โครงการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตํารวจสู่องค์การสร้างเสริมสุขภาพ Healthy University “SMART ACADEMY”
“กิจกรรมโครงการศิลป์สร้างสุข”
๑. ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมโครงการศิลป์สร้างสุข
แผนงานการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี Good Mind

๒. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนนายร้อยตํารวจเป็นสถานศึกษาที่มีความสําคัญในการผลิตข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สําหรับกลุ่มบุคคลที่ทํางานและพักอาศัยอยู่ภายในโรงเรียนนายร้อยตํารวจ
ประกอบด้วยข้าราชการตํารวจ นักเรียนนายร้อยตํารวจ ตลอดจนลูกจ้างและครอบครัวข้าราชการตํารวจ
จากที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าตํารวจนับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่จะต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ก่อให้เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการทํางาน หรือปัญหาของครอบครัว ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาทางด้าน
อารมณ์และจิตใจ ดังนั้นการนําศิลปะเข้ามาช่วยผ่อนคลาย เช่น การวาดภาพ ระบายสี เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่
สามารถเยียวยาอารมณ์จิตใจ และช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆให้ได้ผลเป็นอย่างดี คือ ทําให้ทุกคนมี
ความสุข และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูทั้งอารมณ์จิตใจ ซึ่งกิจกรรมภายใต้ “โครงการศิลป์สร้าง
สุ ข ” ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากแนวคิ ด การพั ฒ นาชี วิ ต ด้ า นในของข้ า ราชการตํ า รวจ ผ่ า นกระบวนการศิ ล ปะ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้งานด้านศิลปะแนวมนุษย์ปรัชญา เสริมสร้างการพัฒนาสภาวะภายในของบุคคลที่
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ อันจะสร้างความสุข เอื้อให้เกิดความรัก ความดี และมอบความสุขความดีไปยัง
ผู้คนรอบข้าง โดยเน้นที่ข้าราชการตํารวจ นักเรียนนายร้อยตํารวจ ให้เกิดความสุขจากภายในตนเองก่อน และ
นําความสุขนี้ส่งผ่านด้วยศิลปะไปยังบุคคลอื่น รวมถึงข้าราชการตํารวจ ได้ตระหนักในการช่วยเหลือ และ
พัฒนาสังคม โดยเฉพาะประชาชนทั่วไป อีกทั้งมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านการทํางานร่วมกับครูผู้สอนที่ผ่าน
การเรี ย นรู้ ฝึ ก ฝนและปฏิ บั ติ ใ นการใช้ สุ น ทรี ย ภาพทางศิ ล ปะแก่ ข้ า ราชการตํ า รวจ นั ก เรี ย นนายร้ อ ย
ตํารวจ ภายใต้การดูแลของวิทยากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ ทางด้านศิลปะ
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตํารวจ นักเรียนนายร้อยตํารวจได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ และแสดงออก
ทางด้านศิลปะได้ตามความคิดอิสระ และเหมาะสม
๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตํารวจ นักเรียนนายร้อยตํารวจได้เรียนรู้ ซาบซึ้งกับงานศิลปะและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรมด้านต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตของข้าราชการ
ตํารวจ โดยการจัดแสดงนิทรรศการผ่านงานศิลปะ
๔. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตํารวจ นักเรียนนายร้อยตํารวจ ตลอดจนประชาชนที่สนใจงานศิลปะ ได้มี
เวทีในการแสดงออก โดยใช้เวลาว่างสร้างสรรค์งานศิลปะ ได้อย่างอิสระและเหมาะสม กับศักยภาพของ
ตนเอง

๒
๔. เป้าหมาย
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะด้วยการวาดภาพ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ครั้งละไม่ต่ํากว่า ๓ ชั่วโมง ตั้งแต่
เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ รวม ๑๖ ครั้ง โดยมีข้าราชการตํารวจ นักเรียนนายร้อยตํารวจ
เยาวชน ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ครั้งละ ๑๐ คน รวม ๔๐ คน
๒. จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ จํานวน ๕๐ ชิ้น มีผู้เข้าร่วมงานและชมนิทรรศการ จํานวน ๔๐๐ คน
๓. สร้างทัศนคติ ค่านิยม ที่ดีแก่ข้าราชการตํารวจ นักเรียนนายตํารวจ และประชาชนทั่วไปให้รู้สึก
หวงแหน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิต และธรรมชาติ ให้เพิ่มมากขึ้น
๔. ข้าราชการตํารวจ นักเรียนนายร้อยตํารวจ และประชาชนทั่วไป ได้ชื่นชมและซาบซึ้งในงานศิลปะ
มากขึ้น
๕. วิธีดําเนินการ
- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จัดกิจกรรมศิลปะ ครั้งที่ ๑ โดยให้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม จํานวน ๑๐ คน
- มีนาคม ๒๕๕๖ จัดกิจกรรมศิลปะ ครั้งที่ ๒ โดยให้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม จํานวน ๑๐ คน
- เมษายน ๒๕๕๖ จัดกิจกรรมศิลปะ ครั้งที่ ๓ โดยให้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม จํานวน ๑๐ คน
- พฤษภาคม ๒๕๕๖ จัดกิจกรรมศิลปะ ครั้งที่ ๔ โดยให้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม จํานวน ๑๐ คน
- มิถุนายน ๒๕๕๖ จัดแสดงผลงานศิลปะที่โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ประเมินผล และรายงานผลการจัด
กิจกรรม
๖. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
กุมภาพันธ์
- ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดกิจกรรมศิลปะ
๒๕๕๖
ครัง้ ที่ ๑ (ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มที่ ๑)
มีนาคม ๒๕๕๖ - กิจกรรมศิลปะครั้งที่ ๒
(ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มที่ ๒)
เมษายน ๒๕๕๖ - กิจกรรมศิลปะครั้งที่ ๓
(ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มที่ ๓)
พฤษภาคม
- กิจกรรมศิลปะครั้งที่ ๔
๒๕๕๖
(ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มที่ ๔)
๓

๔ ครั้ง
๔ ครั้ง
๔ ครั้ง
๔ ครั้ง

วัน เดือน ปี กิจกรรม
มิถุนายน ๒๕๕๖ - จัดกิจกรรม แสดงงานศิลปะทั้ง ๔ กลุ่ม
ภายในสวนดาวเงิน
- บอร์ดสําหรับจัดนิทรรศการ จํานวน ๕๐ บอร์ด
- ไฟส่องรูปพร้อมอุปกรณ์

๗. ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน ๒๕๕๖
๘. สถานที่ดําเนินกิจกรรม
สวนดาวเงิน โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
๙. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙.๑ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสามพราน
๙.๒ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๙.๓ ประชาชนในเขพื้นที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๑๐. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ ข้าราชการตํารวจ นักเรียนนายร้อยตํารวจ และประชาชนในพื้นที่รู้จักการอนุรักษ์
หวงแหน และเห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนตนเองมากขึ้น
๑๐.๒ ข้าราชการตํารวจ นักเรียนนักเรียนนายร้อยตํารวจ ประชาชนในพื้นที่ได้ชื่นชมและซาบซึ้ง
และมีทศั นคติที่ดีต่องานศิลปะมากขึ้น
๑๐.๓ ข้าราชการตํารวจ นักเรียนนักเรียนนายร้อยตํารวจ ประชาชนทุกวัยในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
๑๐.๔ ข้าราชการตํารวจ นักเรียนนักเรียนนายร้อยตํารวจ ประชาชนทุกวัยในพื้นที่ สามารถใช้
จินตนาการถ่ายทอดผลงานผ่านงานศิลปะได้อย่างอิสระ โดยศิลปะจะช่วยผ่อนคลายความเครียด
๑๐.๕ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ เป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ให้แพร่หลายมากขึ้นทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยใช้งานศิลปะเป็น
สื่อในการประชาสัมพันธ์
๑๑. การติดตามประเมินผล
จัดประกวดกิจกรรมและแสดงงานศิลปะทั้ง ๔ กลุ่ม และจัดทํารายงานผลการดําเนินการพร้อม
รูปภาพประกอบ

