ เสริมสร้างทักษะสมรรถนะให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณได้ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ตรงด้านการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาสติปัญญาเด็กพิเศษได้
1.2 ด้านความพึงพอใจ
นิสิตมีความพึงพอใจที่ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์การดูแลเด็กพิเศษจาก
วิทยากร
1.3 ด้านการนําไปใช้ประโยชน์
- ได้รปู แบบการนําดนตรีไปใช้บําบัดเด็กพิเศาได้จริงและทําให้เกิดความสุขในการ
ปฏิบัติงาน
- ได้สร้างเครือข่ายหน่วยงานระดับชาติ
1.4 ปัญหาอุปสรรค
1.4.1เวลาจํากัดในการให้ความรู้ด้านทักษะ เวลาการเรียนรู้เนือ่ งจากเครื่องดนตรีมีจํากัด
วิทยากรต้องใช้เวลาการสอนตัวต่อตัว
1.5 ข้อเสนอแนะ
1.5.1 เพิ่มเวลาในการทํากิจกรรมร่วมกับวิทยากร
1.5.2 จํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและให้จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกๆ ปี
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2. สรุปผลการนําความรู้ไปใช้การบูรณาการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย
2.1 การนําความรู้ไปใช้การบูรณาการกับการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
2.1 การนําความรู้ไปใช้การบูรณาการกับการเรียนการสอน [ √ ] มี

[

] ไม่มี

ถ้ามี โปรดระบุวิธีการ
2.1.1การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการกับการเรียนการสอน
(อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ)
- ในรายวิชาทักษะดนตรี วิชา ขับร้องสากล การรวมวงสามารถนําศักยภาพที่ได้รับการฝึก
ปฏิบัติจากกิจกรรมของโครงการฯ นํามาใช้ในการแสดงพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างแท้จริง
2.1.2 การนําผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงการบริการวิชาการ
1) การจัดโครงการฯเมื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการวิชาการ โครงการได้นํา
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ทีไ่ ด้จากแบบสอบถามมาประชุม หารือ ในสาขาวิชา เพื่อมีมติปรับปรุง
ข้อบกพร่อง หรือแนวทางการพัฒนาโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เช่น
- ควรจัดให้นิสิตได้เรียนรู้ และมีระยะเวลาในแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
วิทยากรให้มากกว่านี้
2.1.3 โครงการ/กิจกรรมนี้สามารถนําไปขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชาได้ ในรายวิชา
ต่อไปนี้
- รายวิชา
คําอธิบายรายวิชา
0604111 ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน 1
2(2-0-4)
Fundamental of Music Theory 1
ศึกษาทฤษฎีดนตรีพื้นฐานตั้งแต่การบันทึกโน้ต บันไดเสียง กุญแจเสียง เครื่องหมาย
กําหนดจังหวะ ขั้นคู่เสียง จนถึงศัพท์เฉพาะทางดนตรี
0604482 การจัดการวงดนตรี
2(2-0-4)
Music Managements
ศึกษาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านดนตรี การเตรียมวงดนตรี การแสดง
รวมทั้งการดําเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับวงดนตรี
3.1.4 โครงการ/กิจกรรมนี้สามารถนําไปขยายผลสู่การเปิดสอนรายวิชาใหม่ได้ ในทุกๆ
คําอธิบายรายวิชา
อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559
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เครื่องมือเอก ได้แก่

0604481 ธุรกิจดนตรี
2(2-0-4)
Music Business
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เอกสารสัญญา สมาคม องค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ธุรกิจดนตรี กระบวนการเผยแพร่ผลงานดนตรีรวมทั้งธุรกรรมทางดนตรี
2.1.5 โครงการ/กิจกรรมนี้สามารถนําไปขยายผลต่อยอดสู่การพัฒนาหนังสือหรือตําราเรียน
ได้ ในรายวิชาต่อไปนี้
ดนตรีวิจารณ์
2(2-0-4)
Music Criticism
ศึกษาหลักการวิจารณ์ดนตรี ฝึกวิจารณ์ดนตรีในแง่คณ
ุ ค่าเนื้อหาสาระ การใช้ภาษา
และองค์ประกอบดนตรี
0604482 การจัดการวงดนตรี
2(2-0-4)
Music Managements
ศึกษาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านดนตรี การเตรียมวงดนตรี การแสดง
รวมทั้งการดําเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับวงดนตรี
ในรายวิชาทักษะดนตรี วิชา ขับร้องสากล สามารถเขียนบทความวิชาการเทคนิคการร้อง
เพลงเฉพาะคาเร็คเตอร์นักร้องได้
0604465

2.2 การนําความรู้ไปใช้การบูรณาการกับการวิจัย [] มี [√ ] ไม่มี
2.2.1 การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการกับวิจยั
2.2.2 การนําผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงการบริการวิชาการ

3. สรุปผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
3.1 การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบต่อสังคม [ √ ] มี

[

] ไม่มี

- นิสิตได้พัฒนาศักยภาพด้านทักษะการร้องสากล การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างคาเร็ค
เตอร์และสามารถนําไปพัฒนาตนเองในการแสดงคอนเสริต์อย่างมีศกั ยภาพ
- ได้สร้างเครือข่ายศิลปินด้านดนตรีระดับ เยาวชน และมืออาชีพ นักวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในวิชาชีพระดับ
- เป็นการสร้างนิสิตให้มีศักยภาพในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น
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3.2 การนําผลการประเมินฯ ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
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สถาบันได้เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ องค์ความรู้วิชาการ การฝึกปฏิบตั ิในภูมิภาค
ใต้และระดับประเทศ เชื่อมโยงถึงการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสร้างเครือข่าย
วิชาการระดับชาติในลําดับต่อไป

4. การพัฒนาความรู้ทไี่ ด้จากโครงการ/กิจกรรมไปถ่ายทอดสู่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน
โครงการนี้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณมีเป้าประสงค์เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้สังคมมีความตระหนักในการพัฒนาการศึกษาและ
บริการวิชาการแก่สงั คม

5. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
นายภัทรวุฒิ ดินปรางค์ภาดานักดนตรีบําบัดและนันทนาการ
สถานที่ทํางาน ศูนย์เวชศาสตร์ ฟื้นฟู สวางคนิวาส สภากาชาดไทย
นายแพทย์ปวนนท์ ดินปรางค์ภาดา นักดนตรีบําบัดและนันทนาการ
สถานที่ทํางาน ศูนย์เวชศาสตร์ ฟื้นฟู สวางคนิวาส สภากาชาดไทย
โรงเรียนเขตเทศบางสงขลา โรงเรียนสังกัด สพฐ.จังหวัดสงขลา

6. สรุปผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
6.1 การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบต่อสังคม [ √ ] มี [ ] ไม่มี
- นิสิตได้พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและสามารถนําไปพัฒนาตนเองในการใช้ดนตรีบําบัดอย่างมี
ศักยภาพ
- ได้สร้างเครือข่ายศิลปินด้านดนตรีระดับ เยาวชน และมืออาชีพ นักวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในวิชาชีพระดับ
- เป็นการสร้างนิสิตให้มีศักยภาพในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น
- เป็นโครงการสร้างรายได้ และชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ
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6.2 การนําผลการประเมินฯ ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
สถาบันได้เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านดนตรีองค์ความรู้วิชาการ การฝึกปฏิบัติใน
กิจกรรมดนตรีบําบัดเพื่อการสร้างเครือข่ายวิชาการระดับชาติในลําดับต่อไป

อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559

7. ปัญหาอุปสรรค
- เวลาในการจัดกิจกรรมมีน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการฝึกทักษะให้เกิดความชํานาญ
- วิทยากรมีเวลาจํากัดในการให้ความรู้ด้านทักษะ
8. ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดโครงการ ทุกปี
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์จะได้มีผู้สนใจขึ้นนี้ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น
3. ทําให้ผู้เข้าอบรมได้แชร์ประสบการณ์ตรงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรได้อย่าง
ใกล้ชิด
4. เป็นการเรียนรู้ที่ควรส่งเสริมและเกิดการแลกเปลี่ยน
5. เกิดประสบการณ์ด้านดนตรีเพิ่มขึ้นกิจกรรมสามารถตอบสนองความต้องการผู้เข้าอบรมได้ดี
6. มีประโยชน์ต่อบุคคลากรในแวดวงการศึกษาให้เกิดความสนใจเรียนรู้ ควบคู่ความรู้วิชาการ
7. เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข และพัฒนานักศึกษามีประโยชน์มากต่อสังคม
ข้อปรับปรุง
1. สถานที่จัดกิจกรรมแต่ละประเภท อยู่ห่างไกลกันมากจึงไม่สามารถติดตามเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง
2. อยากให้จัดหลายวันเพื่อเข้าอบรมได้ความรู้ลุ่มลึก
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9. รายได้โครงการ
9.1 รายรับ
9.1.1 งบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 100,000 บาท
9.1.2 งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน สําหรับบุคคลทั่วไปไม่เกิน 600 บาทต่อ 1 คนนิสิต
นักศึกษาภายนอกไม่เกิน 300 บาทต่อคน (ถ้ามี) 300 บาท
9.1.3 รายรับจากโครงการหักค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัยแล้ว นํามาเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ครั้งนี้และในครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
1. ผู้ลงทะเบียน 600 บาท จํานวน 17 คน รวมเป็นเงิน 10,200 บาท
2. หัก 16% จากมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,632 บาท
3. รายได้หลังหักจาก 16 % แล้วคงเหลือ 8,568 บาท
9.2 รายจ่าย (แจกแจงรายละเอียดโดยยึดถือตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ

อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก

Page16

ภาคผนวก ก โครงการ

อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559

แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. ส่วนงาน/หน่วยงาน.คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบําบัด
3. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
3.1 ประเภทโครงการ
โครงการบริ การวิชาการแบบมุ่งเป้ า
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมการเกษตร
พลังงานทางเลือก
สุขภาวะชุมชน
การแก้ไขปั ญหาความมันคงในพืนที
โครงการบริ การวิชาการรับใช้ สังคมเพือการใช้ ประโยชน์ เชิงสาธารณะ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการบริ การวิชาการเพือการพัฒนาเชิงพืนที
5โครงการบริการวิชาการแบบสร้ างรายได้

3.2 ลักษณะโครงการ
5โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง ปีที่............. (โปรดแนบผลการประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา)

4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมมีลักษณะการดําเนินงานโดย

แนบเอกสารสรุปผลการสํารวจความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด ที่แสดงถึงความสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมที่
จะดําเนินงาน)

อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559
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การวิเคราะห์ ทดสอบ หรือการตรวจซ่อม
การให้บริการเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ
5การจัดฝึกอบรมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง
การสํารวจ การวางแผน การจัดการ หรือการวิจัยในลักษณะการว่าจ้าง
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
การวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ หรือผลิต
 อื่น ๆ เช่น
การให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
การให้บริการข้อมูล สารสนเทศ
การประชุมเชิงวิชาการ
การจัดนิทรรศการ
การประกวด
 การเป็นวิทยากร กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
การจัดโครงการเชิงพัฒนาที่เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ระบุชื่อชุมชน)…….................(โปรด

การให้บริการวิชาการอื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................................

5. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
|สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากลและความเป็นเลิศในการจัด

6. ระบุองค์ความรู้ ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ทใี่ ห้บริการ (ระบุความสอดคล้องขององค์ความรู้กับ
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด) สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
5มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ
ตามยุทธศาสตร์(โปรดระบุรายละเอียด)
กับการเรียนการสอน (โปรดระบุรายละเอียด)
 จังหวัด..................................................
หลักสูตร/รายวิชาทักษะดนตรี
ประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่อง.....................
- บูรณาการเข้ากับรายวิชาธุรกิจดนตรี
.............................................................
- บูรณาการเข้ากับรายวิชาการจัดการดนตรี
 อปท.  อบจ.  เทศบาล  อบต.
ประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่อง.....................
.............................................................
มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ
กับการวิจัย (โปรดระบุรายละเอียด)
อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559
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การศึกษาระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่
ประเทศและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
5ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช้ชี้นําการพัฒนาให้กับ
สังคมและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
5ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
คุณภาพชีวิตความมั่นคงและการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่างและประเทศให้แข่งขันได้
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน
5ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่
มหาวิทยาลัยแห่งความสุขมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมี
ธรรมาภิบาลพึ่งพาตนเองได้
|สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หรือจุดเด่น ของส่วนงาน/หน่วยงาน (โปรดระบุรายละเอียด)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากลและความเป็นเลิศ
ในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช้ชี้นําการพัฒนา
ให้กับสังคมและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมคุณภาพชีวติ ความมั่นคงและการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่างและประเทศให้แข่งขัน
ได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบมีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุขมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมี
ธรรมาภิบาลพึ่งพาตนเองได้

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
งานวิจัย เรื่อง………………………………………………………
....................................................................................
มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ
กับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(โปรดระบุรายละเอียด)
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ............................
....................................................................................

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 คณะทํางานอาจารย์รัตติกาล กมโลบล และคณาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
7.2 ส่วนงาน/หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
7.3 หน่วยงานร่วม (ภายใน/ภายนอก)
7.4 วิทยากร (ถ้ามี) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีสําหรับเด็กพิเศษ
8. หลักการและเหตุผล
การศึกษาดนตรีในปัจจุบันได้รับการยอมรับให้เป็นวิชาหนึ่งที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาเด็กจากการค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์พบว่าดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็ก เนื่องจากในสมองมีสารเคมีบางตัวที่มีผลต่อความรู้สึกความจําการเรียนรู้
ความคิดสร้างสรรค์ฯลฯเราเรียกสารนี้ว่าสารสื่อสัญ ญาณในสมอง (Neurotransmitter) ได้แก่สารเพื่อเกิดการกระตุ้น
(Excitatory) และสารเพื่อการยับยั้ง(Inhibitory) สารเคมีทั้ง 2ชุดนี้ช่วยทําให้เด็กมีความตั้งใจสนใจการเรียนรู้มีสมาธิสารเคมีนี้จะหลั่ง
มากเมื่อมีเด็กมีกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นการออกกําลังกายการได้รับคําชมเชยการเล่นเป็นกลุ่มการร้องเพลงการได้รับการสัมผัส
ที่อบอุ่นการเล่นดนตรีและการเรียนศิลปะโดยไม่ถูกบังคับกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสุขเกิดจากความสมดุล
ของสมองทั้งสองซีก เมื่อสารเอนโดฟีน (Endorphin) หลั่งออกมาทําให้เด็กมีความสุขเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่มี
คุณค่าถ้าสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้กระตุ้นให้เด็กมีความเครียดกดดันแข่งขันเพื่อปรารถนาและสร้างความทรงจําที่ไม่ดีให้กับเด็ก
ปัจจุบันเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นเด็กที่ต้องการช่วยเหลือ เช่นเด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีปํญหาทางการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งดนตรีสามารถ
พัฒนาให้เด็กพิเศษได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ เพื่อ ให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีซึ่งเด็กพิเศษเหล่านี้ก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
และได้อยู่สถานศึกษาในหลายๆแห่ง
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งสาขาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการสนองนโยบายในการจัดการบริการแก่สังคม ตามพันธกิจยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบแนวคิดหลัก
ด้านการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ในการจัดการศึกษา และนําไปสู่การวิจัยได้อีกต่อไปและเพื่อประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน อาจารย์ผู้สอน และ
บุคคลทั่วไป และนอกเหนือจากนั้นนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สามารถนําไปความรู้จากโครงการดังกล่าวได้ประโยชน์ต่อไปได้โดยภาคหน้า

10. พื้นที่ / ชุมชนเป้าหมาย (ชุมชน/หมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)
10.1 ครูในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
10.2 โรงเรียนภายในจังหวัดสงขลา
10.3 การศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
10.4 โรงเรียนสอนดนตรีเอกชน
11. กลุ่มบุคคลผู้รบั บริการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559
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9. วัตถุประสงค์ (ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ไม่ควรเกิน 3 ข้อ โดยเน้น
วัตถุประสงค์หลัก)
1 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิเศษ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อการเรียนการสอนได้

11.1 นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
11.2 ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
11.3 อื่นๆ (ระบุ).ผู้ปกครองของเด็ก
รวมทั้งสิน้

. 20
50
10
80

คน
คน
คน
คน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
12.1 ด้านผลผลิต (output)
1.2.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาจากภายในและภายนอกไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 85
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
.1.2.2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ เข้าใจจากการเข้าร่วมอบรมและสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ต่อสังคม
และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2.2 ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในด้านการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
12.3.1 การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากผูเ้ ข้าร่วมโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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13. วิธีดําเนินการ(ระบุกระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล)
13.1 สถานที่ดําเนินโครงการ ณ อาคาร 17 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
13.2 วันที่จัดกิจกรรมโครงการ
- ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการฯ ตั้งแต่ มกราคม 2560 – สิงหาคม2560
- ระยะเวลาการจัดโครงการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 – 31สิงหาคม 2560
13.2 แผนการดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ขั้นตอน/กิจกรรม
ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
การดําเนินโครงการ /แผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
2.จัดประชุมระดมความคิดและ
วางแผนการดําเนิน/จัดกิจกรรม
ในการจัดอบรม
3.จัดทําคําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา
โครงการและคณะทํางาน
แต่ละฝ่าย
4. ประชุมคณะกรรมการ
แต่ละฝ่าย
5.ประชาสัมพันธ์โครงการและ
ส่งหนังสือไปยังกลุ่มเป้าหมาย
อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559

6.ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าในแต่ละฝ่าย
7.จัดทําเอกสารประกอบ
การอบรม
8.ดําเนินการจัดการอบรม
ปฏิบัติการดนตรีสําหรับ
เด็กพิเศษ
9.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
10 ประเมินผล/และจัดทํารูปเล่ม
รายงาน/การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ในการดําเนินงานในปีถัดไป
13.3 การดําเนินงานรายกิจกรรม
วัน เวลา
สถานที่

กิจกรรมและ
วิธีการดําเนินงาน

1 พ.ค. 60 1. การบรรยาย
ถึง
เกี่ยวกับเด็ก
30 ส.ค. 60 พิเศษ
2. แบ่งกลุ่มอบรม
และปฏิบัติ

วัตถุประสงค์กิจกรรม

1 เพื่อเสริมสร้างให้
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการสอนดนตรี
สําหรับเด็กพิเศษ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถนํา
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ต่อการ
เรียนการสอนได้

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

นิสิต นักศึกษา 100,000 1 ผู้เข้าร่วมอบรม
ผู้ปกครอง
มีความรู้ ความ
ครูผู้สอน
เข้าใจ ด้านการ
สถานศึกษา
สอนดนตรีสําหรับ
เด็กพิเศษ
2 ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ต่อ
การเรียนการสอน
ได้

ผลที่เกิดขึ้น

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

1 ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
ด้านการสอน
ดนตรีสําหรับ
เด็กพิเศษ
2 ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถ
นําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ต่อ
การเรียนการ
สอนได้

13.4 งบประมาณ
13.5.1 รายรับ
13.4.1.1 งบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 100,000บาท
13.4.1.2 งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน สําหรับบุคคลทั่วไปไม่เกิน 600 บาทต่อ 1 คน
นิสิตนักศึกษาภายนอกไม่เกิน 300 บาทต่อคน (ถ้ามี) 300 บาท
13.4.1.3 รายรับจากโครงการหักค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัยแล้ว นํามาเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการครั้งนี้และในครั้งต่อไป
13.5.2 รายจ่าย (แจกแจงรายละเอียดโดยยึดถือตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย
โครงการบริการวิชาการงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
จํานวนเงิน
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รายการ
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รายการ

จํานวนเงิน

งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ให้ระบุรายละเอียดจํานวนคน/จํานวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน)
1.1.1 ค่าตอบแทน (26,400)
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีสําหรับเด็กพิเศษ
(ชม.ละ 1,200 x 6 ชมx 1 คนx 2 วัน)
2) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรภายนอก
(ชม.ละ 600 x 6 ชม. x 1 คนx 2 วัน)
3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรภายใน
(ชม.ละ 100 บาท x 6 ชม. x3 คนx 2 วัน)
4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ชม.ละ50x 4 ชมx 3 คนx 2 วัน)
1.1.2 ค่าใช้สอย (65,200)
1) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง (จํานวน 6,000 บาทx 2คน)
2) ค่าเช่าที่พัก(1,200 บาท /คน/วัน)
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อละ 25x 4 มื้อ x 80 คน)
4) ค่าอาหารกลางวัน(มื้อละ 60 x 2 มื้อx 80 คน)
5) ค่าเลี้ยงรับรองตามพิธีการ (ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน/รับรองวิทยากร)
6) ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
7) ค่าจ้างเหมาบริการประเมินโครงการ
8) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร โปสเตอร์ โครงการ
1.13ค่าวัสดุ (6,400)
1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2) วัสดุสํานักงาน
1.2 ค่าสาธารณูปโภค(2,000)
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
(โปรดแจกแจงรายละเอียดของแต่ละรายการ)
งบประมาณที่เสนอขอ

100,000
14,400
7,200
3,600
1,200
12,000
3,600
8,000
9,600
7,000
15,000
2,000
8,000
3,000
3,400
2,000
100,000

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
หมายเหตุ
1. ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
2. นิสิตนักศึกษาภายในเข้ารับการอบรมฟรี
3. ค่าลงทะเบียน สําหรับบุคคลทั่วไปไม่เกิน 600 บาทต่อ 1 คน
4. ค่าลงทะเบียน นิสิต – นักศึกษา ภายนอกไม่เกิน 300 บาทต่อคน (ถ้ามี)
14. แนวทางการพัฒนาโครงการไปสู่การพึ่งพาตนเอง
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จะเป็นแหล่งให้ความรู้และบริการวิชาการทางด้านดนตรี
แก่ชุมชนให้ได้ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างดีที่สุด และจะสร้างสัมพันธ์ต่อสถานศึกษาและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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15. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการของคณะทํางานโปรดเสนอรายละเอียดที่ท่าน
เห็นว่ามี
อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559

ประโยชน์ต่อการเสนอโครงการ (ระบุชื่อโครงการบริการวิชาการ แหล่งงบประมาณสถานภาพ (หัวหน้า
โครงการ/คณะทํางาน)
หัวหน้าโครงการและคณะทํางานเป็นทีมผู้บริหารและคณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรสาขาดุริยางคศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ เป็นผู้มีชื่อเสียงกับมหาวิทยาลัย
16. ตารางสรุปคุณภาพโครงการบริการวิชาการ (ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ)
ความสอดคล้อง
1. ความสอดคล้องตามประกาศฯของ
มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของ
ส่วนงาน/หน่วยงาน

1.1 ความสอดคล้องตามประกาศฯมหาวิทยาลัย
1.1.1 โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า : ประเภท
1.1.1.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของพื้นที่ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
1.1.2 โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้
1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หรือจุดเด่น ของส่วนงาน/หน่วยงาน
1.2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการพัฒนาใน
ภาคใต้ตอนล่างและประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปะ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและ
สันติสุขที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุขมีวัฒนธรรมที่
เข้มแข็งมีธรรมาภิบาลพึ่งพาตนเองได้
1.2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการพัฒนาใน
ภาคใต้ตอนล่างและประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปะ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและ
สันติสุขที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุขมีวัฒนธรรมที่
เข้มแข็งมีธรรมาภิบาลพึ่งพาตนเองได้
2.1 ระบุระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม
มีการจัดทําแผนดําเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ มีการประชุมติดตามการ
ทํางานกรรมการแต่ละฝ่าย มีการประเมิณผลผู้เข้าอบรมเพื่อนํามาปรับปรุง
สําหรับการทําโครงการต่อไปและมีการสรุปเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย
2.2 ระบุการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาทักษะดนตรี
2.3 ระบุการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการวิจัย
เพื่อนําไปสู่การทําวิจัยทางด้านศึกษาต่อไป
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2. มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559

ความสอดคล้อง

รายละเอียด

3. มีกระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม

3.1 ระบุพื้นที่ /ชุมชนที่รับบริการ
โรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนดนตรีเอกชนใน14 จังหวัด
ภาคใต้.
3.2 ระบุเครือข่ายความร่วมมือ
หน่วยงานภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันดนตรีที่ทําความร่วมมือ
4. มีการนําความรู้และประสบการณ์จาก 4.1 ระบุองค์ความรู้
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อผู้เข้าอบรมและสมารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
พัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย 4.2 ระบุผลงานวิจัย
เป็นฐานข้อมูลในการทําวิจัยทางด้านศึกษาทางด้านดนตรี
4.3 ระบุรายวิชาที่สามารถนําองค์ความรู้ไปขยายผลสู่การปรับปรุง
สามารถนําไปปรับปรุงในรายวิชาสาขาดุริยางคศาสตร์
4.4 ระบุรายวิชาที่เปิดใหม่จากการนําองค์ความรู้ไปใช้
.4.5 ระบุหนังสือหรือตําราที่เกิดจากองค์ความรู้การให้บริการวิชาการ
5. การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
5.1มีการดําเนินตามคุณภาพตาม (PDCA ) โดยมีการส่วนร่วมกับชุมชน
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก เป็นการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ได้แก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้และทักษะ
ต่างๆที่ได้ มาใช้ ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
6. การส่งเสริม สืบสานโครงการ
6.1 ระบุรายละเอียด..
พระราชดําริ
7.1 ระบุรายละเอียด
เป็นการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดต่อผู้เข้าอบรมและ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากขึ้น

8. ความพร้อมด้านครุภัณฑ์(ถ้ามี)

8.1 ระบุรายละเอียด..
สามารถดําเนินการได้ทันที เพราะมีความพร้อมในด้านรูปแบบดําเนินการและ
ความพร้อมของบุคลากรโดยมีคณาจารย์หลักสูตร ดศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์) สาขา
ดุริยางคศาสตร์ เป็นผู้ดําเนินงานโครงการ

17. ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาสนับสนุนโครงการ ฯ และสอดคล้องกับแนวทางการ
พิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(จัดทํา
เอกสารแนบภาคผนวก)
17.1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสําหรับเด็กพิเศษซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่มองเห็นถึงการศึกษา
และพั ฒ นาการศึ ก ษาใน 14 จั ง หวั ด ภาคใต้ ให้ กั บ เด็ ก พิ เ ศษซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี เ ด็ ก พิ เ ศษที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
หลากหลายในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นและดนตรีนั้นก็สามารถที่จะช่วยให้เด็กพิเศษมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นซึ่ง
จะเป็นประโย๙น์ต่อผู้สอนในสถานศึกษา นิสิตในสาขาดุริยางคศาสตร์ ผู้ปกครองของเด็ก ที่จะนําความรู้ที่
ได้ไปใช้ประโยชน์และสามารถสร้างผลงานและงานวิจัยต่อไปได้
อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี บาํ บัด ปี ครังที 1 ปี 2559
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7. การสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
มหาวิทยาลัย

17.2 เป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ ที่จัดบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการรับผิอช
อบค่าใช้จ่ายเองได้
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.
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ภาคผนวก ข
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แบบประเมินโครงการ
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แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบําบัด ครั้งที่ 1
ณ อาคารเรียนรวม 15 ห้อง 15401 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560
คําชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอให้ท่านได้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง คําตอบของท่านมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตอนที่ 1
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์โครงการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการ
เพศ
{ ชาย
{ หญิง
วุฒิการศึกษา{ต่ํากว่าปริญญาตรี
{ ปริญญาตรี
{ สูงกว่าปริญญาตรี
อายุ
{ 20-40 ปี
{ 41 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2ความพึงพอใจต่อโครงการ คําชี้แจงโปรดกรอกเครื่องหมาย 9 ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่าน
ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก 4 = มากหรือดี 3 = ปานกลางหรือพอใช้ 2 = น้อยหรือต่ํากว่ามาตรฐาน 1 = น้อยที่สุด
หรือต้องปรับปรุงแก้ไข
ระดับความพึงพอใจ
รายละเอียด
5
4
3
2
1
1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
1.2 ความเหมาะสมของสถานที่
1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา(จํานวนชั่วโมง.,จํานวนวัน)
1.4 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
1.5การจัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรม
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร/ผู้ประสานงาน
2.1 ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร
2.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มีความชัดเจน
2.3 การตอบคําถาม
2.4 กิจกรรมร่วมกับผู้เข้าอบรมมีความเหมาะสม
2.5 ภาพรวมความเหมาะสมของวิทยากร
3. การอํานวยความสะดวก
3.1 เอกสาร
3.2 โสตทัศนูปกรณ์
3.3 เจ้าหน้าที่สนับสนุน
3.4 อาหาร,เครื่องดื่มและสถานที่
3.5 ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ

สําหรับเจ้าหน้าที่จัดทําโครงการ
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ตอนที่ 3 ความเห็นของท่านต่อโครงการนี้
สมควรดําเนินการต่อ เนื่องจาก
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง แนะนําไปพัฒนาการฝึกอบรม/สัมมนาในโอกาสต่อไป .........................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ตัวอย่างแบบสอบถามสามารถเพิ่มเติมและแก้ไขได้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทําโครงการโดย
สามารถใช้ค่าเฉลี่ยของหัวข้อที่ 4. คุณภาพการให้บริการ เป็น KPI เชิงคุณภาพ
การแปลความหมาย
การแปลความหมาย
วิกฤต
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดี
ดีเยี่ยม
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ค่าระดับคะแนน
ระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.5
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5 แต่น้อยกว่า 2.5
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 แต่น้อยกว่า 3.5
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 แต่น้อยกว่า 4.5
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.5 หรือมากกว่า
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คําสั่งโครงการ
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คําสั่งคณะศิศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการอบรมเ
โ
เชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโโดยใช้ดนตรีบําบับด
.................................................................................................................................................................
ป
มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดจัจัดโครงการอบรรมเชิงปฏิบัติการ
า
ด้วยสาขาาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ดูแลเด็
แ กพิเศษโดยใช้ดนตรีบําบััด ระหว่างเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐
๒
ณ อาคาารดุริยางคศาสสตร์ มหาวิทยาลลัยทักษิณ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ใชช้กิจกรรมด้านดดนตรีพัฒนาให้เด็กพิเศษได้ ไม่ว่าจะเป็
จ นกิจกรรมททางดนตรีต่างๆ เพืพื่อ ให้เกิดการเรียนรู
ย ้ได้อย่างดี เกิกิด
กระะบวนการเรียนรูรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสุขเกิกิดจากความสมดดุลของสมองทั้งสองซี
ส ก เมื่อสารเออนโดฟีน (Endorrphin) หลั่งออกมมา
ทําใหห้เด็กมีความสุขเป็
เ นการเสริมสร้างประสบการณ์
า
ข
ของการเรี
ยนรู้ทมีมี่ คี ุณค่า
เพื่อให้การดํ
า าเนินงานโโครงการ “อบรรมเชิงปฏิบัติการผู
า ้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้
เ
ดนตตรีบําบัด” ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้
บ อยอย่างมีประสิ
ร ทธิภาพเกิดประสิ
ด
ทธิผล อาศั
อ ยคําสั่งมหาวิวิทยาลัยทักษิณที
ณ ่ ๐๓๒๓/๒๕๕๕๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒
เรื่องมอบอํ
ง
านาจแลละภารกิจให้คณบดี
ณ ผู้อํานวยกการสถาบันทักษิณดคีศึกษา ผู้อํานวยการสํานนัก ปฏิบัติหน้าทีท่แทนอธิการบดี
จึงแต่
แ งตั้งคณะกรรมมการดําเนินงานนโครงการ “อบบรมเชิงปฏิบัติการผู
า ้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้
ศ
ดนตรีบําบัด” ดังต่อไปนี้

๑.๑ คณบดีคณะศิลปกกรรมศาสตร์
ประธานกรรมกาาร
๑.๒รองคคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตตร์
กรรรมการ
(อาจารย์ปรีชา กุลตัน)
กรรรมการ
๑.๓รองคคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตตร์
(อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร)
า ริยางคศาสตตร์
กรรรมการและเลขานุการ
๑.๔ประธานสาขาวิชาดุ
(อาจารย์ไกรศิลป์โสดานิล)
หน้าที่ - ให้ห้คําปรึกษาแลละควบคุมอํานวยการการจั
น
ัดโครงการเป็นนไปด้วยความมเรียบร้อย
เ นงาน
๒. คณะกรรมมการฝ่ายดําเนิ
๒.๑ ปรระธานสาขาวิชาดุ
ช ริยางคศาสตร์
ประธานกรรมกาาร
กรรรมการ
๒.๒ ผู้ช่ช่วยศาสตราจาารย์ทรงศักดิ์ ปัปทมรุจ
๒.๓ อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร
กรรรมการ
กรรรมการ
๒.๔ อาจารย์ ดร.ระวีวีวัฒน์ ไทยเจริริญ
กรรรมการ
๒.๕ อาจารย์อาจารย์ย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา
กรรรมการ
๒.๖ อาจารย์ปรีชา กุลตัน
กรรรมการ
๒.๖ อาจารย์รัชกฤต ภานุอัครโชค
กรรรมการ
๒.๘ อาจารย์ยงกฤต สายเนตร
กรรรมการ
๒.๙ อาจารย์วศิน ศรีรียาภัย
อ
อภินนท์
นั รักนิ่ม
กรรรมการ
๒.๑๐ อาจารย์
๒.๑๑ อาจารย์
อ
ดรุณี อนุ
อ กูล
กรรรมการ
๒.๑๒ อาจารย์
อ
CiprianDihore
กรรรมการ
๒.๑๓ อาจารย์
อ
ดร.ปาหนัน คําฝอยย
กรรรมการ
๒.๑๔ นายเอกพล
น
ยกกย่อง
กรรรมการ
๒.๑๕ อาจารย์
อ
ดร.ประหยัด ศุภจิตรา
ต
กรรรมการ
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๑. กรรมการท
ที่ปรึกษาโครงการ

๒.๑๖. อาจารย์ ศรัทธา จันทมณีโชติ
กรรมการ
๒.๑๗. อาจารย์ คฑาวุธ พรหมลิ
กรรมการ
๒.๑๘. อาจารย์ ชาคริต เฉลิมสุข
กรรมการ
๒.๑๙. อาจารย์อาจารย์ รัตติกาล กมโลบล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ - ประชุม วางแผนและดําเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- เป็นส่วนกลางในการดําเนินงานประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
๓.๑ อาจารย์ ปรีชา กุลตัน
ประธานกรรมการ
๓.๒ อาจารย์ดรุณี อนุกูล
กรรมการ
๓.๓ อาจารย์ รัตติกาล กมโลบล
กรรมการ
๓.๔ นายเอกพล ยกย่อง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ - จัดทําโครงการ คําสั่ง ประสานงานสถานที่ในการจัดกิจกรรม ติดต่อผู้เข้าร่วม
โครงการ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๔.๑ อาจารย์ดรุณี อนุกูล
ประธานกรรมการ
๔.๒ อาจารย์ยงกฤต สายเนตร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ -ประชาสัมพันธ์โครงการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์
๕ คณะกรรมการฝ่ายยาพาหนะ
๕.๑ อาจารย์อภินันท์ รักนิ่ม
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายเอกพล ยกย่อง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ - ติดต่อประสานงานด้านยานพาหนะตามความต้องการของแต่ละฝ่าย
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ - กําหนดแผนการใช้จ่ายของฝ่ายต่าง ๆ
- ดูแล ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการ
ดําเนินการ
- รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ
๗.คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
๗.๑อาจารย์ ดร. ประหยัด ศุภจิตรา
ประธานกรรมการ
๗.๒ อาจารย์ปรีชา กุลตัน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ - กําหนดรายวิชา สอนดนตรี หลักสูตร กิจกรรม เอกสารโน้ตประกอบการสอน
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๘.คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๘.๑อาจารย์ ดร.ปาหนัน คําฝอย
ประธานกรรมการ
๘.๒ อาจารย์ปรีชากุลตัน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ - ออกแบบประเมิน เพื่อใช้ในการประเมินโครงการ
- จัดทําและแจกแบบประเมินแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
- สรุปผลการประเมินส่งให้ฝ่ายประสานงานและฝ่ายอํานวยการ
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๖.คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๖.๑ อาจารย์รัตติกาล กมโลบล
๖.๒ นางสาวศิรลิ ักษณ์ ปลาดศรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(อาจารย์ปรีชา กุลตัน )
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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