
โครงการค่าย: ศิลปศาสตร์รังสรรค์ปั้นปราชญ์น้อย 
ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. (จันทร์-ศุกร์) จ านวน 30 ชั่วโมง 

ณ อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ และกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นอกสถานที่ 
----------------------------------------------------- 

 
1. หลักการและเหตผุล 
  การที่เด็กจะเจริญเติบโต และมีพัฒนาการไปเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นก าลังส าคัญของชาติ 
จะต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากเด็กได้มีโอกาสร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้าน
การสื่อสารทางภาษา การรับรู้ ชื่นชมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี รวมทั้งการละเล่นออกก าลังกายร่วมกัน จะช่วยส่งเสริม
พัฒนาการทางสังคม ร่างกาย และจิตใจ ท าให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม โดยรวม  
  ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักในหน้าที่ของ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เยาวชนในชุมชน จึงได้จัดให้มีโครงการ
ค่ายภาษา กีฬา และวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคการศึกษา  ร่วมสนุกและ                  
ท ากิจกรรมกับเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกันอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อโครงการค่าย: ศิลปศาสตร์รังสรรค์ปั้นปราชญ์น้อย 
 
2. วัตถุประสงค์   

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม (เยาวชนอายุ 13 - 16 ปี) ได้ร่วมกิจกรรมทางสังคมโดยได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และความ
สนุกสนานบันเทิง โดยร่วมท ากิจกรรมทางด้านการสื่อสารทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และซาบซึ้งถึง       
ศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรี และได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายด้วยในเวลาเดียวกัน 
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
  ทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการและสันทนาการ กิจกรรมกลุ่มหมุนเวียนร่วมกิจกรรมตามฐาน   
ต่าง ๆ  ฐาน 6 ฐานกิจกรรม และกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นอกสถานที่ ดังนี้ 

1. จีน:  สนุกกับถักเชือกและเขียนพู่กันจีน 
2. ศิลปะ:  สนุกกับลากเส้นเติมส ี
3. ภาษาไทย: สนุกกับพัฒนาทักษะการสื่อสารมหาสนุก 
4. ดนตร:ี สนุกกับนุง่โจงร าวงมาตรฐาน 
5. ภาษาอังกฤษ: สนุกกับภาษาอังกฤษผ่านการประกอบอาหารทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
6. พลศึกษา: สนุกกับลลีาศ ชะชะชา่ 
7. กิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นอกสถานที ่

 
4. ระยะเวลา  
   ระหว่างวันที่  24  – 28 เมษายน  2566  (วันจันทร์ -ศุกร์ ) เวลา 08 .30-16.30 น . ณ  อาคารเรียน                              
คณะศิลปศาสตร์ และกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นอกสถานที่ 1 วัน 
 
5.  สถานที่อบรม  
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และกิจกรรมเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์นอกสถานที ่
 
6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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6. กลุ่มเป้าหมาย 
 เยาวชนชาย-หญิงอายุระหว่าง 13-16 ปี จ านวน 50 คน  (2 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน)  
 
7. ค่าลงทะเบียน    คนละ 3,600 บาท  (พิเศษเฉพาะผูส้มัคร 10 คนแรก คนละ 3,300 บาท) 
    
8.  วิทยากร 1) อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

2) อาจารย์จากสาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ 
 
9.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
 (   ) ภาระงานประจ า   กรณีเปน็โครงการตามภาระงานประจ า/ไม่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ 
           (   ) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

แผนงานเร่ิมต้น พัฒนาหลักสูตรและบริการด้านภาษา วัฒนธรรม และสังคม เชิงรุก 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ระดับแผนงาน) 

รายได้จากการให้บริการวิชาการดา้นภาษา วัฒนธรรม และสังคมที่เพิ่มขึ้น 

กิจกรรมหลกั การพัฒนาหลักสูตร/ผลิตภณัฑ์บรกิารวิชาการใหม่       
 
10. ตัวชี้วัดความส าเรจ็และเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไดร้ับความรู้ ทักษะ และความ
สนุกสนานบันเทิง โดยร่วมท ากิจกรรมทางด้านการ
สื่อสารทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และ
ซาบซึ้งถึงศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรี และไดม้ี
โอกาสฝึกฝนและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย
ด้วยในเวลาเดียวกัน 

1. ผู้เข้าอบรมไดร้่วมกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสรมิทั้งทางด้าน 
   สติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ ท าให้เรียนรู้ตัวเองเรยีนรู ้
   การอยู่ร่วมกัน และท างานร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะ 
   ชีวิตที่ส าคัญที่จะช่วยให้พัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ทีม่ ี
   คุณภาพต่อตนเองและสังคม 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการไม่ต่ ากว่า  
   3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
3. ผลการประเมินไม่พึงพอใจของโครงการไมสู่งกว่า  
   2 จากคะแนนเต็ม 5 
4. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้าอบรมได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ ท าให้เรียนรู้ตัวเอง เรียนรู้
การอยู่ร่วมกัน และท างานร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งเปน็ทักษะชีวิตทีส่ าคัญที่จะช่วยให้พัฒนาไปสู่ความเป็น ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 
14. แนวทางการประเมิน 

14.1 วิธีการประเมิน    ดูจากแบบประเมินผลโครงการ 
14.2 ขอบเขต (ตัวชี้วัด)   -ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการไม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

-ผลการประเมินไม่พึงพอใจของโครงการไม่สูงกวา่ 2 จากคะแนนเต็ม 5 
     14.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบประเมินผลโครงการ 
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15. ผลจากการด าเนินงานโครงการสามารถน าไปบูรณาการ 
     15.1   เพื่อการเรียนการสอน รายวิชาเรียนภาษา วฒันธรรม และการพัฒนามนุษย์ 
     15.2   เพื่อการวิจัยเร่ือง ...............-.............................. 
     15.3   เพื่อการแต่งต าราเรื่อง .......-.............................. 
     15.4   เพื่อปรับปรุงรายวชิา ..........-............................ 
     15.5   เพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ / ปรับปรุงหลักสูตร ...............-....................... 
 

*************************************** 
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ก าหนดการ 
โครงการค่าย: ศิลปศาสตร์รังสรรค์ปั้นปราชญ์น้อย 

ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. (จันทร์-ศุกร์)  
ณ อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ และกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นอกสถานที่ 

-------------------------- 
วันที่ 24 เมษายน 2566 
08.10 – 09.10 น. ลงทะเบียนและรายงานตัว (Registration) 
09.10 – 09.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Opening Ceremony) 
09.30 – 10.30 น. กิจกรรมส าหรับการกระตุ้นผู้เรียน/ละลายพฤติกรรม  
    (Ice-breaking Activities) 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมส าหรับการกระตุ้นผู้เรียน  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. นักเรียนเข้ากิจกรรมฐานที่ 1 ภาษาไทย (แบ่งกลุ่ม  2 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน) 
    กลุ่ม 1 สนุกกับพัฒนาทักษะการสื่อสารมหาสนุก 
    กลุ่ม 2 สนุกกับพัฒนาทักษะการสื่อสารมหาสนุก  
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.15 – 16.30 น. รวมกลุ่มนันทนาการ (Whole-group activity: Games and songs) 
 
วันที่ 25 เมษายน 2566 
08.15 – 08.45 น. ลงทะเบียน (Registration)  
08.45 – 09.45 น. กิจกรรมส าหรับการกระตุ้นผู้เรียน  
09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.00 – 12.00 น. นักเรียนเข้ากิจกรรมฐานที่ 2 ดนตรี (แบ่งกลุ่ม  2 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน) 
    กลุ่ม 1 สนุกกับนุง่โจงร าวงมาตรฐาน  
    กลุ่ม 2 สนุกกับพัฒนาทักษะการสื่อสารมหาสนุก 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. นักเรียนเข้ากิจกรรมฐานที่ 3 ภาษาอังกฤษ (แบง่กลุ่ม  2 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน) 
    กลุ่ม 1 สนุกกับภาษาอังกฤษผ่านการประกอบอาหารทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
    กลุ่ม 2 สนุกกับภาษาอังกฤษผ่านการประกอบอาหารทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.15 – 16.30 น. รวมกลุ่มนันทนาการ (Whole-group activity: Games and songs)  
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วันที่ 26 เมษายน 2566 (กิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นอกสถานที่) 
08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.30 น. ออกเดินทางจากคณะศิลปศาสตร์ (โดยรถบัส) 
09.30 – 09.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
09.45 – 12.00 น. ฟังประวัติศาสตร์ วัดคูเต่า 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. เรียนรู้วิถีบ้านทางไท อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  
14.45 – 16.30 น. สนุกเพลิดเพลินเรียนรู้เรื่องเคร่ืองปั้นดินเผา  
16.30 – 17.30 น. เดินทางกลบัคณะศิลปศาสตร ์
 
วันที่ 27 เมษายน 2566 
08.15 – 08.45 น. ลงทะเบียน (Registration)  
08.45 – 09.45 น. กิจกรรมส าหรับการกระตุ้นผู้เรียน  
09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.00 – 12.00 น. นักเรียนเข้ากิจกรรมฐานที่ 4 ศิลปะ (แบ่งกลุ่ม  2 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน) 
    กลุ่ม 1  สนุกกับลากเส้นเติมสี  
    กลุ่ม 2  สนุกกับลากเส้นเติมสี   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. นักเรียนเข้ากิจกรรมฐานที่ 5 พละศึกษา (แบ่งกลุ่ม  2 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน) 
    กลุ่ม 1 สนุกกับลลีาศ ชะชะชา่  
    กลุ่ม 2 สนุกกับลลีาศ ชะชะชา่ 
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.15 – 16.30 น. รวมกลุ่มนันทนาการ (Whole-group activity: Games and songs)  
  
วันที่ 28 เมษายน 2566 
08.15 – 08.45 น. ลงทะเบียน (Registration)  
08.45 – 09.45 น. กิจกรรมส าหรับการกระตุ้นผู้เรียน  
09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.00 – 12.00 น. นักเรียนเข้ากิจกรรมฐานที่ 6 วัฒนธรรมภาษาจีน (แบ่งกลุ่ม  2 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน) 
    กลุ่ม 1 สนุกกับถักเชือกและเขียนพู่กันจีน   
    กลุ่ม 2 สนุกกับถักเชือกและเขียนพู่กันจีน   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. สรุปบทเรียนจากการเรียนรู้  
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.15 – 16.15 น. น าเสนอความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ 
16.15 – 16.30 น. พิธีปิดค่าย และมอบวฒุิบัตร 
     

**************************** 


