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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้าง ส่ือ ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕ 

“อบรมการรายงานข่าววัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ” 
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รหัส ๑๑๑๐๑-๕๙-๐๕๐๐๔-๐๔-๐๑ 

งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน   ๖๕,๐๐๐  บาท 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ 
 
๑. ชื่อโครงการ 

 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้าง สื่อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕ “อบรมการรายงานข่าววัฒนธรรม
ชุมชนคนฝั่งธนฯ”   
 

๒. ลักษณะ/ประเภทของโครงการ  วิชาการ/จัดการเรียนการสอน 
     โครงการต่อเนื่อง  
วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน 
 วิจัย    
ศิลปวัฒนธรรม    

     บริการวิชาการสู่สังคม  
 

๓. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสานึกอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ยุทธวิธีที่ ๑ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม  
มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม      อนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและ 

สร้างเครือข่ายที่เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 ตัวชี้วัดที่ ๑ การพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
 

๔. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสื่อมวลชนให้ความสนใจในการรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนเป็นอย่างมาก   ทั้งที่ส่ง

ผู้สื่อข่าวไปท าข่าวในชุมชน และประชาชนในชุมชนส่งข้อมูลข่าวสารมายังองค์กรสื่อมวลชนด้วยตัวเอง   จึงเห็นได้
ว่าประชาชนเริ่มให้ความสนใจ โดยการเข้ามามีส่วนส าคัญในการท าหน้าที่รายงานข่าวของชุมชนของตนเองให้
สื่อมวลชนได้รับทราบด้วยตัวเอง    

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงแรงขับเคลื่อนของประชาชนที่ต้องการสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ในชุมชน
ของตนเองให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งข่าวในเชิงบวก และข่าวที่เป็นประเด็นปัญหาสังคม หรือแม้แต่เรื่องราว
เกี่ยวกับประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม    วิถีชีวิตของชุมชน         แต่ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ และทักษะในการ
รายงานข่าวเชิงสร้างสรรค์  ที่ถูกต้อง รอบด้าน     อันจะน าไปสู่มุมมองใหม่ส าหรับการรายงานข่าวในสังคมไทยต่อไป 
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ดังนั้นสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึง
ตระหนักถึงความส าคัญ    และความจ าเป็นดังกล่าว   เนื่องจากสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนเป็นสาขาวิชาที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร  และงานข่าวเป็นอย่างดีอันถือเป็นทักษะส าคัญในการสื่อสารกันภายใน
ชุมชน สังคม และประเทศนอกจากภารกิจด้านการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ แล้ว  การท ากิจกรรมนับเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน             ให้มีความเหมาะสม เพื่อเกิดปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน  

ทางสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนเห็นว่า        การเรียนการสอนภายในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวจึงไ ม่
เพียงพอควรฝึกให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ        โดยการน าความรู้ที่ศึกษาในชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือ  แนะน า  และถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะด้านงานข่าว              ซึ่งถือเป็นวิชาชีพที่ต้อง
อาศัยความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน 

 ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ      จึงได้จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้าง สื่อ ภาคพลเมือง 
ครั้งที่ ๕“อบรมการรายงานข่าวศิลปวัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ”  ขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าคณะ
วิทยาการจัดการ สมาชิกสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไปที่มี ความสนใจ     
และต้องการเพ่ิมทักษะด้านการสื่อสาร ด้านงานข่าวให้แก่ตนเอง  โดยขอบข่ายเนื้อหาในการอบรมดังกล่าว
ค านึงถึงความรู้และทักษะเบื้องต้นของคุณค่าข่าว  ประเด็นข่าวด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการรายงานข่าวในชุมชนได้  และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ พัฒนาชุมชนในอนาคตอีกด้วย 
 

๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้       และเข้าใจหลักการสื่อข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
๕.๒เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประสบการณ์ตรงด้านการสื่อข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรมจากวิทยากร 

และน าไปปรับใช้ในชุมชนได้ 
๕.๓ เพ่ือสร้างบุคลากรด้านงานข่าวรุ่นใหม่ในชุมชนที่สามารถสื่อข่าวและรายงานข่าวโทรทัศน์ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมได้    
๕.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะแก่นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ในบทบาทการช่วยเหลือ  แนะน า 

และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม   ให้เข้าใจเรื่องการสื่อข่าวและการรายงานข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ได้ 

๕.๕ เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ                        ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กับสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่  และชุมชนเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
๖. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   จ านวน ๕๐ คน ได้แก่  สมาชิกสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ 
ประชาชนในชุมชนเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานครและศิษย์เก่า 
      บุคคลภายในมหาวิทยาลัย     จ านวน  ๑๐  คนได้แก่ คณาจารย์         และนักศึกษาสาขาวิชา
การสื่อสารมวลชน  
       ชุมชน/พื้นท่ีเป้าหมาย  สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่          และชุมชนในเขตบางกอกใหญ่  
กรุงเทพมหานคร 

๗. วิทยากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่าน 
 ๑.คุณทิพย์สุคนธ์  ส าเริง  นักสื่อสารมวลชนอิสระ  ๒.นายศิวะกรณ์  ไทยราชนักสื่อสารมวลชนอิสระ 
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๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ : จ านวนคนที่เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
เชิงเวลา : เวลาในการอบรมครบตามกระบวนการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

๙. วิธีด าเนินการ 
 ๙.๑ สถานที่จัดอบรม 

  สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 

๙.๒ วันเดือนปีที่จัดอบรม 
  3  -  5     ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๙.๓ ด าเนินโครงการ 
  ๑. วางแผน 

๑.๑ จัดท าโครงการ 
๑.๒ ประสานงานวิทยากร 

๒.  ด าเนินตามแผน 
๒.๑  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

๓. ติดตามผล 
๓.๑  ประมวลแบบสอบถามเพ่ือประเมินผล 

๔.  สรุปผล  และก าหนดการปรับปรุง 
๔.๑  จัดท าเอกสารสรุปโครงการ 
๔.๒  รายงานผลแก่ผู้บริหารคณะและ มหาวิทยาลัย 

 

๑๐. รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณท้ังสิ้น๖๕,๐๐๐บาท จากงบประมาณ ๑๑๑๐๑-๕๙-๐๕๐๐๔-๐๔-๐๑ รายละเอียด ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าตอบแทน 

       ๑.๑  ค่าตอบแทนวิทยากร 
     วิทยากร  จ านวน  ๒ คน  วันละ  ๖ ชั่วโมง  รวม ๓ วัน X ๑,๐๐๐ บาท  

๒. ค่าใช้สอย    
          อาหารกลางวัน จ านวน ๖๐ คน x๑๐๐ บาท x ๓ มื้อ  

        อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๖๐ คน x ๒๕ บาท x ๖ มื้อ  
๓.ค่าวัสดุ 
             ค่าวัสดุ   

 
 

๓๖,๐๐๐  บาท 
 
 
 

๑๘,๐๐๐  บาท 
๙,๐๐๐  บาท 
๒,๐๐๐  บาท 

รวมงบประมาณ ๖๕,๐๐๐  บาท 
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๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๑.๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
        ๑.ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้ และเข้าใจหลักการรายงานข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
        ๒.ผู้ร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ตรง  ในการรายงานข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรมจาก

วิทยากร และน าไปปรับใช้ในชุมชนได้           
     ๓.ผู้ร่วมโครงการสามารถรายงานข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรมได้จริง 

๑๑.๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
     ๑.สร้างจิตส านึกสาธารณะแก่นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนในบทบาทการช่วยเหลือ แนะน า 

และถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เรื่องการรายงานข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
         ๒.เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา  กับสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่     และชุมชนเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
๑๑.๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สงัคม 

     ๑.สร้างบุคลากรทางด้านงานข่าวรุ่นใหม่ในชุมชนที่สามารถรายงานข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ได้จริง 

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
    (ลงชื่อ)........................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (อาจารย์ณิชาภา  แก้วประดับ) 
            อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
                                            วันที่.......................................................... 
 
ความคิดเห็นคณบดี..........................................................................................................  
 

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

 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                            (..........................................................) 
          รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
     

                    วันที่................................................................. 

      วนัท่ี......................................................... 
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ก าหนดการ 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คิด สร้าง สื่อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕ 

“อบรมการรายงานข่าววัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ” 
ระหว่างวันที่ 3 – 5  ธันวาคม 2558 

ณ  สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 

……………………………………………………………. 

วันพฤหัสบดีท่ี  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 

วันศุกรท่ี์  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) 

วันเสารท่ี์  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 
 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คดิ สร้าง ส่ือ ภาคพลเมอืง คร้ังที ่๕ 
“อบรมการรายงานข่าววฒันธรรมชุมชนคนฝ่ังธนฯ” 

 
หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนัส่ือมวลชนให้ความสนใจในการรายงานขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัชุมชนเป็นอยา่งมาก   ทั้งท่ีส่งผูส่ื้อข่าวไปท า
ข่าวในชุมชน และประชาชนในชุมชนส่งขอ้มูลข่าวสารมายงัองคก์รส่ือมวลชนดว้ยตวัเอง   จึงเห็นไดว้า่ประชาชนเร่ิมให้ความ
สนใจ โดยการเขา้มามีส่วนส าคญัในการท าหนา้ท่ีรายงานข่าวของชุมชนของตนเองใหส่ื้อมวลชนไดรั้บทราบดว้ยตวัเอง    

ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นการสะทอ้นถึงแรงขบัเคล่ือนของประชาชนท่ีตอ้งการส่ือสารเร่ืองราวต่าง ๆ  ในชุมชนของตนเอง
ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้ งข่าวในเชิงบวก และข่าวท่ีเป็นประเด็นปัญหาสังคม หรือแม้แต่เร่ืองราวเก่ียวกับประเพณี  
ศิลปวฒันธรรม    วิถีชีวิตของชุมชน         แต่ประชาชนทั่วไปยงัขาดความรู้ และทักษะในการรายงานข่าวเชิงสร้างสรรค์  ท่ีถูกตอ้ง 
รอบดา้น     อนัจะน าไปสู่มุมมองใหม่ส าหรับการรายงานข่าวในสงัคมไทยต่อไป 

ดงันั้นสาขาวิชาการส่ือสารมวลชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา จึงตระหนักถึง
ความส าคญั    และความจ าเป็นดงักล่าว   เน่ืองจากสาขาวิชาการส่ือสารมวลชนเป็นสาขาวิชาท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นการ
ส่ือสาร  และงานข่าวเป็นอยา่งดีอนัถือเป็นทกัษะส าคญัในการส่ือสารกนัภายในชุมชน สังคม และประเทศนอกจากภารกิจดา้น
การสอนภายในมหาวทิยาลยัฯ แลว้  การท ากิจกรรมนบัเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั             
ใหมี้ความเหมาะสม เพ่ือเกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  

ทางสาขาวชิาการส่ือสารมวลชนเห็นวา่        การเรียนการสอนภายในหอ้งเรียนแต่เพียงอยา่งเดียวจึงไม่เพียงพอควรฝึก
ให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ        โดยการน าความรู้ท่ีศึกษาในชั้นเรียนไปใชป้ระโยชน์ในการช่วยเหลือ  แนะน า  และถ่ายทอด
ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะดา้นงานข่าว              ซ่ึงถือเป็นวชิาชีพท่ีตอ้งอาศยัความรู้ และทกัษะเฉพาะดา้น 

ดงันั้น คณะวทิยาการจดัการ      จึงไดจ้ดัโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คิด สร้าง ส่ือ ภาคพลเมือง คร้ังท่ี ๕“อบรม
การรายงานข่าวศิลปวฒันธรรมชุมชนคนฝ่ังธนฯ”  ข้ึน เพ่ือให้นักศึกษาปัจจุบัน และศิษยเ์ก่าคณะวิทยาการจดัการ สมาชิกสภา
วฒันธรรมเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และประชาชนทัว่ไปท่ีมีความสนใจ     และตอ้งการเพ่ิมทกัษะดา้นการส่ือสาร 
ดา้นงานข่าวให้แก่ตนเอง  โดยขอบข่ายเน้ือหาในการอบรมดงักล่าวค านึงถึงความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ของคุณค่าข่าว  ประเด็น
ข่าวดา้นศิลปวฒันธรรมในชุมชน เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดความรู้ความเขา้ใจ รวมถึงมีโอกาสไดฝึ้กฝนทกัษะการรายงาน
ข่าวในชุมชนได ้ และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ พฒันาชุมชนในอนาคตอีกดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ 

         ๑.เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดค้วามรู้      และเขา้ใจหลกัการส่ือข่าวโทรทศัน์ดา้นศิลปวฒันธรรม 
๒.เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดป้ระสบการณ์ตรงดา้นการส่ือข่าวโทรทศัน์ดา้นศิลปวฒันธรรมจากวิทยากร และน าไป

ปรับใชใ้นชุมชนได ้
๓.เพ่ือสร้างบุคลากรดา้นงานข่าวรุ่นใหม่ในชุมชนท่ีสามารถส่ือข่าวและรายงานข่าวโทรทศัน์ดา้นศิลปวฒันธรรมได ้   
๔.เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะแก่นักศึกษาสาขาวิชาการส่ือสารมวลชน ในบทบาทการช่วยเหลือ  แนะน า และถ่ายทอด

ความรู้แก่ผูเ้ขา้รับการอบรม   ใหเ้ขา้ใจเร่ืองการส่ือข่าวและการรายงานข่าวโทรทศัน์ดา้นศิลปวฒันธรรมได ้
๕.เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ     ระหว่างมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กับสภา

วฒันธรรมเขตบางกอกใหญ่  และชุมชนเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
 



๗ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั   จ านวน ๕๐ คน ได้แก่  สมาชิกสภาวฒันธรรมเขตบางกอกใหญ่ ประชาชนใน 
ชุมชนเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานครและศิษย์เก่า 

      บุคคลภายในมหาวทิยาลยั     จ านวน  ๑๐  คนได้แก่ คณาจารย์         และนักศึกษาสาขาวชิา 
การส่ือสารมวลชน  

       ชุมชน/พืน้ทีเ่ป้าหมาย  สภาวฒันธรรมเขตบางกอกใหญ่          และชุมชนในเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพ 
มหานคร 

 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จและเป้าหมาย 
 

ตวับ่งช้ี เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ : จ านวนคนท่ีเขา้ร่วมอบรม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ : ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 
เชิงเวลา : เวลาในการอบรมครบตามกระบวนการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

 
ความเช่ือมโยงตวับ่งช้ีประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ๑.ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 ๒.การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
 ๓.มีการประเมินผลความส าเร็จตามตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 
 
กจิกรรม/ การวางแผนด าเนินงาน 
 
         ๑.การเตรียมการ (P : Plan) 
 ๑.๑แจง้คณะกรรมการบริหารคณะวทิยาการจดัการ 
 ๑.๒จดัท าปฏิทินปฏิบติังาน 
 ๑.๓ประสานงานวทิยากร 
 ๑.๔จดัเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
 
        ๒.การด าเนินการ (D : Do) 

 กิจกรรมคิด สร้าง ส่ือ ภาคพลเมือง คร้ังท่ี ๕ “อบรมการรายงานข่าววฒันธรรมชุมชนคนฝ่ังธนฯ” ไดจ้ดักิจกรรมข้ึน ๓ 
วนั ระหว่างวนัท่ี  ๓  -  ๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ สภาวฒันธรรมเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  โดยผูเ้ข้าร่วม
โครงการทั้งหมด ๖๐ คน  ไดแ้ก่บุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั และบุคคลภายในมหาวทิยาลยั    

โดยไดรั้บความร่วมมือจากวิทยากร ๒ ท่าน คือนางสาวทิพยสุ์คนธ์  ส าเริง  นักส่ือสารมวลชนอิสระ  และนายศิวะ
กรณ์  ไทยราช นกัส่ือสารมวลชนอิสระ บรรยาย และฝึกปฏิบติั ในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี  

๑)การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานข่าว 
๒)มุมมองข่าวในชุมชน 



๘ 
 

๓)การส่ือข่าวโทรทศัน์ (บรรยายและฝึกปฏิบติั) 
๔)การส่ือข่าวศิลปวฒันธรรม (บรรยายและฝึกปฏิบติั) 

 
        ๓.การสรุป ประเมินผลและปรับปรุงงาน (C : Check & A: Act) 
 ๓.๑ประเมินผลความพึงพอใจผูเ้ขา้รับการอบรมโดยใชแ้บบสอบถาม 
 ๓.๒สรุปผลการประเมิน รายงานผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจดัการ เพ่ือหา
แนวทางพฒันา และปรับปรุงใหก้ารด าเนินงานมีคุณภาพยิง่ข้ึน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑.ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

        ๑.๑ ผูร่้วมโครงการไดรั้บความรู้ และเขา้ใจหลกัการรายงานข่าวโทรทศัน์ดา้นศิลปวฒันธรรม 
        ๑.๒ ผูร่้วมโครงการได้รับประสบการณ์ตรง  ในการรายงานข่าวโทรทัศน์ดา้นศิลปวฒันธรรมจากวิทยากร และ

น าไปปรับใชใ้นชุมชนได ้          
     ๑.๓ ผูร่้วมโครงการสามารถรายงานข่าวโทรทศัน์ดา้นศิลปวฒันธรรมไดจ้ริง 
 

๒.ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 
     ๒.๑ สร้างจิตส านึกสาธารณะแก่นกัศึกษาสาขาวิชาการส่ือสารมวลชนในบทบาทการช่วยเหลือ 

แนะน าและถ่ายทอดความรู้ ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการอบรม เร่ืองการรายงานข่าวโทรทศัน์ดา้นศิลปวฒันธรรม 
         ๒.๒ เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือดา้นการบริการวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  กบั

สภาวฒันธรรมเขตบางกอกใหญ่     และชุมชนเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
 
๓.ประโยชน์ต่อชุมชน/สงัคม  
     ๓.๑ สร้างบุคลากรทางดา้นงานข่าวรุ่นใหม่ในชุมชนท่ีสามารถรายงานข่าวโทรทศัน์ดา้นศิลปวฒันธรรมไดจ้ริง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 สาขาวชิาการส่ือสารมวลชน  คณะวทิยาการจดัการ 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการจดักิจกรรมโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คดิ สร้าง ส่ือ ภาคพลเมอืง คร้ังที ่๕ 



๙ 
 

“อบรมการรายงานข่าววฒันธรรมชุมชนคนฝ่ังธนฯ” 
 

 สาขาวชิาการส่ือสารมวลชน คณะวทิยาการจดัการ ไดจ้ดัโครงการคดิ สร้าง ส่ือ ภาคพลเมอืง คร้ังที่ 
๕“ อบรมการรายงานข่าววฒันธรรมชุมชนคนฝ่ังธนฯ” โดยมวีตัถุประสงค์ ดงันี ้

๑. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดค้วามรู้       และเขา้ใจหลกัการส่ือข่าวโทรทศัน์ดา้นศิลปวฒันธรรม 
๒. เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดป้ระสบการณ์ตรงดา้นการส่ือข่าวโทรทศัน์ดา้นศิลปวฒันธรรมจากวิทยากร และน าไป

ปรับใชใ้นชุมชนได ้
๓. เพ่ือสร้างบุคลากรดา้นงานข่าวรุ่นใหม่ในชุมชนท่ีสามารถส่ือข่าวและรายงานข่าวโทรทศัน์ดา้นศิลปวฒันธรรมได ้   
๔. เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะแก่นักศึกษาสาขาวิชาการส่ือสารมวลชน ในบทบาทการช่วยเหลือ  แนะน า และถ่ายทอด

ความรู้แก่ผูเ้ขา้รับการอบรม   ใหเ้ขา้ใจเร่ืองการส่ือข่าวและการรายงานข่าวโทรทศัน์ดา้นศิลปวฒันธรรมได ้
๕. เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ         ระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา  กับสภา

วฒันธรรมเขตบางกอกใหญ่  และชุมชนเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
 

โครงการดังกล่าวจัดข้ึนระหว่างว ัน ท่ี   ๓   -  ๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   ณ สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่  
กรุงเทพมหานคร  โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด ๖๐ คน  ไดแ้ก่บุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั และบุคคลภายในมหาวทิยาลยั    
 

โดยไดรั้บความร่วมมือจากวิทยากร ๒ ท่าน คือนางสาวทิพยสุ์คนธ์  ส าเริง  นกัส่ือสารมวลชนอิสระ  และนายศิวะกรณ์  
ไทยราช นกัส่ือสารมวลชนอิสระ บรรยาย และฝึกปฏิบติั ในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี  

๑.การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานข่าว 
๒.มุมมองข่าวในชุมชน 
๓.การส่ือข่าวโทรทศัน์ (บรรยายและฝึกปฏิบติั) 
๔.การส่ือข่าวศิลปวฒันธรรม (บรรยายและฝึกปฏิบติั) 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกจิกรรมโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คดิ สร้าง ส่ือ ภาคพลเมอืง คร้ังที ่๕ 



๑๐ 
 

“อบรมการรายงานข่าววฒันธรรมชุมชนคนฝ่ังธนฯ” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการประเมินผลความพึงพอใจ 



๑๒ 
 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คดิ สร้าง ส่ือ ภาคพลเมอืง คร้ังที ่๕ 
“อบรมการรายงานข่าววฒันธรรมชุมชนคนฝ่ังธนฯ” 

ระหว่างวนัที ่๓ – ๕  ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ  สภาวฒันธรรมเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 

 

 

ตอนที๑่ ข้อมูลทัว่ไป 
 
๑.เพศ 

ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดจ านวน ๖๐ คน  ไดแ้ก่ เพศหญิงจ านวน ๔๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕  และเพศชาย  

จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 

๒.อาย ุ

ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดจ านวน ๖๐ คน  โดยทั้งหมด อาย ุ๒๐-๓๐   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
ตอนที ่๒  ความคดิเห็นด้านต่าง ๆ 
 
เนือ้หาการอบรม 
๑.เน้ือหามีความน่าสนใจ 

ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นวา่เน้ือหาการอบรมคร้ังน้ีมีความน่าสนใจมากท่ีสุด   

 

๒เนือ้หามปีระโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ 
ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นวา่เน้ือหาการอบรมน้ีมีประโยชน์ต่อการน าไปประยกุตใ์ชม้าก 

ท่ีสุด   

๓.ความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ช้ในการอบรม 
ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นวา่ระยะเวลาในการอบรมน้ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  

วทิยากร 
๑.ความรอบรู้ในหัวข้อทีอ่บรม 

ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นวา่วทิยากรมีความรอบรู้ในหวัขอ้ท่ีอบรมมากท่ีสุด  

๒.ความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้หา 



๑๓ 
 

ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นวา่วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาในหวัขอ้ท่ี 

อบรมมากท่ีสุด  

๓.การใช้ส่ือประกอบการอบรม 
ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นวา่วทิยากรมีความสามารถในการใชส่ื้อประกอบการอบรมมาก 

ท่ีสุด  

๔.การตอบข้อซักถามในการอบรม 
ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นวา่วทิยากรมีความสามารถตอบขอ้ซกัถามในการอบรมมากท่ีสุด  

 

สถานที ่
๑.ความสะดวกในการตดิต่อประสานงาน 

ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นวา่การติดต่อประสานงานในการอบรมคร้ังน้ีมีความสะดวกมาก 

ท่ีสุด   

๒.สถานทีส่ะอาดและความเหมาะสม 
ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เห็นวา่สถานท่ีจดัอบรมมีความสะอาดและมีความเหมาะสมส าหรับ 

การอบรมมากท่ีสุด  

ภาพรวม 
๑.โดยภาพรวม ท่านพอใจกบัการอบรมในคร้ังนี ้มากน้อยเพยีงใด 

ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ พอใจการอบรมคร้ังน้ีมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 


