โครงการย้อนรอยวิ ถีไทย “บ้านวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรม”
หลักการและเหตุผล
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้มคี ุณธรรม
นาความรู้ เพื่อให้เกิดภูมคิ ุม้ กันตนเอง เพื่อความพร้อมทีจ่ ะก้าวไปสู่โลกของการทางานและแข่งขันอย่างมี
คุณภาพ สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมให้นกั ศึกษา บุคลากรและ
เครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการจัดการทานุบารุงรักษา
อนุ รกั ษ์และฟื้นฟูวฒ
ั นธรรมอันดีงามของชาติ ตลอดจนภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยร่วมกับคณะวิชาต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมภายนอก ปลูกจิตสานึกให้เห็นคุณค่ามรดกทาง
ภูมปิ ญั ญาของชาติในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ให้สามารถเรียนรูจ้ ากกิจกรรมในการมีส่วนร่วมและพัฒนาต่อยอดไปสู่การพึง่ ตนเองและสร้าง
ภูมคิ ุม้ กันให้ชุมชนของตน พร้อมทีก่ า้ วสู่สงั คมภายนอกเพื่อจะเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงอย่างสมดุลย์
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างองค์ความรูเ้ รือ่ งวิถไี ทยในรูปแบบการดาเนินกิจกรรมย้อนรอยวิถไี ทยให้ครอบคลุม
ทุกด้าน
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมสาธิตให้ความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้ บ้านและกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขันทางวัฒนธรรม
2.3 เพื่อสร้างและปลูกจิตสานึกและความภาคภูมใิ จในความเป็นไทยตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวชี้วดั /ค่าเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั เชิ งปริ มาณ
- บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคคลทัวไป
่
เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 300 คน
ตัวชี้วดั เชิ งคุณภาพ
- ผูเ้ ข้าร่วมสามารถนาความรูไ้ ปใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ตัวชี้วดั เชิ งเวลา
- สามารถดาเนินการได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
คุณสมบัติผเ้ ู ข้าร่วมโครงการ
- บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคคลทัวไป
่
ระยะเวลา และสถานที่ดาเนิ นโครงการ
ระหว่างวันที่ 16
– 17 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณรอบสระสนานใจและอาคารสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ลักษณะกิ จกรรม
1) จัดกิจกรรมสาธิตให้ความรู้
13 กิจกรรม ได้แก่
1.1) ตลาดนัดเรือเกย 1.2) การราโนรา
1.3) ดนตรีไทย 1.4) มวยทะเล
1.5) การราไหว้ครูมวยไทยเยาวชน 1.6) การพับริบบิน้ โปรยทานงานพิธกี รรม
1.7) การทายาดมทวาทสโอสถ 1.8) ยาสมุนไพร
1.9) ขนมจากโดนัท 1.10) ขนมดู
1.11) ขนมเจาะหู 1.12) ขนมปาจี
1.13) ขนมค้างคาว
2) จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทางวัฒนธรรม ได้แก่
2.1) ประกวดมารยาทไทย ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
2.2) ประกวดราวงสุนทรีย์ ระดับอนุบาล
2.3) แข่งขันทาขนมจูจ้ นุ ประเภทบุคคลทัวไป
่
2.4) แข่งขันผัดหมีก่ ะทิ ประเภทบุคคลทัวไป
่
2.5) แข่งขันแกงคัวกลิ
่ ง้ เนื้อ ประเภทบุคคลทัวไป
่
2.6) แข่งขันพายเรือคายัค ประเภทบุคคลทัวไป
่
งบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้ (เงินบารุงการศึกษา) ปีงบประมาณ 2553 แผนงาน
: ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิตที่ 1 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รหัส บ53.0505201 งบ
ดาเนินงาน จานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน 5,000 บาท
1) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด
- กรรมการตัดสินประกวดมารยาทไทย ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 2 ระดับๆ ละ 3 คนๆ
ละ 500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- กรรมการตัดสินประกวดราวงสุนทรีย์ ระดับอนุบาล 3 คนๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,500
บาท
- กรรมการตัดสินแข่งขันทาอาหาร (ขนมจูจ้ นุ , ผัดหมีก่ ะทิ, คัวกลิ
่ ง้ เนื้อ) 3 คนๆ ละ 500 บาท
เป็นเงิน 1,500 บาท
- กรรมการตัดสินแข่งขันพายเรือคายัค 1 คน เป็นเงิน 500 บาท
รวมเป็ นเงิ น 6,500 บาท (ขอเบิ กเพียง 5,000 บาท)
ค่าใช้สอย 40,000 บาท
1) ค่าเช่าเครือ่ งเสียง วันละ 3,000 บาท 2 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท
2) ค่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญดาเนินการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรม ได้แก่ ตลาดนัดเรือเกย, การรา
โนรา, ดนตรีไทย, มวลทะเล, การราไหว้ครูมวยไทยเยาวชน, การพับริบบิน้ โปรยทานงานพิธกี รรม, การ
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ทายาดมทวาทสโอสถ, ยาสมุนไพร,ขนมจากโดนัท, ขนมดู, ขนมเจาะหู, ขนมปาจี และขนมค้างคาว รวม
13 กิจกรรมๆ ละ 2 วันๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท
3) เงินและของรางวัลผูช้ นะการประกวด แข่งขัน 6 กิจกรรม รวม 7 ประเภทๆ ละ 3,000 บาท
เป็นเงิน 21,000 บาท
- เงินรางวัลชนะเลิศ จานวน 1,500 บาท
- เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จานวน 1,000 บาท
- เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จานวน 500 บาท
ค่าวัสดุ
55,000 บาท
- วัสดุสาหรับการจัดกิจกรรม
- วัสดุอ่นื ๆ
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริ ง
7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
7.1 เกิดการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ภูมปิ ญั ญาไทยในรูปแบบของการเข้าร่วมกิจกรรมจริง
7.2 มีความภาคภูมใิ จในมรดกภูมปิ ญั ญาของบรรพบุรษุ
7.3 ความรูส้ ุขในการเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลอื่นๆ ทีห่ ลากหลาย เพื่อสร้างภูมคิ ุม้ กันให้ตนเอง
และเติมเต็มในความเป็นคนทีเ่ ข้มแข็งและสมบูรณ์แบบ
7.4 สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ทาหน้าทีส่ นับสนุน ส่งเสริมงานด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
8. การประเมิ นผลโครงการ
1. จากแบบสอบถาม
2. จากการสังเกตุการเข้าร่วมกิจกรรม
3. สรุปผลการดาเนินโครงการเป็นเอกสาร
4. นาผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะวิชา 7 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
-----------------------

