
สรุปการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการ

ส่งเสริมพ้ืนที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 - 17.30 น. 

ณ ห้องประชุมออนไลน์ https://zoom.us/j/9019029104 

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม :  

คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์  งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 คุณจิดานันท์ จิระสถิต   มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 คุณสุรวุฒิ จาปรัง งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 คุณญัตติพงศ์ แก้วทอง    สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ 

 คุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส  สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ 

 คุณมนชนก แก้วชูเชิด  สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ 

    

คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 
 รายงานความก้าวหน้าของโครงการที่วิทยาเขตภูเก็ต  

กิจกรรม วัน-เวลา รับผิดชอบ 

1. วางแผนจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นคนในชุมชน  
เพ่ือจัดกิจกรรมให้สอดคล้องความต้องการของคนในพ้ืนที่ ส.ค.-ก.ย. 65 คณะทำงาน 

2. เปิดรับฟังความเห็นของชุมชน และสำรวจชุมชนเพื่อหาปัญหา  
สุขภาพของคนในพื้นที ่ 5 ต.ค.65 

คณะทำงาน และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. ประชุมวางแผนสรุปข้อมูลจากการรับฟังความคิกเห็น ออกแบบ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับพื้นท่ี ต.ค.65 คณะทำงาน 

4. จัดรูปแบบกิจกรรมในพื้นท่ี/ประชาสัมพันธ์/เริ่มดำเนินงาน พ.ย.-65 – เม.ย.66 คณะทำงาน 

5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ธ.ค.65 –เม.ย.66 คณะทำงาน 

6. สรุปผลโครงการและเผยแพร่นโยบายสาธารณะ พ.ค.66 คณะทำงาน และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

7. ปิดโครงการ มิ.ย.66 คณะทำงาน 
 

 ทางคณะทำงานได้จัด Workshop ระดมความคิดเห็นไปแล้วเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อหา
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ จะสรุปให้ฟังว่าเราได้อะไรบ้างเมื่อวันที่ 5 ที่ผ่านมา  



 หลังจากนั้นเรามีการวางแผนสรุป ตอนนี้ได้โครงการมาพอสมควรแล้ว มีกิจกรรมต่าง ๆ และได้
ผู ้รับผิดชอบมาค่อนข้างจะครบสมบูรณ์แล้ว จะเริ่มโครงการประมาณพฤศจิกายน และจะสิ้นสุดโครงการ
ทั้งหมดประมาณเมษายน 2566 เพ่ือให้เราทันสรุปปิด และเผยแพร่นโยบายด้วย  
  

 กิจกรรมวันที่ 5 ต.ค. 2565  
 ได้เชิญผู้มีส่วนได้ - ส่วนเสีย ของโครงการ คือ 
 1. นักศึกษา ม.อ.  
 2. บุคลากรสายสนับสนุน สายวิชาการ 
 3. ผู้มีส่วนได้ - ส่วนเสีย จากหน่วยงานราชการภายนอก เทศบาล ผู้นำชุมชน  

- ส่วนของผู้นำชุมชนมาค่อนข้างน้อย อาจจะติดภารกิจกินเจยังไม่เสร็จสิ้น แต่เราก็จะได้สื่อสารกันต่อ  
- มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกะทู้มาร่วมได้มีข้อเสนอแนะว่าในกลุ่ม อสม. ก็น่าสนใจ เพราะ อสม. 
ไปถึงทุกบ้าน  
- หลังจากที่เราได้โครงการ เราอาจจะประชาสัมพันธ์โดยผ่าน อสม. ด้วย ผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ในการ
มาร่วมโครงการ 

 - ทาง อ.พงค์เทพ รองอธิการบดี ม.อ. ได้มาช่วยบรรยายในช่วงแรก  มีท่านนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ทีมผู้บริหารของเทศบาลเมืองกะทู้ มากันครบทีม ท่านได้ฟังรองฯ พงค์เทพแล้วน่าจะได้เห็น
โครงการที่น่าจะต่อเนื่องกันต่อมา หลังจากนี้เราคงมีโครงการ หรือมี MOU ร่วมกันในเรื่องของการพัฒนา
กิจกรรมทางกายในเขต ม.อ. และชุมชนรอบ ๆ  
 - รูปแบบในงานจะมีการบรรยายเล่าให้ฟังว่า PA ของพื้นที่ ม.อ. เป็นอย่างไร การออกแบบเป็น
อย่างไร รวมถึงการแบ่งกลุ่มรับฟังปัญหา มีประเด็นปัญหาว่า ทำไม PA ใน ม.อ. ภูเก็ต น้อย  

- การสำรวจจากแบบสำรวจไม่ค่อยมีกิจกรรม PA สำหรับสมาชิก ม.อ. มีน้อยมาก พอทางคณะทำงาน
มีโครงการนี้จะเก็บเพิ่มเติมหลังจากนี้โดยใช้แบบสำรวจชุดเดียวกันทำ Pre Test และ Post Test ภายหลัง 
 - ได้จัดกิจกรรมมีคนเข้าร่วมงานประมาณ 50 – 60 คน ได้รับความร่วมเป็นอย่างดี และได้ความ
คิดเห็น  
 ประเด็นปัญหา  
 - ไม่ม ีใครมาใช้พื ้นที ่ในการทำกิจกรรมทางกายใน ม.อ. ว ิทยาเขตภูเก็ต เนื ่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงกังวลว่าเข้ามาแล้วไม่รู้จะใช้สถานที่ตรงไหนออกกำลังกายได้บ้าง ตรงนี้เราจะออกแบบ
กิจกรรมในการปรับปรุงเรื่องนี้ขึ้นมา 
 - กิจกรรมที่เคยทำกันมา นักศึกษาสะท้อนกลับมาว่าไม่มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่มีกลุ่มผู้นำ
กิจกรรมทางกายในวิทยาเขตภูเก็ต ข้อมูลนี้ได้มาจากแบบสำรวจเช่นกันว่ามีกลุ่ม ชมรม หรือไม่ มีชมรม
นักศึกษาแต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด เขาก็จะไม่ค่อยรู้กัน แต่หลังจากโครงการเกิด เราคาดการณ์ว่าจะมีความ
ต่อเนื่องอย่างที่รองฯ พงค์เทพอยากให้เกิดข้ึนได ้
 - การใช้สนามกีฬา บางสถานทีม่ีค่าใช้จ่าย เพราะมีค่าบำรุงรักษา 
 - อุปกรณ์กีฬาไม่มีความพร้อม ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม กีฬาบางประเภท เช่น เทนนิส ก็จะไม่มีไม้
เทนนิส หรืออุปกรณ์บางอย่างไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างทันท่วงที 



 
 ข้อเสนอแนะ  
 - ควรทำประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ครอบคลุมมากขึ้น 
 - กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบประจำพ้ืนที่ เพ่ือให้ข้อมูล ดูแลความเรียบร้อย และอธิบายกฎกติกา 
 - ควรลดค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ และมีส่วนลดสำหรับนักศึกษา  
 - ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วย นอกจากจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพียง
อย่างเดียว  
 - ควรจะมีพ้ืนที่ให้เด็ก ๆ ได้มีกิจกรรมเล่น เนื่องจากในพ้ืนที่กะทู้จะไม่ค่อยเห็นลานเด็ก หรือสนามเด็ก
เล่นมากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ต้องไปในห้าง เด็กก็เล่นไป ผู้ใหญ่ก็นั่งกินไป ก็ไม่ดีต่อสุขภาพ แต่ถ้ามีสนามให้เด็กมา
เล่น เด็กก็มาเล่นได้ และจะดึงดูดผู้ปกครองให้มาใช้พื้นท่ีมหาวิทยาลัยในการออกกำลังกายด้วย 
 - การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในมหาวิทยาลัย อันนี้เน้น
เรื่องความยั่งยืน 
 - เสนอให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ควรจัดกิจกรรม PSU MUSIC จัดกิจกรรม E-Sport จัดทำพ้ืนที่
ลาน Surf Skate เส้นทางเดินรอบมหาวิทยาลัย ฯลฯ จะเขียนรายละเอียดให้อีกครั้ง 
 

 โครงการที่จะดำเนินการ 
 คณะทำงานได้นำผลจากการ Workshop ระดมความคิดเห็นมา และเริ ่มดูโครงการกัน เริ ่มมี
ผู้รับผิดชอบ มีอาสาที่จะเสนอตัวเข้ามาเพ่ือช่วยดำเนินกิจกรรม ดังนี้  
 1. โครงการ เดิน – วิ่ง กินลมชม ม.อ. 
 2. โครงการ Zumba Dance เพ่ือสุขภาพ 
 3. โครงการ Basketball 3x3 PSU Championship 2022 เราร่วมกับชมรมกีฬาบาสเก็ตบอลจ.ภูเก็ต
ในการจัดการแข่งขัน เนื่องจากเรามีสนามบาสฯ ที่บุคคลภายนอกยังไม่ได้เข้ามาใช้เท่าไหร่ โครงการนี้จะช่วย
ประชาสัมพันธ์ว่าเรามีสนามที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์กีฬาที่ค่อนข้างพร้อม  
 4. โครงการตลาดนัด ม.อ. บ้านซ่าน (PSU PHUKET BANZAAN) เป็นถนนคนเดิน เราจะคุมในเรื่อง
การเพิ่มกิจกรรมทางกายในตลาด เช่น มีการแสดงวัฒนธรรม ดนตรี กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะคู่กับเรื่องอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพ รองฯพันธ์ บอกว่า อยากให้ตลาดนี้เป็นตลาดที่เป็น Niche Market เป็นตลาดเกษตรที่เน้นสุขภาพ
เป็นหลัก  
 5. โครงการการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน PSU Phuket league 2022 ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย เน้น
เยาวชน เราอาจจะจัด event ให้เห็นว่าเรามีสนามฟุตซอลที่มีความพร้อมให้บริการสำหรับเยาวชน และผู้ใหญ่ 
 6. ตั้งตี้ E-sports CoC x FIS PSU Tournament น้องนักศึกษา ม.อ. มีเครือข่ายในกะทู้ และจ.ภูเก็ต
ที่มีความสนใจเรื่อง E-sports โครงการนี้ใช้งบไม่เยอะ จะเป็นเรื่องการจัดแข่งขัน E-sports ให้กับเด็ก เยาวชน 
 ตอนนี้ อบจ.ภูเก็ต มีนโยบายสนับสนุน E-sports ม.อ. ภูเก็ตมีชมรมเรื่องนี้อยู่ เขาจะมีกิจกรรม
นอกเหนือจากนี้ต่อเนื่องกันไปอีกด้วย  
 
 



 7. ลานเด็กเล่น ม.อ. ภูเก็ต  
 โครงการตลาดนัด ม.อ. บ้านซ่าน กับ ลานเด็กเล่น คุณณัฐวิช ได้เดินสำรวจพื้นที่แล้ว แต่ตอนนี้เรา
อาจจะต้องขอช่วยในเรื่องการออกแบบ  
 ลานเด็กเล่นจะไม่ได้ซื้อของเล่นให้คนมาเล่น แต่เราจะออกแบบกิจกรรม ออกแบบพื้นที่ให้เหมาะ คุย
กับอาจารย์เบื้องต้นว่าไม่ต้องทำอะไรที่หรูหรา เหมือนกับที่อ่ืน แต่จะเป็นลานโล่ง ๆ ที่มีความปลอดภัย ให้เด็ก
วิ่งเล่นได้ และมาเจอกัน เราอาจมีกิจกรรมที่เสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ ในแต่ละสัปดาห์ อาจจะมี Theme 
ต่าง ๆ ในแต่ละสัปดาห์ กำลังดูว่าจะมีทีมใครมาช่วย และใช้สถาปนิกในการออกแบบพื้นที่เพ่ือให้เหมาะสม  
 โครงการนี้ถ้าสามารถโปรโมทได้ เราเชื่อว่าจะสามารถดึงผู้นำชุมชน กับครอบครัวที่อยู่รอบข้าง เข้ามา
ทำกิจกรรมใน ม.อ. ได้เยอะ 
 8. การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าด้านใดก็ตาม ทั้งอาหาร การออกกำลังกาย การให้ความรู้
ทางกีฬา การให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ได้ทาบทาม สสจ.กะทู้ไว้บ้างแล้ว เชิญมาให้ความรู้ทำอย่างไรให้แก้ไข
ออฟฟิศซินโดรม นอกเหนือจากการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว จะใช้งบไม่เยอะ อาจจะเป็นการบรรยาย
ครึ่งวัน ทำ Workshop ตอนนี้เรามีวิทยากรด้านอาหาร เราได้จัดกิจกรรมอาหารสุขภาพ มีการสาธิตเรื่องการ
ทำ kefir การทำ yogurt เบื้องต้น 
 พื้นที่ส่วนใหญ่ที่จะใช้ทำกิจกรรม คือ บริเวณอาคาร 9 ซึ่งตรงนี้จะเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยที่
เรามีแผนที่จะปรับปรุง และเป็นวิทยาลัยสุขภาพนานาชาติ จะเต้น Zumba บริเวณนี้ การเดินจะเดินรอบ ๆ 
มหาวิทยาลัย ส่วนตลาดนัดบ้านซ่าน คิดว่าน่าจะเป็นบริเวณหลังอาคาร 10 ลานเด็กเล่นก็น่าจะเป็นบริเวณ
ใกล้เคียงกัน จะคุยกับสถาปนิกในเรื่องของการออกแบบ  
  

 โครงการที่ดำเนินการไปแล้ว 
 - โครงการ เดิน – วิ่ง กินลมชม ม.อ. ระหว่างวันที่ 3 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66 โครงการนี้มีคนร่วมลงชื่อ
ประมาณ 147 คน เมื่อจำแนกว่าเป็นใครบ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษากับบุคลากร ม.อ. ส่วนบุคคลภายนอก
ยังน้อยอยู่ แนวทางต่อจะโปรโมทผ่าน อสม. ให้คนมาทำกิจกรรมร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
 - โครงการ Zumba Dance เพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. 65 – 23 ธ.ค. 65 จัดกิจกรรมทุกวัน
พุธ - ศุกร์ เวลา 17.00 – 18.00 น. คนเข้าร่วมประมาณ 50 คน มีทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก 
กิจกรรมนี้มีบุคคลภายนอกค่อนข้างเยอะ เข้าใจว่าครูที่นำฝึกคงจะชวนกันมา ส่วนนักศึกษาค่อนข้างน้อย แต่มี
นักศึกษาชาวต่างชาติมาร่วมด้วย 
 กิจกรรมทั้ง 8 อย่าง เราจะทำอย่างต่อเนื่องหลังจากผลการ Workshop  
 

 สิ่งท่ีจะดำเนินการในอนาคต   
 1. เน้นเรื่องการทำประชาสัมพันธ์ทั้ง 8 กิจกรรม โดยเน้นในวิทยาเขตให้มากข้ึนด้วย จากการทำทั้ง 2 
กิจกรรม พบว่า คนภายในยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมเท่าไหร่ เราอาจจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์เข้าไปอีก 
รวมถึงชุมชนที่อยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย จะนัดคุยกับผู้นำชุมชน ให้ช่วยประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ามาร่วม
กิจกรรมและใช้พื้นที่ของวิทยาเขตภูเก็ต    



 2. สร้างความร่วมมือกับเทศบาลเมืองกะทู้ สาธารณสุขตำบลกะทู้  ชมรมผู้สูงอายุเมืองกะทู้ และ
เครือข่ายอ่ืน ๆ เช่น อสม. ข้อนี้น่าจะมีการทำ MOU ได้  
 3. ประเมิน PA ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยประเมินก่อนเริ่มกิจกรรม โดยฝากผู้รับผิดชอบแต่ละ
โครงการช่วยทำ Pre Test ก่อน เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เข้าร่วมมีกิจกรรมทางกายอย่างไร หลังจากนั้นเราจะทำ 
Post Test โดยใช้แบบสำรวจเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบว่า PA เพ่ิมข้ึนเท่าไหร่ ให้ตรงกับตัวชี้วัดโครงการ  
 4. โครงการเราอาจจะมีนักท่องเที่ยวด้วย เรามีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างบ้านซ่าน ตลาดคน
เดิน เบื้องต้นถ้ากำหนดวันแน่นอนแล้ว จะนำคณะทำงานไปคุย เพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการนำ
เที่ยว ผู้ประกอบการสถานที่พัก โรงแรมที่อยู่รอบ ๆ กะทู้ เพื่อเล่าให้ฟังว่ามีกิจกรรมทุกวันที่เท่าไหร่ และฝาก
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
 5. เราคาดหวังว่าโครงการนี้จะยั่งยืนต่อไปในอนาคต จึงต้องจัดทำแผนงานโครงการร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไปในอนาคต จาก 8 กิจกรรม บางกิจกรรมคงต่อเนื่องได้ตลอด 
บางกิจกรรมอาจจะหมดภายในปีนี้ ก็ต้องมาประเมินกันว่าจะเป็นอย่างไร  
 ตามแผนของเราถ้าเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2566 และเราเผยแพร่ข้อมูลประมาณพฤษภาคม เดือน
มิถุนายนจะเป็นช่วงเสนอโครงการไปยังเทศบาล อปท. จังหวัด กลุ่มจังหวัด ตอนนี้เราเตรียมโครงการไว้เพ่ือจะ
ได้เสนอไปยังกลุ่มเหล่านี้ได้  
  

การออกแบบทางสถาปนิก 
  

- มีหลายโครงการ อยากให้รวบรวมโครงการที่ดำเนินการแล้ว กับ โครงการที่รอดำเนินการ โครงการ
ที่ยังไม่ทำอาจจะเป็นโครงการใหญ่ที่รอสถาปนิกเข้ามาร่วมด้วย 
 - ทั้ง 8 – 9 กิจกรรมนี้เราจะ mapping กับพื้นที่ของ ม.อ. จะคุยกับทางสถาปนิก ตอนนี้บางส่วนได้
ทำไปแล้ว แต่น่าจะทำให้ดีได้โดยการให้สถาปนิกช่วย create อะไรบ้างอย่าง และทราบว่าทางวิทยาเขตกำลัง
มีงบส่วนหนึ่งในการปรับปรุงวิทยาเขตเพื่อเป็นนานาชาติด้วย ถ้ามันเป็นไปได้ดีเราอาจจะเชื่อมโยงกิจกรรม
พวกนี้ ร้อยเรียงทั้ง 8 กิจกรรม ให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน ส่วนอื่น ๆ ที่เป็นกิจกรรมการแข่งขัน ต้องใช้สนาม 
อาจจะ create ไม่ได้มาก  
 

สรุปการออกแบบสถาปนิก 

ลำดับ การออกแบบพื้นที่
กายภาพ 

แนวคิด 

1 ตลาดนัดบ้านซ่าน ตลาดนัดบ้านซ่าน ที่ต้องใช้สถาปนิกมาช่วย คงจะไม่เหมือนตลาด
ทั่วไป เรากำหนดพื้นที่คร่าว ๆ ไว้ ส่วนรูปแบบทางผู้รับผิดชอบ
โครงการกำลังคุยกับสถาปนิก อาจจะต้องให้ concept ว่าเป็นตลาด
แบบ Green เข้ากับ concept ของอ.พันธ์ด้วย ที ่ต้องเป็นเร ื ่อง 
Healthy 



ลำดับ การออกแบบพื้นที่
กายภาพ 

แนวคิด 

2 ลานเด็กเล่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
3 เส้นทางเดิน – วิ่ง  เส้นทางใน ม.อ.เชื่อมกับชุมชนรอบๆ 
4 ลาดจอดรถเอนกประสงค ์ - พื ้นที ่ว ่างจากการจอดรถ ออกแบบให้เป็นลานเต้น  Zumba 

Dance 
จะใช้บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว อาจจะเพิ่มเติมเรื่องป้าย
เชิญชวน  กิจกรรม Zumba Dance เป็นกิจกรรมที่พื้นที่จะกำหนด
ชัดเจน  

 

    

คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 
 เรื่องตัวชี้วัด ดูแล้วคิดว่า MOU ต้องมีแน่นอน แต่จะมีกี่ฉบับไม่แน่ใจ หน่วยงานที่เราจะจับมือ ที่เห็น
จากการ workshop เมื่อวันที่ 5 ต.ค. เราก็ทาบทามไว้หมดแล้ว แต่อาจจะมีเพ่ิม 
 ตัวชี้วัดร้อยละกิจกรรมที่จะมาร่วม คงวัดโดยใช้แบบสำรวจที่ได้ออกแบบกันว่ามีการเพิ่มขึ้น ลดลง
อย่างไร มี Pre & Post Test 
 ส่วนกิจกรรมที่หนักใจที่สุด คือ เรื่องนักท่องเที่ยว กำลังหาทางออกว่าจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเข้า
มา มองว่าตลาดนัดน่าจะดึงดูดได้ รวมถึงลานเด็กเล่น น่าจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมทำกิจกรรมได้
เช่นกัน 
 สุดท้ายเรื่องการวางแผนงาน/โครงการ ที่จะบรรจุเข้าไปในนโยบายของพื้นที่ เราวางแล้ว แต่ต้องคุย
กับทางภาคีเครือข่ายที่ลงนาม MOU ร่วมกัน เบื้องต้นมองว่าคงใช้งบของเทศบาลก่อน พอดีได้ไปช่วยประเมิน
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองกะทู้ด้วย ก็คงได้ดูแผนเขาว่ามีโครงการอะไรบ้าง ในปีถัดไปถ้าเราวางได้ตรง
กับยุทธศาสตร์เขาได้ก็จะช่วยตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เขา และช่วยให้ม.อ. ดำเนินโครงการอื่น ๆ ได้ต่อเนื่อง 
   

สรุปลำดับ Timeline กิจกรรม ดังนี้ 
 

ลำดับ วิธีการ กิจกรรม ผลลัพธ์ 
1 ทบทวนเอกสาร ในประเทศ และต่างประเทศ ให้ทีมวิชาการ

ทบทวน เพื่อมาตอบเรื่องลานกีฬา ตลาดบ้าน
ซ่าน เส้นทางเดิน - วิ ่ง และอื ่น ๆ ที ่ช ุมชน/
เครือข่าย เสนอมา สามารถทบทวนได้ตลอดทั้ง
โครงการ 

1) ข้อมูลการออกแบบลานเด็กเล่น 
2) ข ้ อม ู ลกา รออกแบบตลาด
สุขภาพ 
3) ข้อมูลการออกแบบเส้นทางเดิน
วิ่ง 
4) ข้อมูลการออกแบบพื ้นที ่สุข
ภาวะ  

2 ป ร ะ ชุ ม
กลุ่มเป้าหมาย 

2.1 ก่อตัวเครือข่าย ได้จัดไปแล้วทั้งนักศึกษา 
บุคลากร และท้องถิ ่น ส่วนทางชุมชน จะใช้

1) รายช ื ่ อ เคร ือข ่ าย /จำนวน
สมาชิก 



ลำดับ วิธีการ กิจกรรม ผลลัพธ์ 
- ก่อตัวเครือข่าย 
- อ อ ก แ บ บ
โครงการ 

รูปแบบการสื ่อสารประชาสัมพันธ์ ชวนมาให้
ความรู ้และสร้างเครือข่ายในรูปแบบเดียวกัน 
สร ้างแบบสอบถามว ่าช ุมชนต ้องการอะไร
เพ่ิมเติม 
2.2 ออกแบบโครงการร ่วมก ัน อาจจะเป็น
โครงการที่เราหยิบมาทำ หรือตั้งไว้เป็นแผนเพ่ือ
ไปเสนอ MOU ว่าจะชวนใครมาทำ เครือข่าย
ต่าง ๆ ที ่สามารถมารองร ับโครงการที ่ เรา
ออกแบบไว้ได้ 
 

2) รูปแบบโครงการ/กิจกรรม pa  
3) พ้ืนที่ออกแบบทางสถาปนิก  
4) หน่วยงานที่จะทำ MOU  

3 การมีส่วนร่วมใน
ก า ร อ อ ก แ บ บ
พ้ืนที ่

การมีส่วนร่วมในการออกแบบพ้ืนที่ ต้องให้ชัดว่า
ได้พื ้นที ่ที ่สถาปนิกออกแบบส่วนไหนบ้าง ได้
กิจกรรมที่ชัดเจน เช่น เต้น Zumba ต้องมีการ
ออกแบบอย่างไรให ้ด ึงด ูด หร ือขยายพื ้นที่
กิจกรรมอื่น มีตัวอย่างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
ของ สสส. จะส่งให้ทางคุณธนวัฒน์อีกครั้ง 

3.1 พ้ืนที่ออกแบบด้านสถาปนิก 
3.2 กิจกรรมที่ไปทำกับพื้นท่ี  
 

4 ส ถ า ป นิ ก
ออกแบบ 

สถาปนิกออกแบบสถาปัตย์พ้ืนที่  ผลการออกแบบ (ร่าง) 
1) ตลาดนัดบ้านซ่าน 
2) ลานเด็กเล่น 
3) เส้นทางเดิน – วิ่ง  
4) ลาดจอดรถเอนกประสงค์ 

5 ท บ ท ว น แ บ บ
สถาปัตย์ 

ทบทวนแบบกับกลุ ่มเครือข่ายว่าจะปรับ เพ่ิม
กิจกรรมอะไรบ้าง 

ไดแ้บบสถาปัตย์   

6 ท ด ล อ ง ท ำ
กิจกรรม 

ทดลองทำกิจกรรม ตั้งแต่ช่วงเริ่มโครงการ ถึง
หลังโครงการได้ ไม่จำกัดว่าต้องทำช่วงไหน 

เพ่ิมกิจกรรมทางกาย 

7 ท ำ  MOU กั บ
หน่วย 

ทำ MOU ก ับหน ่วยงานร ัฐ  ท ้องถ ิ ่น  ภาค
ประชาชน ผู ้ประกอบการ รองรับโครงการว่า
แผน โครงการที่เราออกแบบไว้ ใครจะมาช่วยใน
ปีถัดไป เมื่อจบโครงการแล้ว 

Mou แบ่งบทบาทความรับผิดชอบ  

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

1) คณะทำงานได้วางตุ๊กตากิจกรรมไว้ ตอนนี้เราต้องเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ก่อน เพราะเรามี 
feedback เยอะมากจากทุกกลุ่มที่ทำ workshop ที่ผ่านมาว่าเรามีพื้นที่ มีของดี มีกิจกรรม อะไรบ้าง และ



เรื่องไม่กล้าเข้ามา เพราะเขาไม่รู้ขั้นตอนว่าเข้ามาแล้วต้องแลกบัตรหรือไม่ ต้องสื่อสารให้ดี กิจกรรมการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่รอบข้างเป็นเรื่องสำคัญ  
 2) คณะทำงานอาจจะต้องออกแบบกันอีกครั้งว่าจะสื่อสารกับชุมชนอย่างไร เรามีทุนอะไร แล้วเขาจะ
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง อาจจะไปจับกลุ่มกับชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. ชมรมเดิน - วิ่ง ในพื้นที่   

3) กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ นอกจากสร้างความรู้แล้ว ยังสร้างชุมชนของผู้รักสุขภาพให้เขารู้จัก
กัน เป้าหมายไม่ใช่อบรมอย่างเดียว แต่ให้เขาได้มาเจอกัน เหมือนที่เราทำ workshop เป็นการสร้างเครือข่าย 
เป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ที่ให้คนมาเจอกัน และจะได้มี feedback ในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยว่าต้องการให้มี
กิจกรรมอะไรอีก  
  ขั้นตอนนี้เราจะได้ทั้งเครือข่าย และโครงการตามความต้องการ เราสามารถทำเป็นแผนและโครงการ

ที่ให้เขาช่วยกันออกแบบว่าจะมีแผนกิจกรรมทางกายอย่างไรบ้างใน ม.อ. และจะมีโครงการอะไรที่มาใช้ 

อาจจะออกแบบหลาย ๆ โครงการไว้ก่อนก็ได้ เป็นแผนตั้งไว้ 

4) ตามแผนที่เขียนไว้ เราจะมีการประเมินนอกจากแบบสำรวจแล้ว จะมีจากการสอบถาม อาจจะใช้
เครือข่ายจากกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพเข้ามาช่วยในการสอบถามว่าเขามี feedback อะไร อยากให้
ปรับปรุงอะไรเพิ่มเติม คิดว่าเดือนละครั้งน่าจะน้อยไป น่าจะสองสัปดาห์ครั้ง ในการหาประเด็นมาคุยกันเรื่อง
สุขภาพ หาผู้เชี่ยวชาญมา คิดว่าไม่น่าจะยาก  

5) การออกแบบโครงการเป็น roadmap ไว้ อันไหนที่ดำเนินการได้ ก็สามารถจัดได้เลย อันไหนที่ยัง
ไม่ได ้อาจจะเป็นโครงการตั้งไว้ แล้วดูว่าจะมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วย ประมาณว่าอย่าให้ติดกรอบงบประมาณ 
อันไหนทำได้ก็ใช้งบนี้ไปก่อน อันไหนที่ไม่ได้ลองดูงบตัวอื่นว่ามีหรือไม่   
 6) กิจกรรมเดิน - วิ่งที่ทำไปแล้ว อาจจะดูสถานที่อีกครั้งว่าเส้นทางใน ม.อ. สะดวกหรือไม่ อาจจะมี
บางเส้นทางท่ีขรุขระ จะต้องดูเรื่องความปลอดภัยอีกครั้ง กิจกรรมเดิน – วิ่ง กินลมชม ม.อ. ก็ออกแบบไว้ดี หา 
Mascot วางป้ายตามจุดต่าง ๆ เวลาเดินก็จะเห็น แล้วก็แสกน เราก็นับให้ แต่จะคุยกับสถาปนิกเรื่องพื้นที่ 
รวมถึงพ้ืนที่จอดรถด้วย ตอนนี้ส่วนใหญ่จะวางกิจกรรมไว้ใกล้กับอาคารศูนย์กีฬา ครั้งก่อนสถาปนิกได้คิดพ้ืนที่
เดิน - วิ่ง ไปเชื่อมกับชุมชนภายนอกด้วย อาจจะให้สถาปนิกออกแบบเส้นทางเทรล mapping รอบ ๆ  

7) ทบทวนแบบ ให้เครือข่ายที่เราได้สร้างไว้มาช่วยกันดูสิ่งที่สถาปนิกออกแบบ ว่าจะปรับปรุงตรงไหน
อีกบ้าง และออกแบบให้ได้แผน และโครงการออกมาว่าจะมีอะไรบ้างที่จะตอบโจทย์การเพิ่ม PA ในวิทยาเขต
ภูเก็ตและชุมชนรอบๆ ร้อยละ 10  
 8) การเพิ่ม PA เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 วัดอย่างไร ถ้าเรายึดตามแบบสำรวจ สมมุติว่ามีคน 100 คน เขา
ตอบว่ามีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นหลังจากร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น 10 คน แบบนี้คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือไม่ 
 กลุ่มท่ีเราไปสำรวจจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะไปตอบกลุ่มประชากรทั้งหมดใน ม.อ. และชุมชนรอบ ม.อ. 
(ประชากรทั้งหมดใน ม.อ. ประมาณพันกว่าคน) เดิมมี PA เท่าไหร่ หลังจากผ่านกิจกรรมของเราไปแล้วมี PA 
เพ่ิมข้ึนเท่าไหร่  
 9) คงต้องระดมคนทำแบบสำรวจ เราเพิ ่งทำ 2 โครงการ คงต้องเริ ่มต้นเดือนหน้า เนื ่องจาก
แบบสอบถามยาวมาก คงต้องหาของแจก ต้องเร่งทำแล้ว เพราะโครงการอ่ืน ๆ จะเริ่มประมาณเดือน พ.ย. แต่



ลานเด็กเล่นกับตลาดนัดอาจจะช้าหน่อย เพราะว่าต้องดูการออกแบบของสถาปนิก แล้วต้องมาคุยกับเครือข่าย
ว่าได้หรือไม ่
 10) วันก่อนมีโครงการปลูกผักที่หอด้วย อาจจะเป็นอีกโจทย์นึงที่ให้สถาปนิกออกแบบ แต่ต้องดูความ
ต้องการของวิทยาเขตภูเก็ตด้วยว่ามีความต้องการในเรื่องนี้หรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่บุคลากรเสนอมา 
 11) การทำ MOU กับหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ผู้ประกอบการ ในส่วนรัฐกับท้องถิ่น ทาง
คุณธนวัฒน์มีแผนที่จะไปเสนอที่เทศบาลเมืองกะทู้อย่างไรบ้าง อาจจะต้องทำให้ชัดเจนเป็นรูปเล่มว่าเรามีกี่
โครงการ มีแผนปี 1 – 3 จะเพ่ิม PA คนใน ม.อ. อย่างไรบ้าง ครั้งต่อไปอาจจะให้อาจารย์มาแนะนำเรื่องการทำ
แผนและโครงการอีกครั้ง  ได้คุยเบื้องต้นกับ ทม.กระทู้ แล้ว เขาก็ยินดี แต่ปัญหา คือ เราไม่รู้ว่าเขามีโครงการ
อะไรบ้าง รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ และชุมชนด้วย แต่ตอนนี้เรารู้แผนยุทธศาสตร์ของ ทม.กะทู้ แล้ว และกำลัง
ติดตามของหน่วยงาน และชุมชนอยู่ 

12) โครงการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวิทยาเขตภูเก็ตเพ่ือช่วยเรื่องการเพ่ิม PA อย่างที่บอกว่าตอนนี้ภูเก็ต
เน้นเรื่อง Sport Tourism ด้วย เราดึงตรงนี้เข้ามาร่วมได้ อย่างการท่องเที่ยวและกีฬา แต่ว่าอาจจะไม่ใช่แค่
ชุมชนรอบ ม.อ. แล้ว พื้นที่จะใหญ่ขึ้น แต่ว่าจะทำอย่างไรให้บุคลากรและนักศึกษาของเราได้ประโยชน์ด้วย 
รวมถึงชุมชนรอบ ม.อ. อย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจในการเจอนักกีฬาหน้าตาดี และเราคงได้งบในการมาทำ 
event ลักษณะนี้ได้บ่อยขึ้น และแฝงด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะมาช่วย กิจกรรม PA ภูเก็ต ใช้งบไม่เยอะ แต่จัด 
event แบบจังหวัดใช้งบเยอะ และเสนอระดับนานาชาติได้เลย 
 13) ถ้าเราสร้าง eco system ในลักษณะของกีฬาให้มาจัดในวิทยาเขตบ่อยๆ คิดว่าน่าจะเพิ่มความ
คึกคัก บุคลากรได้เห็นก็อยากจะลุกขึ้นมาทำกิจกรรม 
 14) เมื ่อเรากำหนดกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะบุคลากรในกะทู ้ การขอรับการสนับสนุนจากแหล่ง
งบประมาณจะมีน้อย เทศบาลเป็นตัวหลัก แต่ถ้าจะของบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องมี impact มากกว่านั้น ต้อง
มองแบบรองฯ พงค์เทพ ระดับนานาชาติ เรามีกิจกรรมอยู่แล้ว แต่จะบูรณาการเพ่ิมอย่างไรแค่นั้นเอง  
 
 
 

แผนงานการดำเนินงานต่อในเดือนพฤจิกายน 2565  
 

 1. การออกแบบทางสถาปนิก ลานเด็กเล่น ตลาดนัด เส้นทางเดินวิ่ง ลานจอดรถเต้นแอโรบิก  
2. หลังจากนี้จะคุยเรื่องเครือข่าย ส่วนเรื่องกิจกรรมที่วางแผนว่าจะจัด กิจกรรมไหนที่จัดได้ก่อนก็จะ

จัด กิจกรรม อีกส่วนที่จะทำควบคู่กัน คือ การสร้างเครือข่าย ตอนนี้เรามีปัญหาจาก 2 กิจกรรมท่ีดำเนินการไป
แล้วทั้งเดิน - วิ่ง และ Zumba ชุมชนรอบข้างยังมาร่วมไม่มากเท่าไหร่ อาจจะต้องลงไปทำกลุ่มย่อยในพื้นท่ี 
 3. การทำแบบสำรวจ Pre Test จะเร่งทำในช่วงนี้ แบบสอบถามสุ่มจำนวน 300 ชุด  
 4. การตั้งทีมติดตามประเมินผล จะไปช่วยสนับสนุน 
 


