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17-18 กรกกฎาคม 25533 ณ คณะวิททยาการสื่อสาร
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ย ยสงขลา นครินทร

1660

โค
โครงการออบรมเชิงปฏิ
ง บัตกิการเรื่อง “เยาวชนนคนขาว รุนที่ 2””
17-18 กรกกฎาคม 25533 ณ คณะวิททยาการสื่อสาร
ส มหาวิทยาลั
ย ยสงขลา นครินทร

1. ชื่อโคครงการ
โโครงการอบรมมเชิงปฏิบัติการเรื
า ่อง “เยาวชชนคนขาว รุนที่ 2”

2. หลักกการและเหตุตุผล
ใในโลกยุคขอมูลขาวสารวิชาชี
า พหนึ่งที่มีบทบาทและควาามสําคัญตอสังคมเป
ง นอยางมมากคือ “ผูสื่อขขาว” ซึ่ง
เปนบุคคลที่เกี่ยวของในกระบวนก
อ
การผลิตและเผผยแพรขาวสารในองคกรสือมวลชนประเ
่อ
เภทตางๆไมวาจะ
า เปน
ก
ยงหหรือวิทยุโทรทัทัศนดังนั้นผูทีท่ีจะประกอบวิวิชาชีพดานขาาวสารไดนั้นนอกจาก
น
หนังสือพิมพวิทยุกระจายเสี
จะตองเรียนรูเกี่ยวกักับทักษะการปปฏิบัติงานในหหนาที่แลวยังจํจาเปนตองมีความรูความเข าใจเกี่ยวกับจริยิ ธรรม
และความรับผิดชอบบในบทบาทขอองตนเองที่มตีตอสังคมดวย
จจากบทบาทแและความสําคััญของวิชาชีพพผูสื่ อ ขาวดังกล
ก าวเยาวชนจํานวนมากจึจึงสนใจที่จะกกาวไปสู
วิชาชีพ ดังกลาวโดดยการสอบแขขงขันเพื่อเขาไไปเรียนในคณ
ณะวิชาที่เกี่ยวขของซึ่งนับวัน ยิ่งมีอัตราการรแขงขัน
สูงขึ้นนผูที่ สามารถเตตรียมความพรรอมในทักษะแและความรูความเขาใจจึงเปนผูที่มีโอกาสสมากกวาอยางไรก็ตาม
สําหรัับ เยาวชนที่อยู
อ ในสวนภูมิภาคนั
ภ ้นยังคงขขาดโอกาสในการเตรียมความพรอมและะเรียนรูจากผูประกอบ
ป
วิชาชี พ โดยตรงเนืื่องจากปญหาาการรวมศูนย ของการทํางาานที่อยูในกรุงเทพมหานค รเปนสวนใหหญทําให
น มิภาคไมสามมารถแขงขันกับสวนกลางไดอยางเทาเทียม
เยาวชชนที่อยูในสวนภู
คคณะวิทยาการรสื่อสาร มหาวิวิทยาลัยสงขลาานครินทร วิทยาเขตปตตานี ในฐานะสถาบบันวิชาการดาน
า นิเทศ
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ศาสตรและการสื่อสารสารมวลชชนในสวนภูมมิิ ภาคเล็งเห็นความจํ
ค
าเปนในนการเปนผูเติ มเต็มโอกาสดังกลาว
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ใหกับบเยาวชนจึงเห็นควรจั
น ดการอบรมเชิงปฏิบัตติิ การเรื่อง “เยาวชนคนขาว”” ขึ้นเพื่อการเตตรียมความพรรอม และ
เสริมสสรางความรูความเข
ว าใจในวิวิชาชีพผูสื่อขาาวใหกับเยาวชชนที่มีความสนนใจในวิชาชีพพผูสื่อขาวที่อยูในพื
 ้นที่
รวมทั้ังเพื่อแสดงบททบาทอันพึงปรระสงคของสถถาบันวิชาการใในทองถิ่นดวย

3.วัตถุปประสงค
3.1 เพพื่อเสริมสรางคความรูความเขขาใจเกี่ยวกับบบทบาทหนาทีและความสํ
่แ
าคัญของวิ
ญ ชาชีพผู สื่อขาว ใหแกก เยาวชน
ใในพื้นที่ภาคใตต
3.2 เพพื่อถายทอดคววามรูและทักษะเกี
ษ ่ยวกับวิชาชีพผูสื่อขาวใหหแกเยาวชนในนพื้นที่ภาคใต

3.3 เพพื่อเปดโอกาสสใหเยาวชนในพื้นที่ไดเรียนรูรูประสบการณ
ณในวิชาชีพผูสืส่อื ขาวจากนักวิ ชาการและ
นนักวิชาชีพ ผูมีม ปี ระสบการณ
ณ
3.4 เเพื่อแสดงบทบบาทผูนําดานการศึกษาดานนินิเทศศาสตรและสื
ล ่อสารมวลลชนของคณะวิวิทยาการสื่อสาาร
มมหาวิทยาลัยสงขลานคริ
ส
นทร วิทยาเขตปตตตานี

4.เปาหมมาย/วิธีการรดําเนินงานน
4.1 เปปาหมาย: เยาววชนผูสนใจวิชาชี
ช พขาวในพืน้นที่ 3 จังหวัดภาคใต
ภ
จํานวนน 30 คน
4.2 วิธีการดําเนินงาน
44.2.1 กอนการรอบรมประชาสสัมพันธโครงกการและรับสมัมัครผูสนใจเขารั
า บการอบรม
44.2.2 การดําเนินินการอบรมวิธีการอบรมมีททั้งภาคบรรยายยและฝกปฏิบติัติ

5.สถานนที่ดําเนินงานน
คณะวิทยาการสื่อสาร
ส มหาวิทยาลัยสงขลานคริรินทร วิทยาเขตปตตานี

6.ระยะเววลาดําเนินงาน
ง
วันที่ 17-18 กรกฎฎาคม 2553 (2 วัน)

7. งบปรระมาณ
งบปรระมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท
แหลงงบประมาณแแผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผผลิต : ผลงานนการใหบริการรวิชาการ งบเงินอุดหนุนประะเภทเงินอุดหนนุนทั่วไป

8. ผลทีทีค่ าดวาจะไดดรับ
8.2 ผูเเขาอบรมสามาารถนําความรูและทั
แ
กษะที่ไดดไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาในระดั
ก
บที่ สูงขึ้น

9. ตัวชี้วัดความสําเร็
า จของโครรงการ
9.1 จําานวนผูเขารับการอบรมร
ก
อยละ 80
9.2 คววามพึงพอใจขของผูรับการอบบรมรอยละ 800

10.แนววทางการปรระเมินหรือติดตามผลโค
ด
ครงการ
10.1 ประเมินจากผผลงานการฝกปฏิ
ป บัติ
10.2 ประเมินความมพึงพอใจของผูเขารับการอบบรมโดยใชแบบสํ
บ ารวจความมคิดเห็น
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8.1 ผูเเขารับการอบรรมมีความรูค วาามเขาใจและทัทักษะพื้นฐานใในวิชาชีพผูสอข
ื่อ าว
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11.หนววยงานที่รับผิ
ผดชอบ
คณะะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาาลัยสงขลานคครินทร วิทยาเขขตปตตานี

12. ผูรรับผิดชอบโค
โครงการ
อาาจารยภีรกาญจจน ไคนุนนา ประธานโครง
ป
งการ และนายกิกิตติศักดิ์ ประชุมทอง เลขานนุการโครงการร
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กําาหนดกาาร
โครงกาารอบรมเชิชิงปฏิบตัติิการเรือง
อ่ “เยาวชชนคนขาาว รุนที่ 2”
2
17-18 กรกฎาคม
ก
25553 ณ คณะะวิทยาการสืสอสาร
่
มหาวิวิทยาลัยสงข ลานครินทรร
วันเสารท ี่ 17 กรกฎฎาคม 25553
08.30 - 099.00 น. ลงทะะเบียนและรับเอกสาร
เ
09.00 - 099.15 น. พิธีเปด
ป
09.15 - 099.30 น. กิจกรรมกลุ
ก
มสัมพันธ
09.30 – 009.45 น. พักรับประทานอาห
บ
หารวาง
09.45 - 122.00 น. การบบรรยายหัวขอ “รูจักขาว รูจกักชุมชน”
โดย...อาจารยชรินรัตน สมโลก
คณะวิทยากาารสื่อสาร มหาาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นายรามดิน อับดุลซอมะ
ช งเกา ตําบลจะบังติกอ อําเภอเมือง จังหวั
ห ดปตตานี
ประธานชุมชนวั
12.00 - 133.15 น. พักรัับประทานอาหหารกลางวัน
13.15 - 133.30 น. กิจกรรรมกลุมสัมพันธ
13.30 - 155.00 น. การบบรรยายหัวขอ “เลาเรื่องผานนขาว เลาเรื่องผผานภาพ”
โดย...อาจารยสมัชชา
ช นิลปทม
อาจารยภีรกาาญจน ไคนุนนนา
15.00 - 155.15 น. พักรัับประทานอาหหารวาง
15.15 - 166.30 น. วางแผผนการทําขาวและลงพื้นที่คุยประเด็นมาเปปนขาว
โดย....อาจารยชรินรัตน สมโลก
อาจารยสมัชชา
ช นิลปทม
อาจารยภีรกาาญจน ไคนุนนนา และวิทยากรกลุมจากทีมนันกขาวบูมีตานีนี
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คณะวิทยากาารสื่อสาร มหาาวิทยาลัยสงขลลานครินทร
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กําาหนดกาาร
โครงกาารอบรมเชิชิงปฏิบตัติิการเรือง
อ่ “เยาวชชนคนขาาว รุนที่ 2”
2
17-18 กรกฎาคม
ก
25553 ณ คณะะวิทยาการสืสอสาร
่
มหาวิวิทยาลัยสงข ลานครินทรร
วันอาทิตตยท่ี 18 กรรกฎาคม 25553
08.30 - 122.00 น. ลงพื้นที่ คุยประเด็นมาเป
น นขาว
ณ ชุมชนวั
ม งเกา ตําบลจะบั
บ
งติกอ อําเภอเมือง จังหวั
ง ดปตตานี
(รับประทานอาหา
ป
รวางขณะทํากิจกรรม)
12.00 - 133.15 น. พักรัับประทานอาหหารกลางวัน
13.15 - 155.15 น. ผลิตขขาวตามกลุมยอย
อ
(รับประทานอาหา
ป
รวางขณะทํากิจกรรม)
15.15 - 166.15 น. นําเสสนอผลงานขาว/วิ
ว ทยากรใหขขอเสนอแนะ
16.15 - 166.30 น. มอบวุฒิบัตร และพิพิธีปดโครงการ
16.30 น.
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หมายเหตุตุ
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เดินทางกลั
ท บโดยสวัสดิภาพ
กําหนดกการอาจปรับเปปลี่ยนไดตามคววามเหมาะสม

