แบบเสนอโครงการ (Project Proposal Template)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
๒) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ข้อ ๒ มิติคุณภาพการให้บริการ ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๓) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
ข้อ ๗ จานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อที่ ๘ จานวนผลงาน/กิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ
ข้อ ๑๑ ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญของศิลปะและวัฒนธรรม
๔) กลยุทธ์
ข้อ ๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยและบริการ
วิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
๕) สถานภาพของโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
๖) ประเภทของโครงการ
 โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
๑) ชื่องาน/โครงการ
ฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง ๓ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
๒) ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สานักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สานักวิชาการจัดการ และสานักวิชาศิลปศาสตร์
๓) ความสาคัญ
โบราณสถานตุมปั ง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลั ยวลัยลักษณ์ ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกันบูรณะตกแต่ง เมื่อปี พ.ศ.
2545 ซึ่ง พบว่า โบราณสถานตุมปั งมีอายุราวพุทธศวตวรรษที่ 16 (ตามอายุของเครื่องถ้วยชามจีนสมัย
ราชวงศ์ซ้ง) และพบโบราณวัตถุพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นรูปเคารพสมัยศรีวิ ชัย (พ.ศ.1300 - 1500)
โบราณสถานตุมปังจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ พฤษศาสตร์ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์รวมประเพณี ความ
เชื่อ และพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในพื้นที่มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ และการ
สร้างจิตสานึกรักษ์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ต้องปลูกฝังในระดับบุคคลโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิง

บูรณาการกับการเรียนการสอนและทักษะวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนผ่านการปฏิบัติ
จริ ง สามารถเรี ย นรู้ ข้อมูล ทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานตุมปัง และสามารถถ่ายทอดข้อมูล ความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประวัติของโบราณสถานตุมปังได้
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในสร้างนักศึกษาที่มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของโบราณสถานตุมปัง จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมอบรมยุวมัคคุเทศก์
โบราณสถานตุมปัง ๓ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) ขึ้น เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
พร้อมสู่การเป็นยุวมัคคุเทศก์ในการนาชมโบราณสถานตุมปัง สามารถถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
โบราณคดี ให้กับ ผู้ ที่ส นใจ และเพื่อเตรี ย มพร้อมนักศึกษาในการนาเข้าชมโบราณสถานตุมปัง ของการจัด
กิจกรรม WALAILAK DAY ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมของทุกปี
๔. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา จานวน ๕๐ คน
- นักศึกษาทั่วไป
- นักศึกษาที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาที่มีทักษะการสื่อสารภาษาจีน

จานวน ๓๐ คน
จานวน ๑๐ คน
จานวน ๑๐ คน

๕. วัตถุประสงค์
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแหล่งโบราณสถานตุมปังในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผ่านบันทึก ตัวอักษร คาบอกเล่า และพิธีกรรม ความเชื่อ
2. เพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษาสามารถเป็นมัคคุเทศก์นาชมและให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานตุมปัง โดย
ปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าของของประวัติศาสตร์และการบูรณาการการเรียนการสอนอันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตอบรับของปฎิธานของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดี
และคนเก่ง
3. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถนาชมโบราณสถานตุมปัง ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม WALAILAK DAY
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
4. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในการสื่อสาร
6) ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : นักศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสามารถนาชมโบราณ
ตุมปังได้
เชิงปริมาณ
๑) มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ จานวนไม่น้อย กว่า 50 ราย
เชิงคุณภาพ
๑) นักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติสาสตร์และความเป็นมาของ
โบราณสถานตุมปัง และมีทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์เพิ่มมากขึ้น

7) กิจกรรมและช่วงเวลาที่จะดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย

๑ จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติ
๒ ประสานวิทยากร จัดทาคู่มือประกอบการอบรมยุวมัคคุเทศก์
๓ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรบยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถาน
ตุมปัง
๔ จัดโครงการอบรบยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง
๕ นาชมโบราณสถานตุมปัง ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม WALAILAK DAY
๖ สรุปประเมินผลการจัดอบรม
๘) คุณสมบัตขิ องผู้เข้าฝึกอบรม
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกชั้นปี ทุกสานักวิชา ที่มีความต้องการและสนใจพัฒนาฝึก
ทักษาการเป็นมัคคุเทศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
๙) วิธีการสมัคร
ดาวโหลดเอกสารใบสมัครที่เว็บไซต์ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ http://cultural.wu.ac.th/
และส่งไปยังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗
หรือสมัครออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ http://cultural.wu.ac.th/ ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
1๐) ความพร้อมของโครงการ
มีความพร้อมในการจัดเพื่องจากได้มีการวางแผนในการจัดโครงการทั้งเรื่อง งบประมาณ สถานที่
กาหนดการ วิทยากร และความพร้อมของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอบรม
1๑) ความเสี่ยงของโครงการ และแนวทางลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงของโครงการ : ระยะเวลาในการอบรมมีน้อย ผู้เข้าร่วมโครงการอาจได้รับความรู้เกี่ยวกับ
โบราณสถานตุมปังไม่ละเอียด
แนวทางลดความเสี่ยง : จัดทาคู่มือประกอบให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

กาหนดการอบรมยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง
วันที่ ๖-๗ มีนาคม 256๔
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย และโบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม 256๔
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.๒0 น.
09.๒0 – ๐๙.๓0 น.
๐๙.๓0 – ๑๐.๓0 น.
1๐.๓0 – 1๑.๓0 น.
1๑.๓0 – 1๒.๓0 น.
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
1๔.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร
พิธีเปิดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง
โดย รศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ทาแบบทดสอบความรู้ด้านยุวมัคคุเทศก์ก่อนเข้าร่วมอบรมยุวมัคคุเทศก์
บรรยายพิเศษ ประวัติศาสตร์เมืองนคร
โดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
อบรมเชิงวิชาการ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโบราณสถานตุมปัง
โดย นายจักรพันธ์ เพ็งประภัย ตาแหน่ง นักโบราณคดี สานักศิลปากรที่ ๑๒
พักรับประทานอาหารเที่ยง
ลงพื้นที่ ณ โบราณสถานตุมปัง
โดย นายจักรพันธ์ เพ็งประภัย ตาแหน่ง นักโบราณคดี สานักศิลปากรที่ ๑๒
อบรมเชิงเทคนิคการนาเสนอด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ณ โบราณสถานตุมปัง
โดย นายพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ ตาแหน่ง นักวิชาการ สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
อบรมเชิงวิชาการ ข้อมูลและความรู้ด้านยุวมัคคุเทศก์
โดย อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่าแสงใส อาจารย์สานักวิชาการจัดการ

วันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม 256๔
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 1๒.00 น.

12.00 – 13.0๐ น.
13.00 - 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
16.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม
อบรมทักษะการนาเสนอภาษาไทย แบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
โดย อาจารย์ ดร. สุขุมาล กล่าแสงใส อาจารย์สานักวิชาการจัดการ
อบรมทักษะการนาเสนอภาษาอังกฤษ
โดย อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ สานักวิชาศิลปศาสตร์
อบรมทักษะการนาเสนอภาษาจีน
โดย อาจารย์ ดร. เกตมาตุ ดวงมณี อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน สานักวิชาศิลปศาสตร์
พักรับประทานอาหารเที่ยง
นาเสนอผลงานและถอดบทเรียนการนาชมโบราณตุมปัง
ทดสอบความรู้ด้านยุวมัคคุเทศก์ หลังเข้าร่วมการอบรมยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง
เสร็จสิ้นกิจกรรม

