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โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ   

“หลักสูตรการพัฒนานกัจัดการการสื่อสารเพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน” 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ

ท่องเที่ยวภายในชุมชน  ที่ผ่านมาเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพราะ

การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในสังคมซึ่งมีกิจกรรมและความสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิตคนในท้องถิ่น จนเกิดเป็น จนท าให้เกิดมธีุรกิจการท่องเที่ยวเกิดขึ้น เช่น คาเฟ่ริมนา  ชุมชน

วัตวิถี   ร้านอาหาร  ร้านขายสินค้าที่ ระลึกและสินค้าพื้นเมือง การท่องเที่ยวจึงถูกพัฒนาเป็น

ภาคอุตสาหกรรมการค้าและบริการ เกิดกลุ่มผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ส่งผล

ให้มีการหมุนเวียนของรายได้ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมถึงเป็นรายได้หลักของ

ประเทศนอกจากนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตในด้านอื่นๆ อีกมาก เช่น 

ด้านการเกษตร และพาณิชกรรม มีส่วนท าให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้ ตั้งแต่ระดับผู้มีฐานะทาง

เศรษฐกิจจนกระทั่งคนยากจน ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงต้องจัดการวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อ

หลีกเลี่ยงผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และก่อใหเ้กิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน   

  ด้วยเหตุนี้  วทิยาลัยการภาพยนตร ์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  จึงได้จัดโครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการ  “ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน” 

เพื่ออบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น  หนว่ยงานราชการ  หรือประชาชนทั่วไป  ค้นหาความโดดเด่นของชุมชนที่

อาศัยอยู่  วิถีชีวติ  ความเป็นอยู่  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ประเพณี ที่สามารถน ามาให้นักท่องเที่ยวได้

ศกึษาเรียนรู้ สถานที่ส าคัญทางศาสนา  อาหารพืน้บ้านที่ปรุงขึ้นจากวัตถุดิบที่หาได้จากธรรมชาติที่มีอยู่

ภายในชุมชน ดว้ยศักยภาพต่างๆที่มจีึงเป็นหมู่บ้านที่ต้องสง่เสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ความ

เชื่อมโยงกับแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวใหเ้กิดขึ้น  และบุคลากรภาครัฐ  
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ภาคเอกชน  หรอืผูท้ี่สนใจทั่วไป  มีความรูพ้ื้นฐานในชุมชนที่อาศัยอยู่  วิธีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีโดยมีการ

น าเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น  รวมทั้งมีการอบรมด้านการ

ถ่ายภาพเชิงสารคดี  การเล่าเรื่องผา่นภาพถ่าย  ซึ่งผูท้ี่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรูท้ี่ได้รับจากการ

ฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการไปปฏิบัติงานได้จริง   ด้วยการจัด Workshop  ในการเยี่ยมชมตัวอย่างการท่องเที่ยว 

เชงิเกษตร  การบริหารจัดการ  และการถ่ายภาพในเชิงสารคดีตามสถานที่ศึกษาดูงาน  การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแตชุ่มชน  เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนความคิด  และสามารถน าขอ้คิดดีๆ ไป

ปรับปรุงชุมชนให้เกิดการพัฒนา  มภีาพลักษณ์ที่ดมีีนักท่องเที่ยวต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป   

 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

 2.1  เพื่อพัฒนาผูอ้บรมสามารถรู้และเข้าใจ ความหมาย การท่องเที่ยวในชุมชน ในฐานะผูใ้ห้บริการได้ 

 2.2  เพื่อยกระดับบุคลากรของชุมชนให้สามารถแข่งขันในอาเซียนได้ 

 2.3  เพื่อให้บุคลากรของชุมชนสามารถสร้างเครือข่าย สร้างอัตลักษณ์ และการเชื่อมโยงภายในจังหวัด 

 2.4  ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีมาส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ 

 2.5  เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับท้องถิ่น รวมถึง การให้ 

  บริหารการท่องเที่ยว 

 

3. วิธีการฝึกอบรม 

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   ไม่น้อยกว่า  12  ช่ัวโมง 

  รายละเอียดการฝึกอบรม 

  วันท่ี 1 พัฒนานักบรหิารจัดการท่องเที่ยว 

 การท่องเที่ยวชุมชน : วัฒนธรรม วิถีชีวติ เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 นักบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 

  ผูป้ระกอบการท่องเที่ยว : วิสาหกิจ หรอื ธุรกิจ เราคือใคร จะไปทางไหน ไปอย่างไร 

  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว : การสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และแบรนด์การท่องเที่ยว 

  ชุมชนให้ใครมาเที่ยว : ชาวไทย ชาวต่างประเทศ  

 นักบริหารจัดการการสื่อสาร 

  การจัดการ การสร้างสรรค์และการผลติเครื่องมอืการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   กรณีศกึษา ลอ่งเรอืชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ 
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วันท่ี 2 

08.00-10.30 น.  อบรมพิเศษ เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพ  การใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

10.45-12.00 น. ล่องเรอืชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. น าเสนอและใหข้้อเสนอแนะ “การจัดท าแผนการบริหารจัดการการสื่อสารเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” 

16.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

4.  วิทยากร 

  วิทยากรจากวิทยาลัยการภาพยนตร ์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ และหนว่ยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

5.  ระยะเวลาและสถานที่ 

  รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่   15-16  เดือน  มถิุนายน  2562  ณ แหล่งเรียนรู้วทิยาลัยการภาพยนตร์ฯ  

    ม.1 ศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

  รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  24-25  เดือน  มถิุนายน  2562  ณ แหล่งเรียนรู้วทิยาลัยการภาพยนตร์ฯ  

    ม.1 ศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่  20-21 เดือน  กรกฎาคม 2562  ณ แหลง่เรียนรู้วทิยาลัยการภาพยนตรฯ์  

    ม.1 ศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

  รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่  27-28  เดือน  กรกฎาคม 2562  ณ แหล่งเรียนรู้วทิยาลัยการภาพยนตร์ฯ  

    ม.1 ศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

 

6.  กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

 1.  นักเรียน  นักศกึษา  และศษิย์เก่า 

 2. บุคลากรภาครัฐ  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศกึษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3.  และผูท้ี่สนใจทั่วไป 

 จ านวนรุ่นละไมเ่กิน  20  คน  เนื่องจากเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการปฏิบัติ 

 

7.  ค่าลงทะเบียน   

 คนละ  4,000  บาท   

 - เอกสารประกอบการอบรม  กระเป๋า  วุฒิบัตร 

 -  อาหารกลางวัน  2 มื้อ   

 - อาหารเย็น 1 มื้อ 
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 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม  4 มื้อ  

 -  ค่าที่พัก  2 คืน 

หมายเหตุ  ส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ  สามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการฝึกอบรมจากต้น

สังกัด   

 

8.  การรับรองผลการฝึกอบรม 

  ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  จะได้รับวุฒบัตรรับรองผลการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิน้การฝึกอบรม  จ านวน  12 

ช่ัวโมง  จากวิทยาลัยการภาพยนตร ์ ศลิปะการแสดงและสื่อใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและสื่อใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์

การศกึษาจังหวัดนครปฐม  เลขที่111/3-5 หมู่ 2  ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  

ผูป้ระสานงาน  นางสาวกัลยากร  ทองมาก  หมายเลขโทรศัพท์  083-6444511,   

ID LINE : kanyakornsisa,  Mail  : kanyakorn.th@ssru.ac.th หรอืติดตามได้ที่เพจ  www.sisa.ssru.ac.th  

www.facebook.com/sisa.ssru.ac.th 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้อบรมสามารถอธิบายความหมาย การท่องเที่ยวในชุมชน ในฐานะผู้ให้บริการได้ 
2. แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนสามารถสามารถรองรับการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศได้ 
3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างเครือข่าย สร้างอัตลักษณ์ และการเชื่อมโยงภายในจังหวัด 
4. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีมาส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนได้ 

ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับท้องถิ่น รวมถึง 
การให้บริหารการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

http://www.sisa.ssru.ac.th/

