
 

 

                                                                                                                               

 

โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น “ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชน” 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

----------------------------------------------------------------- 
 

หลักการและเหตุผล 
การศึกษาดา้นศิลปะมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนเมือง และประเทศชาติ 

ให้ก้าวทันกับการเติบโตของสภาพสังคมปัจจุบัน ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมบริการวิชาการเพ่ือรับใช้
ชุมชนและสังคม จึงมีความประสงค์ จัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้น เปิดการฝึกอบรมในระดับกลุ่มบุคคล และ
หน่วยงาน สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเนื่องจากได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานต้องการ เพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานหรือระดับที่พึงประสงค์เพ่ือให้มีความรู้ทันกับ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกระบวนการในอันที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้  
ความเข้าใจ ทัศนคติ และความช านาญในด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง การออกแบบและพัฒนา 
ผลิตภันฑ ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น HUB ทางศิลปกรรมศาสตร์ของอาเซียน
ตอนบน หรือกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม) และเป็น Node 
ด้านการศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ของอีสานและไทย ที่สัมพันธ์กับ
ศิลปกรรมศาสตร์ประเทศ CLMVผลิตบัณฑิตทางศิลปกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถขั้นสูง ทั้งภาควิชา
การและปฏิบัติ จึงมุ่งที่จะจัดหลักสูตร “ศิลปะเพ่ือพัฒนาชุมชน” ในลักษณะ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
(Workshop) ที่มีมิติความรู้ที่ส าคัญ ได้แก่  ทัศนศิลป์เพื่อเสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์, ศิลปะการ 
แสดงออกเพ่ือการผ่อนคลายความเครียดและเสริมสร้างความสุขทางร่างกายและจิตใจ  และการแต่งกายเพ่ือ
พัฒนาบุคลิกภาพ  เป็นต้น เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะด าเนินการโครงการบริการวิชาการในลักษณะการหารายได้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถขั้นสูงส าหรับผู้ที่สนใจด้านศิลปะ และ
เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เห็นความส าคัญของการด าเนินการจัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
“ศิลปะเพ่ือการพัฒนาชุมชน” โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 หลักสูตรย่อย ดังนี้ 

1. หลักสูตรอบรมทัศนศิลป์เพื่อเสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.1 เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
1.2 เพ่ือเสริมสร้างสมาธิ อารมณ์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

2. หลักสูตรอบรมศิลปะการแสดงออกเพื่อการผ่อนคลายความเครียดและเสริมสร้างความสุข 
ทางร่างกายและจิตใจ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจการแสดงออกเพ่ือผ่อนคลายความเครียดทางร่างกาย
และจิตใจ 



 

 

                                                                                                                               

 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจการแสดงออกเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติ และการแสดงออก
เพ่ือความสุข ผ่านการแสดงออกของตนเองและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

3. หลักสูตรอบรมการแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
3.1 เพ่ือพัฒนาการแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง 
3.2 เพ่ือพัฒนาการแต่งกายให้เหมาะกับกาลเทศะ 

 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของแต่ละหลักสูตร ขั้นต่ าสุด ดังนี้ 
 

 หลักสูตรอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
หลักสูตรทัศนศิลป์เพ่ือเสริมสร้างสมาธิและความคิด
สร้างสรรค ์

นักเรียนระดับประถมศึกษา   20 คน 

หลักสูตรละครและการเคลื่อนไหวเพ่ือความผ่อน
คลายและเสริมสร้างความสุขทางร่างกายและจิตใจ 

เยาวชนและบุคคลทั่วไป   20 คน 

หลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายเพ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพ 

บุคคลทั่วไป  20 คน 

 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ  (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 
 หลักสูตรอบรมระยะสั้นทุกหลักสูตร จะด าเนินการอบรมในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562  
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรอบรม ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรทัศนศิลป์เพื่อเสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม 
หลักสูตรละครและการเคลื่อนไหวเพ่ือความผ่อนคลายและเสริมสร้าง
ความสุขทางร่างกายและจิตใจ 

อาจารย์เมษา อุทัยรัตน์ 

หลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ อาจารย์สรัญญา ภักดีสุวรรณ 
 

สถานที่ด าเนินโครงการ   
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ค่าลงทะเบียนและช่องทางการสมัคร   
 1) ค่าลงทะเบียนของแต่ละหลักสูตร รวมค่าเอกสาร/ วัสดุอุปกรณ์ / ประกาศนียบัตร / อาหารว่าง/ 
อาหารกลางวัน  
 2) ช่องทางการสมัคร 
  - เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  - Google Form ของหลักสูตรอบรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  - สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 



 

 

                                                                                                                               

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม ณ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4375 384 / facebook.com/คณะศิลปกรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- อาจารย์สันติ  สิงห์สุ   รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ 
- นายศุภวัฒน์  นามปัญญา  เลขานุการหลักสูตรฝึกอบรม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                               

 

ก าหนดการโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น “ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชน” 
วันเสาร์ที่  24 สิงหาคม  2562 

ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
---------------------------------------- 

 
หลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

เวลา กิจกรรม 
08.30 - 09.00 น. - ผู้เข้ารับการอบรม ลงทะเบียน ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาทัศนศิลป์ ชั้น 3 คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
09.00 – 10.30 น. - ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง 
10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. - ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. - ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับกาลเทศะ 
14.30 – 14.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. - ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับกาลเทศะ (ต่อ) 
16.00 – 16.30 น. - มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารวมอบรมและปิดการอบรมหลักสูตรการออกแบบเครื่อง

แต่งกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 

ใบสมัครอบรมระยะสั้น  “ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชน” 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ช่ือ-สกุล (เด็กชาย /เด็กหญิง /นาย /นาง /นางสาว) ................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปี เกิด ..............................................................................................................................อายุ..................................... 

โทรศัพท์ (ที่สะดวกติดต่อได้ ) ................................................................ E-Mail ……………........................……………………………. 

สถานท่ีสามารถติดต่อได ้บ้านเลขท่ี......................... หมู่บ้าน...............................................หมูท่ี่ ....................ซอย ...................
ถนน............................ต าบล ..............................อ าเภอ.....................................จังหวัด ............................................................. 
รหัสไปรษณีย์ ...................................  ข้อจ ากัดด้านอาหาร (มังสวิรัติ, ไม่ท่านเนื้อ, ฯลฯ)........................................................... 
กาเคร่ืองหมาย  หน้าหลักสูตรที่ต้องการอบรม 

หลักสูตรอบรมระยะสัน้ 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาอบรม ค่าสมัคร (บาท) หมายเหตุ 

   ห ลั กสู ต รทั ศน ศิ ลป์ เพื่ อ
เสริมสร้างสมาธิและความคิด
สร้างสรรค์ 

วัน เสาร์ที่  24 สิ งหาคม 
2562  

 

500  *ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา * 

  ห ลั ก สู ต รล ะครและการ
เคลื่อนไหวเพื่อความผ่อนคลาย
แล ะ เส ริ ม ส ร้ า งค วาม สุ ขท าง
ร่างกายและจิตใจ 

วัน เสาร์ที่  24 สิ งหาคม 
2562  
 

900 *เยาวชนและบุคคลทั่วไป*  

  หลักสูตรการออกแบบเครื่อง
แต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

วัน เสาร์ที่  24 สิ งหาคม 
2562  

1000 *บุคคลทั่วไป* 

 
ช าระค่าสมัครอบรมโดย  
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขบัญชี 408-931691-9 
 

 เงินสด  จ านวนเงิน .............................. บาท  โอนผ่านธนาคาร จ านวนเงิน...................................................... บาท 

   
 
       ลงช่ือ.................................... (ผู้สมัคร) 
       (.........................................................) 
      วันท่ี ..............................................................................  
 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศพัท์/โทรสาร 0-4375-4384  


