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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้า
มี*)  

และการทดลองนำเสนอผลงาน) 
[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [ ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เกี้ยวจำลอง สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน
หัวตลาด ตำบลอาเนาะร ูอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [ ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
ที่อยู่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทรศัพท์ 073337707 โทรสาร 073337707  เว็บไซต์ http://finearts.pn.psu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก ตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 โทรศัพท์มือถือ 0848594920 อีเมล sirichai.p@psu.ac.th 
 2.อาจารย์อภิรักษ์ โพธิทัพพะ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นโยบายและแผน 
  โทรศัพท์มือถือ 0869020195 อีเมล apiruk.p@psu.ac.th 
 3.นางนิชาภา พฤกษวัลต์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 โทรศัพท์มือถือ 0935592645 อีเมล nichapa.pl@psu.ac.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. ออกแบบกระบวนการทำงาน SIPOC Model โดยมีแนวทางการปฏิบัติจริงภายใต้กระบวนการ PDCA  
2. การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างคณะฯกับชุมชน  
3. การบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ด้านศิลปกรรม ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยสร้างสรรค์

ร่วมกับงานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยยึดข้อเสนอแนะและความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ 
4. การทำงานเป็นทีมจากบุคลากรภายในและนอกองค์กรของคณะศิลปกรรมศาสตร์และภายใต้ขอบข่าย

ค่านิยมองค์กร ARTS 
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ คือ 
 1.ประชาชนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มกันขับเคลื่อนการต่อยอดองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากชุมชนของตนเองไปยังชุมชนใกล้เคียงอย่างน้อย 1 ชุมชน 
  2. เกิดการส่งเสริมการตลาด ด้วยเพ่ิมช่องทางการจัดหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ 
 3. เกิดการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนหัวตลาด 
 4. เกิดการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นแก่ชุมชนร้อยละ 10 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังนี้   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

• ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ  
แล้วนำไปสู่การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ 
สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

• ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ที่เหมาะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ   
1. *บทความประเภท TQM Best Practices สามารถเลือกได้ว่าจะจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมทั้ง] 

จัดทำ Presentation Slide หรือ เลือกจัดทำ Presentation Slide เท่านั้น หรือ  เลือกจัดทำ Clip นำเสนอผลงาน 
ทั้งนี้หากผู้นำเสนอเลือกจัดทำ Presentation Slide หรือจดัทำ Clip นำเสนอผลงานเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้นำเสนอ 
ต้องจัดทำเนื้อหาใน Presentation Slide หรือเนื้อหาใน Clip ให้ครบตามรายละเอียดของการเขียนบทความ 
ฉบับเต็ม (Full Paper) ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้  

2. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
3. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที่ www.ftqm.or.th 
4. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
   ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2565 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะนวัตกรรมเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์เกี้ยวจำลอง สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหัวตลาด 
ตำบลอาเนาะร ูอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนโยบายขับเคลื่อนการจัด
กิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบริบททางวิชาการ
ด้านศิลปกรรมที่เปิดกว้างต่อการแสวงหาความรู้ด้วยมิติ/รูปแบบ/ภารกิจที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง 
สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน ตลอดจนเพ่ือบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและต่อยอด เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการปรับใช้ศิลป
วิทยาการที่ทันสมัย ก่อให้เกิดความยั่งยืนรวมถึงยกระดับสติปัญญาและจรรโลงจิตใจของคนในชุมชนให้เข้มแข็งและ
มั่นคงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชนต่างๆจังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้สู่สาธารณะชน 
 กล่าวเฉพาะชุมชนหัวตลาด ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในอดีตถือเป็นชุมชนเมืองที่มี
ความเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมจีนอันงดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะยิ่ง  ซึ่งปัจจุบันเมื่อชุมชน
เมืองปัตตานีได้เปลี่ยนพ้ืนที่ ประกอบกับการมีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น ชุมชนหัวตลาดแห่งนี้จึงเกิดความซบเซา
และเงียบเหงา ความครึกครื้นที่เคยมีมาแต่ในอดีตได้จางหายไป ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนที่เข้าไปศึกษาต่อในพ้ืนที่
อ่ืน เมื่อสำเร็จการศึกษาก็ได้ย้ายถิ่นฐานปล่อยทิ้ งวิถีชีวิต  วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของตนไว้เบื้องหลัง 
สถาปัตยกรรมจีนอันเป็นเอกลักษณ์หลายหลังเกิดการชำรุด ทรุดโทรม บ้างก็รื้อสร้างตึกหรือบ้านแบบใหม่ตามกระแส
นิยม บ้างก็แปรสภาพสำหรับใช้เลี้ยงนกนางแอ่น ส่งผลให้ภาพความงามของวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจีน
ปัตตานีในอดีตเริม่เลือนหายไป 
 ด้วยสาระดังกล่าวข้างต้น คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชน ณ ชุมชนหัวตลาด ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กำหนดเป้าประสงค์สำคัญคือ การพลิก
ฟ้ืนชุมชนหัวตลาดและการยกระดับพื้นท่ีให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีในอนาคต โดยเริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 จนถึงปี พ.ศ. 2562 ภายใต้กิจกรรมโครงการ “START UP กือดาจีนอ” และในปีพ.ศ. 
2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ด้านศิลปกรรม ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัยสร้างสรรค์ร่วมกับงานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน นำความต้องการของชุมชนที่ต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนอัน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ของชุมชนหัวตลาด อันนำมาซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ผลิตภัณฑ์เกี้ยวจำลองอัตลักษณ์ชุมชนหัวตลาด ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางคณะฯได้เข้าไป
ขับเคลื่อนถอดแบบเกี้ยวขนาดจริงของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกี่ยง จังหวัดปัตตานี ตลอดจนมีการจัดทำ
ภาพร่างรูปแบบขนาดจำลองโดยผ่านกระบวนการความคิดเห็นร่วมกับชุมชน มีกระบวนการทดสอบเพ่ือให้การจัด
ฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าถึงชุมชนได้อย่างเข้าใจกระบวนการ สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีการทดสอบ
การตลาด ทดสอบความต้องการของลูกค้า และมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพสร้างรายได้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
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 ปี 2564 ทางคณะฯได้มีการพัฒนารูปแบบวัสดุ เพ่ิมเติมรูปแบบเกี้ยวจำลอง(เกี้ยวพระหมอ เกี้ยวกลาง)
รวมถึงรายละเอียดความประณีตของลวดลายประดับเกี้ยวจำลองตามความต้อง ความเชื่อและความศรัทธาของคนใน
ชุมชนและผู้ที่ศรัทธา ตลอดจนการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยผ่านกระบวนการสอบถามความต้องการ 
การทดสอบการใช้งาน ทดสอบความต้องการของตลาด จนสามารถเริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน 
2564 จนถึงปัจจุบัน  
 จากรายละเอียดที่มาของการจัดกิจกรรม/โครงการที่ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าไปขับเคลื่อนถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านศิลปะนวัตกรรมเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์เกี้ยวจำลองอัตลักษณ์ชุมชนหัวตลาด ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี คณะฯยังคงขับเคลื่อนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม ตำบลอาเนาะรู จังหวัดปัตตานี โดยนำองค์ความรู้จากศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์มาถ่ายทอดองค์ความรู้และการบูรณาการร่วมกับความเชื่อ ความศรัทธาของคนในพื้นที่ชุมชนหัวตลาด 
เพ่ือนำความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดพัฒนาเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าสินค้าในรูปแบบของผลงานเกี้ยวจำลอง เพ่ือให้ชุมชน
ได้นำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในพ้ืนที่ชุมชนและต่อยอดเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ชุมชน สามารถสร้างอาชีพและ
รายได้ภายในพื้นทีชุ่มชนต่อไป 
วิสัยทัศน์ : คณะที่เป็นเลิศทางด้านศิลปะนวัตกรรมในคาบสมุทรมลายู เพ่ือบูรณาการองความรู้สู่ชุมชนและสังคม 
ค่านิยม : “ARTS” 

A - Active : มีความกระตือรือร้น พัฒนาตนเอง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
R - Research & Creative Work : มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
T - Team Work : มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
S - Social Responsibility : มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

พันธกิจ 
 1.เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ด้านศาสตร์ศิลปกรรมในคาบสมุทรมลายู และประยุกต์องค์ความรู้ร่วมกับสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปิดโลกทัศน์สากลให้แก่ผู้เรียน  

 2.สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในศาสตร์ศิลปกรรมที่มีมาตรฐานในระดับชาติ และนานาชาติ 

 3.ถ่ายทอดองค์ความรู้ และบูรณาการผลงานวิจัยสร้างสรรค์ในศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคมบนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม  

 4.อนุรักษ์สืบสาน ต่อยอดองค์ความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ เพื่อธำรงไว้เป็นมรดก

ของชาติ 
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ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะนวัตกรรมเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์เกี้ยวจำลอง สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหัว
ตลาด ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เกิดขึ้นจากการเข้าไปบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ร่วมกับ
ชุมชนหัวตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2559 จนถนนเส้นกือดาจีนอ
เป็นที่รู้จักและที่จดจำของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และจากการทำงานร่วมกับชุมชนจากอดีตจนจนกระทั่งปี
พ.ศ. 2562 ทางชุมชนหัวตลาด ได้มีการเข้าพบพูดคุยปรึกษาร่วมกับผู้บริหารคณะศิลปะกรรมศาสตร์ มีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาของชาวบ้านในชุมชน เพ่ือส่งมอบต่อ
นักท่องเที่ยวและชาวไทยเชื้อสายจีนในพ้ืนที่ ที่มีความศรัทธาต่อเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวและองค์พระอ่ืนๆ ในศาลเจ้า ที่ได้
เช่าองค์จำลองเจ้าแม่ไปแล้วได้มีเกี้ยวไว้สำหรับตั้งองค์เจ้าแม่เพ่ือบูชา หรือตั้งไว้ในรถเพ่ือคุ้มครองสำหรับการเดินทาง 
อีกทั้งเกี้ยวจำลองนี้ยังเป็นตัวแทนของงานสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่มีมายาวนานหลายร้อยปีอีกด้วย จากเหตุและ
ผลดังกล่าว ทางคณะฯจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือออกแบบกระบวนการทำงาน  SIPOC Model           
โดยวางเป้าหมายสูงสุดคือ ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน โดยจะต้องนำองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม
และสมรรถนะจากคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าไปขับเคลื่อน ดับรูปภาพประกอบ 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล  

 

 
 

กระบวนการดำเนินงานที่ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญประการหนึ่งเพ่ือการหนุนเสริมงาน
บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนของคณะฯสามารถเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด คือ“การสร้าง
ความสัมพันธ์ ความผูกพัน ระหว่างคณะฯกับชุมชน” ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คณะฯ ได้มีการขับเคลื่อนงานบริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชน ณ ชุมชนหัวตลาด ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนให้ เกิดขึ้นอย่างแท้จริง แม้กิจกรรม/โครงการดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้วนั้น แต่
กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานภายหลังกิจกรรมโครงการยังคงมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงพ้ืนที่
พูดคุย การจัดทำแบบสอบถามถึงข้อปัญหาอุปสรรคในกิจกรรมโครงการ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอ่ืนๆร่วมกัน เสมือน
คณะฯเป็นครอบครัวหนึ่งของชุมชนหัวตลาด ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซ่ึงจากแนวทางการดำเนินงาน
ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ชุมชนเปิดใจยอมรับและเล็งเห็นถึงความตั้งใจจริง พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน
ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

 
 
 
 
 


