๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้าง สื่อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕
“อบรมการรายงานข่าววัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ”
งบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลผลิต
รหัส
งบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๑๑๐๑-๕๙-๐๕๐๐๔-๐๔-๐๑
งบประมาณแผ่นดิน ๖๕,๐๐๐ บาท
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ

๑. ชื่อโครงการ
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้าง สื่อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕ “อบรมการรายงานข่าววัฒนธรรม
ชุมชนคนฝั่งธนฯ”
๒. ลักษณะ/ประเภทของโครงการ วิชาการ/จัดการเรียนการสอน
โครงการต่อเนื่อง
วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน
 วิจัย
ศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการสู่สังคม
๓. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ ๔
การสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสานึกอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ยุทธวิธีที่ ๑
มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและ
สร้างเครือข่ายที่เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ตัวชี้วัดที่ ๑
การพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
๔. หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบั น สื่ อมวลชนให้ ความสนใจในการรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งที่ส่ ง
ผู้สื่อข่าวไปทาข่าวในชุมชน และประชาชนในชุมชนส่งข้อมูลข่าวสารมายังองค์กรสื่อมวลชนด้วยตัวเอง จึงเห็นได้
ว่าประชาชนเริ่มให้ความสนใจ โดยการเข้ามามีส่วนสาคัญในการทาหน้าที่รายงานข่าวของชุมชนของตนเองให้
สื่อมวลชนได้รับทราบด้วยตัวเอง
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงแรงขับเคลื่อนของประชาชนที่ต้องการสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ในชุมชน
ของตนเองให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งข่าวในเชิงบวก และข่าวที่เป็นประเด็นปัญหาสังคม หรือแม้แต่เรื่องราว
เกี่ยวกับประเพณี ศิล ปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน
แต่ประชาชนทั่วไปยั งขาดความรู้ และทักษะในการ
รายงานข่าวเชิงสร้างสรรค์ ที่ถูกต้อง รอบด้าน อันจะนาไปสู่มุมมองใหม่สาหรับการรายงานข่าวในสังคมไทยต่อไป

๒

ดังนั้นสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้า นสมเด็จเจ้าพระยา จึง
ตระหนักถึงความสาคัญ และความจาเป็นดังกล่าว เนื่องจากสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนเป็นสาขาวิชาที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร และงานข่าวเป็นอย่างดีอันถือเป็นทักษะสาคัญในการสื่อสารกันภายใน
ชุมชน สังคม และประเทศนอกจากภารกิจด้านการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ แล้ว การทากิจกรรมนับเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
ให้มีความเหมาะสม เพื่อเกิดปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน
ทางสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนเห็นว่า
การเรียนการสอนภายในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวจึงไม่
เพีย งพอควรฝึ กให้ นั กศึกษามีจิ ตสาธารณะ
โดยการนาความรู้ที่ศึกษาในชั้น เรียนไปใช้ประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือ แนะนา และถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะด้านงานข่าว
ซึ่งถือเป็นวิชาชีพที่ต้อง
อาศัยความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้าง สื่อ ภาคพลเมือง
ครั้งที่ ๕“อบรมการรายงานข่าวศิลปวัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าคณะ
วิทยาการจัดการ สมาชิกสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไปที่มี ความสนใจ
และต้ องการเพิ่ มทักษะด้านการสื่ อสาร ด้านงานข่าวให้ แก่ตนเอง โดยขอบข่ายเนื้อหาในการอบรมดังกล่ าว
คานึงถึงความรู้และทักษะเบื้องต้นของคุณค่าข่าว ประเด็นข่าวด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการรายงานข่าวในชุมชนได้ และสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ พัฒนาชุมชนในอนาคตอีกด้วย
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้
และเข้าใจหลักการสื่อข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม
๕.๒เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประสบการณ์ตรงด้านการสื่อข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรมจากวิทยากร
และนาไปปรับใช้ในชุมชนได้
๕.๓ เพื่ อ สร้ า งบุ ค ลากรด้ านงานข่ า วรุ่ น ใหม่ ในชุ ม ชนที่ ส ามารถสื่ อ ข่ าวและรายงานข่ าวโทรทั ศ น์ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมได้
๕.๔ เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะแก่นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ในบทบาทการช่วยเหลือ แนะนา
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้เข้าใจเรื่องการสื่อข่าวและการรายงานข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ได้
๕.๕ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ และชุมชนเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
๖. กลุ่มเป้าหมาย
บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน ๕๐ คน ได้ แ ก่ สมาชิ ก สภาวั ฒ นธรรมเขตบางกอกใหญ่
ประชาชนในชุมชนเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครและศิษย์เก่า
 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๐ คนได้แก่ คณาจารย์
และนักศึกษาสาขาวิชา
การสื่อสารมวลชน

ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่
และชุมชนในเขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
๗. วิทยากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 2 ท่าน
๑.คุณทิพย์สุคนธ์ สาเริง นักสื่อสารมวลชนอิสระ ๒.นายศิวะกรณ์ ไทยราชนักสื่อสารมวลชนอิสระ

๓

๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
เชิงปริมาณ : จานวนคนที่เข้าร่วมอบรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
เชิงเวลา : เวลาในการอบรมครบตามกระบวนการ

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๙. วิธีดาเนินการ
๙.๑ สถานที่จัดอบรม
สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
๙.๒ วันเดือนปีที่จัดอบรม
3 - 5 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๙.๓ ดาเนินโครงการ
๑. วางแผน
๑.๑ จัดทาโครงการ
๑.๒ ประสานงานวิทยากร
๒. ดาเนินตามแผน
๒.๑ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
๓. ติดตามผล
๓.๑ ประมวลแบบสอบถามเพื่อประเมินผล
๔. สรุปผล และกาหนดการปรับปรุง
๔.๑ จัดทาเอกสารสรุปโครงการ
๔.๒ รายงานผลแก่ผู้บริหารคณะและ มหาวิทยาลัย
๑๐. รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น๖๕,๐๐๐บาท จากงบประมาณ ๑๑๑๐๑-๕๙-๐๕๐๐๔-๐๔-๐๑ รายละเอียด ดังนี้
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
๑. ค่าตอบแทน
๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร
วิทยากร จานวน ๒ คน วันละ ๖ ชั่วโมง รวม ๓ วัน X ๑,๐๐๐ บาท
๓๖,๐๐๐ บาท
๒. ค่าใช้สอย
อาหารกลางวัน จานวน ๖๐ คน x๑๐๐ บาท x ๓ มื้อ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๖๐ คน x ๒๕ บาท x ๖ มื้อ
๓.ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

๑๘,๐๐๐ บาท
๙,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๖๕,๐๐๐ บาท

๔

๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
๑.ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้ และเข้าใจหลักการรายงานข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม
๒.ผู้ ร่ ว มโครงการได้ รั บ ประสบการณ์ ต รง ในการรายงานข่าวโทรทั ศ น์ ด้านศิ ล ปวัฒ นธรรมจาก
วิทยากร และนาไปปรับใช้ในชุมชนได้
๓.ผู้ร่วมโครงการสามารถรายงานข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรมได้จริง
๑๑.๒ ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
๑.สร้างจิตสานึกสาธารณะแก่นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนในบทบาทการช่วยเหลือ แนะนา
และถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เรื่องการรายงานข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม
๒.เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา กับสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ และชุมชนเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
๑๑.๓ ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม
๑.สร้างบุคลากรทางด้านงานข่าวรุ่นใหม่ในชุมชนที่สามารถรายงานข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ได้จริง
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
(ลงชื่อ)........................................................ผู้เสนอโครงการ
(อาจารย์ณิชาภา แก้วประดับ)
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
วันที่..........................................................
ความคิดเห็นคณบดี..........................................................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(อ.ดร.ไพฑูรย์ มากสุข)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
วันที่.........................................................
อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(..........................................................)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
วันที่.................................................................

๕

กาหนดการ
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้าง สื่อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕
“อบรมการรายงานข่าววัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ”
ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2558
ณ สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
…………………………………………………………….

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หัวข้อ: การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานข่าว โดยทีมวิทยากร

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

หัวข้อ: มุมมองข่าวในชุมชน โดยทีมวิทยากร

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หัวข้อ: การสื่อข่าวโทรทัศน์ (บรรยายและฝึกปฏิบัติ)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

หัวข้อ: การสื่อข่าวโทรทัศน์ (บรรยายและฝึกปฏิบัติ)

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หัวข้อ: การสื่อข่าวศิลปวัฒนธรรม (บรรยายและฝึกปฏิบัติ)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

หัวข้อ: การสื่อข่าวศิลปวัฒนธรรม (บรรยายและฝึกปฏิบัติ)

๖

โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้ าง สื่อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕
“อบรมการรายงานข่ าววัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ”
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั สื่ อมวลชนให้ความสนใจในการรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับชุมชนเป็ นอย่างมาก ทั้งที่ ส่งผูส้ ื่ อข่าวไปทา
ข่าวในชุมชน และประชาชนในชุมชนส่งข้อมูลข่าวสารมายังองค์กรสื่ อมวลชนด้วยตัวเอง จึงเห็นได้วา่ ประชาชนเริ่ มให้ความ
สนใจ โดยการเข้ามามีส่วนสาคัญในการทาหน้าที่รายงานข่าวของชุมชนของตนเองให้สื่อมวลชนได้รับทราบด้วยตัวเอง
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็ นการสะท้อนถึงแรงขับเคลื่อนของประชาชนที่ตอ้ งการสื่ อสารเรื่ องราวต่าง ๆ ในชุมชนของตนเอง
ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งข่ าวในเชิ งบวก และข่ าวที่ เป็ นประเด็ นปั ญหาสังคม หรื อแม้แต่เรื่ องราวเกี่ ยวกับประเพณี
ศิ ลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน แต่ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู ้ และทักษะในการรายงานข่าวเชิ งสร้างสรรค์ ที่ ถูกต้อง
รอบด้าน อันจะนาไปสู่มุมมองใหม่สาหรับการรายงานข่าวในสังคมไทยต่อไป
ดังนั้นสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงตระหนักถึง
ความสาคัญ และความจาเป็ นดังกล่าว เนื่ องจากสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชนเป็ นสาขาวิชาที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญด้านการ
สื่ อสาร และงานข่าวเป็ นอย่างดีอนั ถือเป็ นทักษะสาคัญในการสื่ อสารกันภายในชุมชน สังคม และประเทศนอกจากภารกิจด้าน
การสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ แล้ว การทากิจกรรมนับเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน
ให้มีความเหมาะสม เพื่อเกิดปฏิสมั พันธ์ที่ดีต่อกัน
ทางสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชนเห็นว่า การเรี ยนการสอนภายในห้องเรี ยนแต่เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอควรฝึ ก
ให้นักศึ กษามีจิตสาธารณะ โดยการนาความรู ้ที่ศึกษาในชั้นเรี ยนไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แนะนา และถ่ายทอด
ความรู ้แก่ประชาชน โดยเฉพาะด้านงานข่าว
ซึ่งถือเป็ นวิชาชีพที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ และทักษะเฉพาะด้าน
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ จึงได้จดั โครงการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม คิด สร้าง สื่ อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕“อบรม
การรายงานข่าวศิ ลปวัฒนธรรมชุมชนคนฝั่ งธนฯ” ขึ้น เพื่อให้นักศึ กษาปั จจุบัน และศิ ษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ สมาชิ กสภา
วัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร และประชาชนทัว่ ไปที่ มีความสนใจ และต้องการเพิ่มทักษะด้านการสื่ อสาร
ด้านงานข่าวให้แก่ตนเอง โดยขอบข่ายเนื้ อหาในการอบรมดังกล่าวคานึ งถึงความรู ้และทักษะเบื้องต้นของคุณค่าข่าว ประเด็น
ข่าวด้านศิ ลปวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิดความรู ้ความเข้าใจ รวมถึงมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการรายงาน
ข่าวในชุมชนได้ และสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ พัฒนาชุมชนในอนาคตอีกด้วย
วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้ความรู้

และเข้าใจหลักการสื่ อข่าวโทรทัศน์ดา้ นศิลปวัฒนธรรม

๒.เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ประสบการณ์ตรงด้านการสื่ อข่าวโทรทัศน์ดา้ นศิลปวัฒนธรรมจากวิทยากร และนาไป
ปรับใช้ในชุมชนได้
๓.เพื่อสร้างบุคลากรด้านงานข่าวรุ่ นใหม่ในชุมชนที่สามารถสื่ อข่าวและรายงานข่าวโทรทัศน์ดา้ นศิลปวัฒนธรรมได้
๔.เพื่อสร้างจิ ตสานึ กสาธารณะแก่ นักศึ กษาสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน ในบทบาทการช่วยเหลื อ แนะนา และถ่ายทอด
ความรู ้แก่ผเู ้ ข้ารับการอบรม ให้เข้าใจเรื่ องการสื่ อข่าวและการรายงานข่าวโทรทัศน์ดา้ นศิลปวัฒนธรรมได้
๕.เพื่ อขยายเครื อข่ ายความร่ วมมื อด้านการบริ การวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา กับสภา
วัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ และชุมชนเขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร

๗

กลุ่มเป้ าหมาย
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน ๕๐ คน ได้ แก่ สมาชิกสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ ประชาชนใน
ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครและศิษย์ เก่ า
 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๐ คนได้ แก่ คณาจารย์
และนักศึกษาสาขาวิชา
การสื่อสารมวลชน
 ชุมชน/พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่
และชุมชนในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ
มหานคร
ตัวชี้วดั ความสาเร็จและเป้ าหมาย
ตัวบ่ งชี้
เชิงปริ มาณ : จานวนคนที่เข้าร่ วมอบรม
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรม
เชิงเวลา : เวลาในการอบรมครบตามกระบวนการ

เป้ าหมาย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๐๐
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐

ความเชื่อมโยงตัวบ่ งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
๑.ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
๒.การส่งเสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๓.มีการประเมินผลความสาเร็ จตามตัวบ่งชี้ วดั ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการทานุ บารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม
กิจกรรม/ การวางแผนดาเนินงาน
๑.การเตรี ยมการ (P : Plan)
๑.๑แจ้งคณะกรรมการบริ หารคณะวิทยาการจัดการ
๑.๒จัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงาน
๑.๓ประสานงานวิทยากร
๑.๔จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรม
๒.การดาเนินการ (D : Do)
กิจกรรมคิด สร้าง สื่ อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕ “อบรมการรายงานข่าววัฒนธรรมชุมชนคนฝั่ งธนฯ” ได้จดั กิจกรรมขึ้น ๓
วัน ระหว่างวัน ที่ ๓ - ๕ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สภาวัฒ นธรรมเขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร โดยผูเ้ ข้าร่ ว ม
โครงการทั้งหมด ๖๐ คน ได้แก่บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
โดยได้รับความร่ วมมือจากวิทยากร ๒ ท่ าน คือนางสาวทิ พย์สุคนธ์ สาเริ ง นักสื่ อสารมวลชนอิสระ และนายศิ วะ
กรณ์ ไทยราช นักสื่ อสารมวลชนอิสระ บรรยาย และฝึ กปฏิบตั ิ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
๑)การมีส่วนร่ วมของชุมชนในงานข่าว
๒)มุมมองข่าวในชุมชน

๘

๓)การสื่ อข่าวโทรทัศน์ (บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ)
๔)การสื่ อข่าวศิลปวัฒนธรรม (บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ)
๓.การสรุ ป ประเมินผลและปรับปรุ งงาน (C : Check & A: Act)
๓.๑ประเมินผลความพึงพอใจผูเ้ ข้ารับการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม
๓.๒สรุ ปผลการประเมิ น รายงานผลการประเมิ นต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อหา
แนวทางพัฒนา และปรับปรุ งให้การดาเนินงานมีคุณภาพยิง่ ขึ้น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
๑.ประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
๑.๑ ผูร้ ่ วมโครงการได้รับความรู ้ และเข้าใจหลักการรายงานข่าวโทรทัศน์ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
๑.๒ ผูร้ ่ วมโครงการได้รับประสบการณ์ ตรง ในการรายงานข่าวโทรทัศน์ดา้ นศิ ลปวัฒนธรรมจากวิทยากร และ
นาไปปรับใช้ในชุมชนได้
๑.๓ ผูร้ ่ วมโครงการสามารถรายงานข่าวโทรทัศน์ดา้ นศิลปวัฒนธรรมได้จริ ง
๒.ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
๒.๑ สร้างจิตสานึกสาธารณะแก่นกั ศึกษาสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชนในบทบาทการช่วยเหลือ
แนะนาและถ่ายทอดความรู ้ ให้แก่ผเู ้ ข้ารับการอบรม เรื่ องการรายงานข่าวโทรทัศน์ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
๒.๒ เป็ นการขยายเครื อข่ายความร่ วมมือด้านการบริ การวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ
สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ และชุมชนเขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
๓.ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม
๓.๑ สร้างบุคลากรทางด้านงานข่าวรุ่ นใหม่ในชุมชนที่สามารถรายงานข่าวโทรทัศน์ดา้ นศิลปวัฒนธรรมได้จริ ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ

รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้ าง สื่อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕

๙

“อบรมการรายงานข่ าววัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ”
สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้จดั โครงการคิด สร้ าง สื่อ ภาคพลเมือง ครั้งที่
๕“ อบรมการรายงานข่ าววัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ” โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ความรู ้ และเข้าใจหลักการสื่ อข่าวโทรทัศน์ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
๒. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ประสบการณ์ตรงด้านการสื่ อข่าวโทรทัศน์ดา้ นศิลปวัฒนธรรมจากวิทยากร และนาไป
ปรับใช้ในชุมชนได้
๓. เพื่อสร้างบุคลากรด้านงานข่าวรุ่ นใหม่ในชุมชนที่สามารถสื่ อข่าวและรายงานข่าวโทรทัศน์ดา้ นศิลปวัฒนธรรมได้
๔. เพื่อสร้างจิ ตสานึ กสาธารณะแก่นักศึ กษาสาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน ในบทบาทการช่ วยเหลือ แนะนา และถ่ายทอด
ความรู ้แก่ผเู ้ ข้ารับการอบรม ให้เข้าใจเรื่ องการสื่ อข่าวและการรายงานข่าวโทรทัศน์ดา้ นศิลปวัฒนธรรมได้
๕. เพื่อขยายเครื อข่ายความร่ วมมื อด้านการบริ การวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับสภา
วัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ และชุมชนเขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
โครงการดัง กล่ า วจัด ขึ้ นระหว่ า งวัน ที่ ๓ - ๕ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สภาวัฒ นธรรมเขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร โดยผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทั้งหมด ๖๐ คน ได้แก่บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
โดยได้รับความร่ วมมือจากวิทยากร ๒ ท่าน คือนางสาวทิพย์สุคนธ์ สาเริ ง นักสื่ อสารมวลชนอิสระ และนายศิวะกรณ์
ไทยราช นักสื่ อสารมวลชนอิสระ บรรยาย และฝึ กปฏิบตั ิ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
๑.การมีส่วนร่ วมของชุมชนในงานข่าว
๒.มุมมองข่าวในชุมชน
๓.การสื่ อข่าวโทรทัศน์ (บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ)
๔.การสื่ อข่าวศิลปวัฒนธรรม (บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ)

ภาพกิจกรรมโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้ าง สื่อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕

๑๐

“อบรมการรายงานข่ าววัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ”

๑๑

สรุ ปการประเมินผลความพึงพอใจ

๑๒

โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้ าง สื่อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕
“อบรมการรายงานข่ าววัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ”
ระหว่ างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ตอนที๑่ ข้ อมูลทัว่ ไป
๑.เพศ
ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดจานวน ๖๐ คน ได้แก่ เพศหญิงจานวน ๔๕ คน คิดเป็ นร้อยละ ๗๕ และเพศชาย
จานวน ๑๕ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒๕
๒.อายุ
ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดจานวน ๖๐ คน โดยทั้งหมด อายุ ๒๐-๓๐ คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นด้ านต่ าง ๆ
เนือ้ หาการอบรม
๑.เนื้อหามีความน่าสนใจ
ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่าเนื้อหาการอบรมครั้งนี้มีความน่าสนใจมากที่สุด

๒เนือ้ หามีประโยชน์ ต่อการนาไปประยุกต์ ใช้
ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่าเนื้อหาการอบรมนี้มีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้มาก
ที่สุด
๓.ความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการอบรม
ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่าระยะเวลาในการอบรมนี้มีความเหมาะสมมากที่สุด
วิทยากร
๑.ความรอบรู้ ในหัวข้ อทีอ่ บรม
ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่าวิทยากรมีความรอบรู ้ในหัวข้อที่อบรมมากที่สุด
๒.ความสามารถในการถ่ ายทอดเนือ้ หา

๑๓

ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่าวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาในหัวข้อที่
อบรมมากที่สุด
๓.การใช้ สื่อประกอบการอบรม
ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่าวิทยากรมีความสามารถในการใช้สื่อประกอบการอบรมมาก
ที่สุด
๔.การตอบข้ อซักถามในการอบรม
ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่าวิทยากรมีความสามารถตอบข้อซักถามในการอบรมมากที่สุด

สถานที่
๑.ความสะดวกในการติดต่ อประสานงาน
ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่าการติดต่อประสานงานในการอบรมครั้งนี้มีความสะดวกมาก
ที่สุด
๒.สถานทีส่ ะอาดและความเหมาะสม
ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่าสถานที่จดั อบรมมีความสะอาดและมีความเหมาะสมสาหรับ
การอบรมมากที่สุด
ภาพรวม
๑.โดยภาพรวม ท่ านพอใจกับการอบรมในครั้งนี้ มากน้ อยเพียงใด
ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ พอใจการอบรมครั้งนี้มากที่สุด

๑๔

