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ค าน า 

 
แนวคิดเรื่อง “เมืองสื่อสร้างสรรค์” หรือ “เมือง 3 ดี วิถีสุข” คือ  บริบทหนึ่งของกำรท ำงำน

เชิงรุกที่กลุ่มแผนงำนสื่อสร้ำงสรรค์สุขภำวะ  ส ำนักรณรงค์สื่อสำรสำธำรณะเพ่ือสังคม ส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ได้บูรณำกำรงำนของแผนงำน 3 แผนเข้ำด้วยกัน คือ แผนงำนสื่อ
สร้ำงสุขภำวะเยำวชน  แผนงำนสร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน  และแผนงำนสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้ำงเสริม
สุขภำวะ    โดยร่วมกันท ำงำนในพ้ืนที่น ำร่อง 3 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน, สุรินทร์ และเพชรบุรี  ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่มีทุนเดิมอยูแ่ล้ว      

“สื่อสร้ำงสรรค์”  ในที่นี้ หมำยถึง  สื่อที่มีเนื้อหำสร้ำงเสริมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรเรียนรู้ ทักษะกำรใช้ชีวิต ทักษะกำรเท่ำทันสื่อของประชำชนโดยเฉพำะเด็กและ
เยำวชน และส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม รวมถึงส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมสำมัคคี
และใช้ชีวิตในสังคมท่ีมีควำมหลำกหลำยและมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำได้อย่ำงเป็นสุข   ส่วน “เมือง 
3 ดี วิถีสุข”   ก็คือ  “เมืองต้นแบบ”  ของกำรมีสื่อดี  กำรจัดกำรด้ำนพื้นที่ท่ีดี และกำรที่ประชำชนทุกกลุ่ม 
ทุกเพศ ทุกวัย มีภูมิปัญญำและภูมิต้ำนทำนที่ดี อันท ำให้อยู่ร่วมกันอย่ำงผำสุก  

ทั้งนี้กำรที่จะระบุว่ำ  จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งจัดเป็น “เมือง 3 ดี วิถีสุข” 
หรือไม่ หรืออยู่ในระดับใดนั้น  จ ำเป็นต้องมีตัวชี้วัดหรือกรอบเกณฑ์บำงประกำรที่จะบ่งชี้ชัดอย่ำง      
ชัดเจน   ในขณะเดียวกันตัวชี้วัดดังกล่ำวนี้ก็อำจจะน ำมำใช้เป็น “เครื่องมือ” ของกำรด ำเนินงำนไปสู่
เป้ำหมำยทั้งในระยะสั้นและระยะยำว เพรำะผู้เกี่ยวข้องสำมำรถประเมินตนเองได้ตลอดเวลำ  ตัวชี้วัด  
“เมือง 3 ดี วิถีสุข” จึงเป็น “นวัตกรรม” ที่ได้รับกำรพัฒนำขึ้นมำบนฐำนควำมรู้ทำงวิชำกำรและ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในพ้ืนที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย    

ในกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกแผนงำนสื่อ
ศิลปวัฒนธรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ ผู้พัฒนำโครงกำรจ ำเป็นต้องมีควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนในเรื่องเมือง 3 ดีวิถีสุข 
และเครื่องมือที่ใช้ในกำรชี้วัด ซึ่งสำมำรถศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำและกำรเขียนโครงกำรได้จำกคู่มือกำร
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรพัฒนำเมือง 3 ดีวิถีสุข  แผนงำนฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ด ำเนินโครงกำรซึ่งเห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญของ  “เมือง 3 ดีวิถีสุข” อันน ำไปสู่วิถีชีวิตสุขภำวะและ
กำรเติบโตทำงปัญญำด้วยกำรส่งเสริมควำมพร้อมของปัจจัยแวดล้อมด้ำนระบบสื่อสุขภำวะ 

 
 
 (อำจำรย์ดนัย หวังบุญชัย) 

ผู้จัดกำรแผนงำนสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 
 

คู่มือฉบับนี้... เพื่อใคร ? 
 ผู้ที่ควรอ่ำนคู่มือฉบับนี้โดยละเอียด คือ ผู้ที่จะเขียนโครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
จำกแผนงำนสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ และผู้บริหำรโครงกำรหลังจำกที่ได้รับกำรสนับสนุนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 

เมือง 3 ดี วิถีสุข คืออะไร 
 เมือง 3 ดี คือ เมืองที่เป็น “ต้นแบบ” ของกำรมี สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี 
 ค ำว่ำ “เมือง” ในที่นี้ อำจเป็นเพียงชุมชนเล็ก ๆ เช่น ชุมชนในย่ำนใดย่ำนหนึ่งของเมืองใหญ่ 
ชุมชนในระดับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เทศบำลต ำบล หรือเป็นชุมชนที่มีขนำดใหญ่ขึ้นมำ เช่น เทศบำล
เมือง เทศบำลนคร หรือชุมชนในระดับจังหวัด 
 

สื่อดี  หมายถงึ อะไร 
 “สื่อ” มีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุมสิ่งต่ำง ๆ มำกมำย  ไม่ว่ำจะเป็น บุคคล อำคำรบ้ำนเรือน 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ฯลฯ รวมทั้ง หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต 
สื่อสังคมออนไลน์  ฯลฯ 
 สิ่งต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำนี้ ถ้ำไม่ถูกใครน ำมำใช้ในกำรสื่อควำมใด ๆ ก็ไม่อำจเรียกได้ว่ำเป็น สื่อ  

แต่ถ้ำมีกำรน ำมำใช้ในลักษณะของกำรยั่วยุ กระตุ้น ปลุกเร้ำ ปลุกปั่นไปในทำงที่ไม่ชอบ ก็เรียกว่ำ 
เป็นสื่อมอมเมำ หรือสื่อสีเทำ   

ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำน ำมำใช้ในทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำสุขภำวะ เศรษฐกิจ สังคม 
ก็นับได้ว่ำเป็น  สื่อดี หรือสื่อสร้ำงสรรค์  
 

พื้นที่ดี หมายถึง อะไร 
 “พ้ืนที่” มี 2 ควำมหมำย คือ พ้ืนที่ทำงกำยภำพ และพ้ืนที่ทำงควำมคิด 

พ้ืนที่ทำงกำยภำพ หมำยถึง สถำนที่รวมพลของกลุ่มคนในชุมชน อำจจะเป็น ลำนวัด ตลำดนัด 
หอประชุมโรงเรียน ฯลฯ  ส่วนพื้นที่ทำงควำมคิด หมำยถึง เวทีในกำรรับฟังปัญหำและควำมคิดเห็นที่ทุกคน
สำมำรถแสดงควำมคิดได้อย่ำงอิสระบนควำมเท่ำเทียม 
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พ้ืนที่ต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น จะเป็นพ้ืนที่ดีหรือพ้ืนที่สร้ำงสรรค์ ก็ต่อเมื่อ คนในชุมชนได้มำร่วมกัน
วำงแผนและออกแบบให้เกิดกิจกรรมดี ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์สุขแก่คนทุกเพศ ทุกวัย 

 

            
 

     
 

ภูมิดี หมายถึง อะไร 
 “ภูมิด”ี มี 2 ควำมหมำย คือ ภูมิปัญญำ และภูมิต้ำนทำน  
 ในทุกชุมชนท้องถิ่น มี “ภูมิปัญญำ” มำกมำย ทั้งที่เป็นบุคคล เช่น ปรำชญ์ท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้ำน 
ฯลฯ และไม่ใช่ตัวบุคคล เช่น ดนตรี อำหำร พิธีกรรม วิถีปฏิบัติ ฯลฯ   

ภูมิปัญญำ เป็นเครื่องหมำยที่แสดงถึงควำมศิวิไลซ์และควำมเป็นอัตลักษณ์  ทั้งยังเป็น
องค์ประกอบที่เกื้อหนุนให้ชุมชนสังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 
 ส่วน “ภูมิต้ำนทำน” เป็นเครื่องป้องกันให้กับบุคคลในทุกมิติ ทั้งทำงกำย จิต สังคมและปัญญำ ซ่ึง
สิ่งที่ส ำคัญที่สุดของกำรมีภูมิต้ำนทำน คือ กำรฉลำดรู้เท่ำทันสื่อ เท่ำทันตนเอง และเท่ำทันสังคม 
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 กำรมีภูมิดี ก็คือ กำรน ำภูมิปัญญำในชุมชนท้องถิ่นมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือสร้ำงภูมิต้ำนทำน
ให้แก่บุคคล โดยเฉพำะเด็กและเยำวชน    
 

                                           
 

3 ด ีมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 หลักกำร 3 ดีนี้   มีควำมเก่ียวข้องและสอดรับกันอย่ำงเป็นองค์รวม จำก “ต้นน้ ำ” สู่ “ปลำยน้ ำ”  
 กำรมี “สื่อดี” ก็เหมือน “ต้นน้ ำ” ที่ไปท ำให้เกิดกระบวนกำรของกำรจัดกำรด้ำน “พ้ืนที่” ใน
ชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ จนท ำให้เกิด “พ้ืนที่ดี” อันเปรียบได้กับกลำงน้ ำ และท้ำยที่สุด ทั้งสื่อดีและพ้ืนที่ดีก็
ท ำให้ผู้คนมีภูมิปัญญำที่เป็นดั่งภูมิคุ้มกันไม่ให้ตกไปสู่อบำยทั้งปวง ซึ่งเปรียบได้กับ “ปลำยน้ ำ”   ในทำง
กลับกัน กำรที่บุคคลและชุมชนมีภูมิปัญญำและภูมิคุ้มกันที่ดี  พวกเขำก็จะเป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรมหรือ
งำนพัฒนำชุมชนท้องถิ่นที่ท ำให้เกิด “สื่อด”ี และ “พ้ืนที่ด”ี ต่อไป 
 

ใครคือผู้ได้รับประโยชน์จากเมือง 3 ดีวิถีสุข 
 ทุกคนในชุมชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง อย่ำงน้อยที่สุดในทำงใดทำงหนึ่ง เช่น โรงเรียนได้
พัฒนำหลักสูตรดนตรีพ้ืนบ้ำน เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องดนตรีพ้ืนบ้ำน  ได้พัฒนำทักษะเกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรีพื้นบ้ำนและได้รวมกลุ่มกันตั้งวงดนตรี เปิดรับงำน ได้เงินค่ำเทอมหรือค่ำขนมไปโรงเรียน ไม่มีเวลำไป
เล่นเกม/รวมกลุ่มตั้งแก๊งรถซิ่ง/ติดยำ  ชำวบ้ำนไม่ต้องกังวลกับหัวขโมย ไม่ต้องห่วงลูกหลำน จึงมีเวลำไป
ออกก ำลังกำย พบปะพูดคุยสร้ำงสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับชุมชน เช่น กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เป็นต้น 
 ส่วน “ผลพลอยได้” ของชุมชน อำจจะเป็นเรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กำรท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม ทีมี่นักท่องเที่ยวและบุคคลภำยนอกมำเยี่ยมชมแบบสร้ำงสรรค์ ชื่นชมกับธรรมชำติ ศิลปะ 
และวัฒนธรรมที่แท้จริง 
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อะไร คือ สิ่งที่บ่งบอกว่า นี่คือ เมือง 3 ดีวิถีสุข 
 เรำคงไม่อำจกล่ำวอย่ำงเหมำรวมได้ว่ำ จังหวัดที่ได้รับกำรจัดอันดับว่ำ เป็นจังหวัดที่น่ำอยู่มำกที่สุด
หรือประชำกรมีควำมสุขที่สุดเป็น “เมือง 3 ดี วิถีสุข”  
 สิ่งที่จะใช้เป็นเกณฑ์วัดว่ำ ชุมชนใดเข้ำข่ำยของกำรเป็นเมือง 3 ดีวิถีสุขหรือไม่ และอยู่ในระดับใด
นั้น คือ กำรใช้ “ตัวชี้วัดเมืองสื่อสร้างสรรค์” หรือ “ตัวช้ีวัดเมือง 3 ดี วิถีสุข” ในกำรทำบเข้ำกับข้อมูล
ตำมสภำพกำรณ์ท่ีเป็นจริง  
 

ตัวชี้วัดนี ้... มาจากไหน 
 ตัวชี้วัดเมืองสื่อสร้ำงสรรค์ หรือเมือง 3 ดีวิถีสุข ได้ถูกจัดท ำขึ้นภำยใต้กำรท ำงำนร่วมกันของ
แผนงำนสื่อสร้ำงสุขภำวะเยำวชน แผนงำนสร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน และแผนงำนสื่อศิลปวัฒนธรรม
สร้ำงเสริมสุขภำพ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยกำรน ำร่องใน 3 จังหวัด คือ 
แม่ฮ่องสอน สุรินทร์และเพชรบุรี  เริ่มจำกกำรชวนคิดชวนคุย ศึกษำหำข้อมูล พิจำรณำกลั่นกรอง 
วิเครำะห์และสังเครำะห์จนได้ตัวชี้วัดมำท้ังหมด 10 ตัวชี้วัดหลัก 25 ตัวชีว้ัดย่อย 
 หลังจำกท่ีได้ตัวชี้วัดมำแล้ว ขณะนี้ได้มีกำรน ำไปทดลองใช้เพื่อเก็บข้อมูลจริงในพ้ืนที่ต่ำง ๆ 
ดังกล่ำวข้ำงต้น   
 

ท าไมต้องมหีรือต้องใช้ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัด มีฐำนะเป็น “เครื่องมือ” ในกำรท ำงำน เพ่ือให้ผู้บริหำรโครงกำรและผู้เกี่ยวข้องทรำบว่ำ 
ในขณะนี้ชุมชนของเรำก ำลังอยู่ในจุดไหน ระดับ (คะแนน) เท่ำใด อ่อนด้อยเรื่องใด และโดดเด่นเรื่องใด บน
เส้นทำงของกำรเป็นเมืองสื่อสร้ำงสรรค์ เพ่ือใช้ในกำรเปรียบเทียบกับตนเอง  (ในปีต่อ ๆ ไป) หรือ
เปรียบเทียบกับชุมชนอ่ืนใด (ที่เรำหมำยตำไว้ว่ำจะไปให้ถึง) โดยเป้ำหมำยส ำคัญอยู่ที่กำรปรับปรุงและ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 ด้วยกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบระเบียบโดยใช้ตัวชี้วัดนี้  จะท ำให้เรำมีฐำนข้อมูลที่เชื่อถือได้  
สำมำรถใช้ในกำรแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้ และบูรณำกำรงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้ไปในทิศทำง
เดียวกันได้ 
 

องค์ประกอบหลักของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดเมือง 3 ดีวิถีสุข มี 3 องค์ประกอบ คือ  

1. องค์ประกอบด้านกิจกรรม   ในกำรเป็นเมืองสื่อสร้ำงสรรค์นั้น ทุกบ้ำนในชุมชนควรมีกิจกรรม
ดี ๆ ทีค่รอบครัวท ำด้วยกันอย่ำงสม่ ำเสมอ ส่วนในโรงเรียนและในพ้ืนที่สำธำรณะก็เช่นกัน จะต้องมี
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กิจกรรมดี ๆ ที่หลำยฝ่ำยมำช่วยกันออกแบบ กิจกรรมดี ๆ ดังกล่ำว ควรมีควำมหลำกหลำย เช่น กิจกรรม
เชิงประเพณี เชิงสังคม เชิงสุขภำพและเชิงปัญญำ  

2. องค์ประกอบด้านปัจจัยแวดล้อม   ในกำรเป็นเมืองสื่อสร้ำงสรรค์ ควรมีพื้นที่สร้ำงสรรค์ มี
แหล่งเรียนรู้ มีสื่อที่เด็กและเยำวชนและครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรผลิต มีหลักสูตรท้องถิ่น มีผู้น ำที่มุ่งม่ัน มี
ปรำชญ์ชำวบ้ำนที่เข้ำมำส่วนร่วมในกำรพัฒนำ และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณและทรัพยำกรจำก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. องค์ประกอบด้านผลลัพธ์    ในกำรเป็นเมืองสื่อสร้ำงสรรค์  เด็ก เยำวชนและผู้ใหญ่ในชุมชน
ควรเข้ำถึงสื่อ เข้ำใจในอิทธิพลของสื่อ ใช้ประโยชน์จำกสื่อได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ เช่น เด็กและเยำวชนสำมำรถ
บอกเล่ำเรื่องรำวหรือประวัติศำสตร์ของท้องถิ่นได้  พูดภำษำถิ่นด้วยควำมมั่นใจและภูมิใจ มำรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มหรือชมรมท ำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ และมีควำมส ำเร็จที่เป็น “ต้นแบบ” 

 

การพัฒนาเมือง 3 ดี จะเร่ิมต้นที่ไหน อย่างไร 
 เริ่มที่ใจ... ใจที่เต็มร้อย และมุ่งมั่น  

จำกนั้นก็จะต้อง “สแกน” หรือ “ส ำรวจ” ชุมชนแบบกว้ำง ๆ โดยน ำตัวช้ีวัดเมืองสื่อสร้างสรรค์ 
หรือตัวช้ีวัดเมือง 3 ดีวิถีสุข มำพิจำรณำว่ำ ในชุมชนนั้น มีหรือไม่มี อะไร 

อะไรบ้ำงที่เป็นเรื่องเด่น และอะไรบ้ำงเป็นจุดที่ควรพัฒนำ  
จำกนั้นจึงค่อย “เจำะลึก” ในเชิงข้อมูล ว่ำ เรื่องเด่นนั้น เด่นอย่ำงไร  แตกต่ำงกับชุมชนอ่ืน ๆ 

ตรงไหน แนวโน้มจะมีควำมยั่งยืนหรือไม่ เพรำะอะไร และจะท ำให้เข้มแข็ง ยั่งยืนได้อย่ำงไร  
ส่วนจุดที่ควรพัฒนำนั้น ควรพัฒนำให้เป็นแนวทำงใด ด้วยกระบวนกำรหรือวิธีกำรใด 
 

ในการเขียนโครงการ จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องจัดกระบวนการเพื่อตอบทุกตัวชี้วัด 
 ไม่จ าเป็น ที่โครงกำรของเรำจะต้องตอบทุกตัวชี้วัด 
 เรำสำมำรถเลือกท ำโครงกำรที่มุ่งพัฒนำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดสัมฤทธิผลอย่ำงยั่งยืน โดยพิจำรณำ
จำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ตลอดจนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภัยคุกคำม 
 แท้ท่ีจริงแล้ว กรอบ เกณฑ์และเป้ำหมำยของตัวชี้วัดทั้งหมด ก็คือ แผนที่เดินทำงของโครงกำร
นั่นเอง กำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบ เกณฑ์และเป้ำหมำยจะช่วยให้เรำไม่หลงทำง 
 
 

 

 



- 8 - 
 

ส่วนที่ 2 
แนวทางการพัฒนาและการเขียนข้อเสนอโครงการ 

 
 

 ผู้เสนอโครงกำร ควรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนงำน
สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้ำงเสริมสุขภำพเป็นอย่ำงดี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและตัวชี้วัดเมือง 3 ดี
วิถีสุข โดยมี “ชุมชนเป้ำหมำย” เป็นภำคีเครือข่ำยหลัก  

 
วัตถุประสงค์ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 1. เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย เด็กเยำวชน ชุมชน ผู้สูงอำยุ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มชำติพันธุ์ ในกำรเข้ำถึงระบบสื่อที่มีสุขภำวะภำยใต้มิติของงำนศิลปะและวัฒนธรรม
สร้ำงเสริมสุขภำพ อันน ำไปสู่วิถีชีวิตสุขภำวะและกำรเติบโตทำงปัญญำ ด้วยกำรส่งเสริมควำมพร้อมของ
ปัจจัยแวดล้อมด้ำนระบบสื่อที่มีสุขภำวะ  
         2. เพ่ือสนับสนุนกำรเชื่อมโยงภำคีเครือข่ำยยุทธศำสตร์ของมิติงำนศิลปะและวัฒนธรรมด้วยกำร
พัฒนำศักยภำพและควำมเข้มแข็งของภำคีเครือข่ำยผ่ำนวิถีสุขภำวะ เพ่ือให้เกิดกำรร่วมขับเคลื่อนงำนสู่วิถี
ชีวิตสุขภำวะ  
         3. เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรสู่เป้ำหมำย ๑๐ ปี ของ สสส. โดยกำรเชื่อมโยง
ประเด็นสุขภำวะมำร่วมขับเคลื่อนผ่ำนระบบสื่อที่มีสุขภำวะ ภำยใต้มิติของงำนศิลปะและวัฒนธรรม       
สร้ำงเสริมสุขภำพ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานฯ 
1. งำนสื่อสำรและกิจกรรมสื่อศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงเสริมระบบสื่อที่มีสุขภำวะและวิถีสุขภำวะ

ทำงปัญญำท่ีเอ้ือให้ได้เข้ำถึงวิถีชีวิตสุขภำวะ ปีละ 3-4 กรณ ี
2. พ้ืนที่ องค์กร และ/หรือชุมชน ที่จัดให้มีพ้ืนที่พ้ืนที่สื่อสร้ำงสรรค์ ภำยใต้มิติของงำนศิลปะและ

วัฒนธรรม ปีละ 2 พ้ืนที่/องค์กร/ชุมชน 
3. กลไกและ/หรือกระบวนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรประเด็นสุขภำวะของนัก

สื่อสำรสุขภำวะและผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ปีละ 1 กรณ ี
4. กำรขับเคลื่อนนโยบำยทั้งระดับชำติและท้องถิ่นภำยใต้มิติของงำนศิลปะและวัฒนธรรมสร้ำง

เสริมสุขภำพที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำระบบสื่อที่มีสุขภำวะและวิถีสุขภำวะทำงปัญญำ ปีละ 1 ประเด็น 
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5. งำนบูรณำกำรเพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำย ๑๐ ปี สสส. โดยน ำประเด็นสุขภำวะมำร่วมขับเคลื่อน 
และหนุนเสริมควำมเข้มแข็งด้ำนสุขภำวะทำงปัญญำของภำคีเครือข่ำย ปีละ 1 กรณ ี

 
ขั้นตอนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

 แผนงำนฯ มีข้อเสนอแนะต่อผู้พัฒนำข้อเสนอโครงกำรดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เปิดเวทีร่วมกับ “ชุมชน” โดยให้ชุมชนร่วมกัน

วิเครำะห์ปัญหำและตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำร 

ศึกษำวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของ

แผนงำนสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ           

จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

ศึกษำหลักกำรของเมือง 3 ดีวถิีสุขและตัวชี้วัด        

โดยละเอียด 

ก ำหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบกระบวนกำร      

และก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
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หลักการเขียนข้อเสนอโครงการ 
  เพ่ือควำมสะดวกแก่ผู้เสนอโครงกำรและผู้พิจำรณำโครงกำร ควรใช้แบบฟอร์มที่แผนงำนฯ 
ก ำหนด และเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกัน จึงควรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับค ำส ำคัญต่ำง ๆ ดังนี้ 

  หลักการและเหตุผล...  ควรเขียนให้ผู้อ่ำนเห็นควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นที่จะต้องท ำโครงกำร
นี้  โดยชี้ว่ำกำรพัฒนำเข้ำสู่กำรเป็นเมือง 3 ดีวิถีสุข จะช่วยตอบโจทย์ของชุมชนหรือพ้ืนที่นั้น ๆ อย่ำงไร 
 ถ้ำเป็นโครงกำรที่เคยได้รับกำรสนับสนุนอยู่แล้ว ควรสรุปผลกำรด ำเนินงำนสั้น ๆ  มำด้วย 

 วัตถุประสงค์...  ควรเขียนอย่ำงกระชับว่ำต้องกำรท ำอะไร กับใคร เพ่ือให้เกิดผลอะไร โดย
พิจำรณำจำกหลักกำรและตัวชี้วัดของเมือง 3 ดีวิถีสุข 
 เป้าหมายของโครงการ... ระบุว่ำถ้ำโครงกำรประสบควำมส ำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นบ้ำง โดยควรเขียน
เป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน เช่น  

- เกิดพ้ืนที่สร้ำงสรรค์ (ท่ีไหน อย่ำงไร อะไรคือกิจกรรมสร้ำงสรรค์ทีย่ั่งยืน)   
- ดีเจน้อย/นักจัดรำยกำรสื่อสำรสุขภำวะ  
- หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเรื่องกำรฉลำดรู้เท่ำทันสื่อในโรงเรียน  
- เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงปรำชญ์ชำวบ้ำนกับชมรมผู้สูงอำยุ  ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน   
- เกิด “เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์” ในชุมชน บนรำกฐำนของศิลปะ วัฒนธรรมที่ผนวกเข้ำกับ

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว   
- แหล่งเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้ เรื่องอะไร   
- กำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วมในเรื่องใด เป็นต้น 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์... ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลักและกลุ่มเป้ำหมำยรองที่จะได้รับ
ผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยตรง 

 พื้นที่ด าเนินการ... ระบุให้ชัดเจนถึงขอบข่ำย อำณำบริเวณของพ้ืนที่เป้ำหมำยของเมือง 3 ดีวิถีสุข 
เช่น ชุมชนในย่ำนใดย่ำนหนึ่ง ชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เทศบำลเมือง เทศบำลนคร ฯลฯ 

กระบวนการ...  อธิบำยให้เห็นวิธีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน พร้อมทั้งกิจกรรมตั้งแต่ต้นจน
จบโครงกำร 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ… คิดและเขียนโดยอิงกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
โครงกำร  โดยควรมีทั้งตัวชี้วัดในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

แผนปฏิบัติการ... ระบุกิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพำะของกิจกรรม ช่วงเวลำกำรด ำเนินงำน และผล
ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกิจกรรมนั้น ๆ  



- 11 - 
 

ส่วนที่ 3 
ตัวชี้วัดเมอืง 3 ดี วิถีสขุ 

 
 

 กำรพยำยำมท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรำยละเอียดของตัวชี้วัดเมือง 3 ดีวิถีสุข จะช่วยขยำยมุมมองใน
กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรอันท ำให้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนว่ำ โครงกำรที่เขียนขึ้นมำนั้นจะตอบตัวชี้วัดใดบ้ำง 
ในระดับใด 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
กิจกรรม 1.  กิจกรรมสร้างสรรค์ของครอบครัว 

1.1 ควำมบ่อยครั้งของกำรใช้เวลำว่ำงและกำรท ำกิจกรรมสรำ้งสรรค ์
1.2 ระยะเวลำของกำรท ำกิจกรรมสร้ำงสรรคร์่วมกันในแตล่ะครั้ง 

1.3 ควำมบ่อยครั้งของกำรท ำกิจกรรมนันทนำกำรนอกบ้ำนด้วยกัน  
2.  กิจกรรมสร้างสรรค์ในโรงเรียนและในพืน้ที่สาธารณะ  
2.1 ลักษณะกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรท ำกิจกรรมสร้ำงสรรค ์
2.2 ควำมบ่อยครั้งของกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ในโรงเรียนและในพ้ืนท่ีสำธำรณะ     
2.3 ควำมหลำกหลำยของกิจกรรมสร้ำงสรรค์ในโรงเรียนและในพ้ืนท่ีสำธำรณะ              

ปัจจัยแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พ้ืนที่สร้างสรรค์ 
3.1 กำรมภีูมสิถำปัตยกรรมทีส่วยงำม คงควำมเป็นเอกลักษณ์  

3.2. กำรกระจำยตัวของพื้นที่สร้ำงสรรค ์
3.3 กำรกระจำยตัวของแหล่งเรียนรู้ 

4. สื่อสร้างสรรค์ 
4.1 ร้อยละของสื่อท้องถิ่นที่เป็นสือ่สร้ำงสรรค ์

4.2 ร้อยละของสื่อท้องถิ่นที่ให้เด็ก เยำวชนและครอบครัวมสี่วนร่วมใน  กระบวนกำรผลิต 
4.3 กำรมรีูปแบบกำรถ่ำยทอดประวัติศำสตร์ของเมืองและเรื่องเล่ำที่หลำกหลำย 
4.4 ลักษณะกำรน ำใช้หลักสตูรท้องถิ่นเกี่ยวกับสื่อสรำ้งสรรค์    

5. ทรัพยากรบุคคล 
5.1  ระดับควำมมุ่งมั่นของผู้น ำชุมชนในกำรพัฒนำกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
5.2 จ ำนวนครูภูมิปัญญำ ปรำชญท์้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้ำนท่ีมีบทบำท ต่อกำรพัฒนำกำรสื่อสำรอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

6. งบประมาณและทรัพยากร 
6.1 ร้อยละของงบประมำณของท้องถิ่นที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค ์
6.2 งบประมำณและทรัพยำกรของท้องถิ่นที่สนับสนุน โครงกำรสื่อสำรอย่ำงสรำ้งสรรค์ภำคประชำชน 

6.3 จ ำนวนนโยบำยสำธำรณะในประเด็นกำรสื่อสำรอย่ำงสรำ้งสรรค์ 



- 12 - 
 

ผลลัพธ ์
 

7. การฉลาดรู้เร่ืองสื่อ : การเข้าถึงสื่อและการใช้ประโยชน์ 

7.1 จ ำนวนช่ัวโมงต่อวันที่เด็กและเยำวชนใช้ในกำรบริโภคสื่อ 
7.2 โอกำสกำรเข้ำถึงนวัตกรรม/ ศูนย์เรียนรู้ หรือต้นแบบสื่อสร้ำงสรรค์ ของเด็กและเยำวชน    

8. การฉลาดรู้เร่ืองสื่อ : การเข้าใจ 
8.1 ระดับของควำมตระหนักในอทิธิพลของสื่อ ประโยชน์และกำรเลือกรับ เลือกใช้ 
8.2 ร้อยละของเด็กและเยำวชนท่ีบอกเล่ำเรื่องรำวของท้องถิ่นได้ด้วยควำมภำคภูมิใจ 
9. การฉลาดรู้เร่ืองสื่อ : การสร้างสรรค์ 
9.1 จ ำนวนชมรมหรือกลุม่เด็กและเยำวชนท่ีรวมตัวกันท ำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ 
9.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสื่อสำรเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง 
10. ความสุขของชมุชน 

ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรมสีื่อดี พื้นที่ดีและภมูิด ี
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ตัวช้ีวัดที่ 1      กิจกรรมสร้างสรรค์ของครอบครัว  
 

เกณฑ์ กำร
ชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด 
1.1 ควำมบ่อยครั้งของกำร
ใช้เวลำว่ำงและกำรท ำ
กิจกรรมสร้ำงสรรค์  

1.2  ระยะเวลำของกำรท ำ
กิจกรรมสร้ำงสรรค์ร่วมกัน     
ในแต่ละคร้ัง  

1.3  ควำมบ่อยครั้งของกำร
ท ำกิจกรรมนันทนำกำร        
นอกบ้ำนดว้ยกัน 

1 คะแนน ปีละ 1 คร้ัง  1-2 ชั่วโมง ปีละ 1 คร้ัง  
2 คะแนน เดือนละ 1 คร้ัง คร่ึงวัน ปีละ 2 คร้ัง 

3 คะแนน สัปดำห์ละ 1 คร้ัง ทั้งวัน ปีละ 3 คร้ังหรือมำกกว่ำ 
 

ค าอธิบายและรายละเอียด 
 กิจกรรมสร้างสรรค์ หมำยถึง งำนหรือกำรกระท ำที่สร้ำงเสริมสุขภำวะทั้งทำงด้ำนกำย  ใจ 

สังคมและปัญญำ ซึ่งสมำชิกในครอบครัวท ำร่วมกัน เช่น กำรประกอบอำหำรในวันหยุด กำรไปท ำบุญที่วัด  
กำรปลูกต้นไม้ กำรจัดและท ำควำมสะอำดบ้ำน กำรอ่ำนหนังสือหรือดูโทรทัศน์ด้วยกัน เป็นต้น 

กิจกรรมสร้างสรรค์ของครอบครัว หมำยถึง กำรที่ครอบครัวมีเวลำอยู่ด้วยกัน และใช้เวลำนั้น
ท ำกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน  โดยกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกทุกคน 

กิจกรรมนันทนาการ หมำยถึง กำรกระท ำที่ท ำด้วยควำมสมัครใจในยำมว่ำงเพ่ือให้เกิดควำม
สนุกสนำน เพลิดเพลินและผ่อนคลำยควำมตึงเครียด  ลักษณะที่ส ำคัญ คือ 

1.  มีกำรเคลื่อนไหวของอวัยวะต่ำง ๆ ของร่ำงกำย หรือเปลี่ยนแปลงอิริยำบถ  โดยเป็นกำร
กระท ำท่ีมีผลต่อกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ของชีวิต  

2.  เป็นกำรกระท ำในเวลำว่ำง  คือ เวลำที่บุคคลเป็นอิสระจำกกำรหำเลี้ยงชีพ และเป็นเวลำที่
เหลือจำกกำรนอนและกำรประกอบกิจวัตรประจ ำวัน   

3.  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปโดยควำมสมัครใจ 
4.  ต้องก่อให้เกิดควำมพึงพอใจเพลิดเพลินสนุกสนำนในทันที  
5.  เป็นสิ่งที่มีคุณค่ำและประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งไม่เป็นอบำยมุขหรือ

เหตุแห่งควำมเสื่อมเสียทั้งหลำย 
6.  ไม่เป็นกิจกรรมส ำหรับเลี้ยงชีพหรือเป็นอำชีพ ไม่ต้องกำรค่ำตอบแทน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2    กิจกรรมสร้างสรรค์ในโรงเรียนหรือในพื้นที่สาธารณะ 
  

เกณฑ์ 
การชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด 

2.1  ลักษณะกำรมีสว่นร่วม
ของชุมชนในกำรท ำ
กิจกรรมสร้ำงสรรค์    

2.2  ควำมบ่อยครั้งของกำรจัด
กิจกรรมสร้ำงสรรค์ในโรงเรียน
และในพื้นที่สำธำรณะ              

2.2  ควำมหลำกหลำยของ
กิจกรรมสร้ำงสรรค์ใน
โรงเรียนและในพืน้ที่
สำธำรณะ              

1 คะแนน 1 ข้อ ปีละ 1 คร้ัง 1 ประเภท  

2 คะแนน 2 ข้อ ปีละ 2 คร้ัง 2 ประเภท 
3 คะแนน 3 ข้อ ปีละ 3 คร้ังหรือมำกกว่ำ 3 ประเภท  

 

ค าอธิบายและรายละเอียด 
โรงเรียน หมำยถึง สถำนศึกษำท่ีอยู่ในชุมชน 
พื้นที่สาธารณะ หมำยถึง  พ้ืนที่ในโลกทำงสังคมซึ่งปัจเจกบุคคลสำมำรถมำพบปะพูดคุยและ

อภิปรำยกันได้อย่ำงเสรีในประเด็นปัญหำต่ำงๆ  อันจะก่อให้เกิดกำรรับรู้ร่วมกันและน ำไปสู่กำรตัดสินใจ
ร่วมกันต่อไป   พ้ืนที่ดังกล่ำวนี้จึงเป็นอำณำบริเวณที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำร กำรสร้ำงควำมรู้สึกเ ป็น
ส่วนรวม และผลประโยชน์ของส่วนรวม  

พ้ืนที่สำธำรณะอำจเป็นได้ทั้งรูปธรรมและนำมธรรม   
พ้ืนที่สำธำรณะในเชิงรูปธรรม คือ พ้ืนที่ทำงกำยภำพที่มีขอบเขตชัดเจนแน่นอน  เช่น 

สวนสำธำรณะ  ลำนกีฬำ ศำลำวัด ศำสนสถำน จัตุรัสกลำงเมือง ที่อ่ำนหนังสือ ร้ำนกำแฟ  เป็นต้น   
ส่วนพ้ืนที่สำธำรณะในเชิงนำมธรรม ได้แก่ เวทีกำรประชุมเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนควำมคิด เวทีใน

สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น  
การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนไม่ว่ำจะเป็นบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อมในสิ่งที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองหรือชุมชน ซึ่งจ ำแนกลักษณะกำรมีส่วนร่วมได้ดังนี้ 1) ร่วมรับรู้ รับทรำบ 2) ร่วมคิด ร่วมวำงแผน 
และร่วมตัดสินใจ  และ 3) ร่วมกิจกรรม 

ความหลากหลายของกิจกรรมสร้างสรรค์ หมำยถึง ประเภทของกิจกรรม  จ ำแนกได้ดังนี้  คือ 
1) กิจกรรมเชิงประเพณี  ศำสนำและวัฒนธรรม   2) กิจกรรมเชิงสุขภำพกำยและใจ ได้แก่ แอโรบิก ไท้เก็ก 
โยคะ ไม้พลอง  3) กิจกรรมเชิงสังคม ได้แก่ ถนนคนเดิน ตลำดสีเขียว  และ 4) กิจกรรมเชิงปัญญำ ได้แก่ 
ตลำดนัดทำงปัญญำ เวทีชำวบ้ำน เป็นต้น 
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ตัวช้ีวัดที่ 3    พื้นที่สร้างสรรค์ 
 

เกณฑ์ 
การชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด 
3.1 กำรมีภูมิสถำปัตยกรรม/
แหล่งธรรมชำติที่สวยงำม  
คงควำมเป็นเอกลักษณ ์

3.2 กำรกระจำยตัวของพื้นที่
สร้ำงสรรค ์

3.3 กำรกระจำยตัวของ
แหล่งเรียนรู้ 

1 คะแนน  มี ในระดับน้อย 1 อ ำเภอ 1 พื้นที ่ 1 อ ำเภอ 1 พื้นที ่
2 คะแนน มี  ในระดับปำนกลำง 1 ต ำบล 1 พื้นที ่ 1 ต ำบล 1 พื้นที ่

3 คะแนน มี  ในระดับมำก 1 ชุมชน 1 พื้นที ่ 1 ชุมชน 1 พื้นที ่
 

ค าอธิบายและรายละเอียด 
 พื้นที่สร้างสรรค์  หมำยถึง  พื้นที่สำธำรณะที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ และเปิดโอกำสให้
คนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มมำใช้ประโยชน์  เป็นพ้ืนที่ที่สมำชิกในชุมชนร่วมกันออกแบบและเป็นพ้ืนที่ที่สร้ำง
เสริมควำมรู้สึกร่วมในกำรเป็นเจ้ำของ ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมสุขและประสบกำรณ์ที่มี
คุณค่ำ พ้ืนที่ดังกล่ำวนี้ ได้แก่ สวนหย่อม สนำมกีฬำ ลำนวัด ศำลำกลำงบ้ำน ฯลฯ 
 ภูมิสถาปัตยกรรม/ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  หมำยถึง  อำคำรบ้ำนเรือน หรือโบรำณสถำน 
แหล่งธรรมชำติ รวมทั้งสัญลักษณ์อ่ืนใดที่มีควำมสวยงำม ปรำกฏชัดเจน  สำมำรถ “สื่อ” ถึงภูมิปัญญำ วิถี
ชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง    
 แหล่งเรียนรู้  หมำยถึง  พ้ืนที่ทำงกำยภำพที่เปิดโอกำสกำรเรียนรู้ ให้แก่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุก
กลุ่ม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ โรงภำพยนตร์ โรงละคร สวนสัตว์ สวนพฤกษศำสตร์ ห้องสมุด ศูนย์อินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น   
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ตัวช้ีวัดที่ 4    สื่อสร้างสรรค์ 
 

เกณฑ์ 
การชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด 
4.1 ร้อยละของสื่อ
ท้องถิ่นที่เป็นสื่อ
สร้ำงสรรค ์

4.2  ร้อยละของสื่อ
ท้องถิ่นที่เด็ก เยำวชน
และครอบครัวมีส่วน
ร่วมในกระบวนกำร
ผลิต 

4.3 กำรมีรูปแบบกำร
ถ่ำยทอด
ประวัติศำสตร์ของ
เมืองและเร่ืองเล่ำที่
หลำกหลำย 

4.4 ลักษณะกำรน ำใช้
หลักสูตรท้องถิ่น
เก่ียวกับ 
สื่อสร้ำงสรรค์    

1 คะแนน น้อยกว่ำร้อยละ 30  น้อยกว่ำร้อยละ 30   1 รูปแบบ   1 องค์ประกอบ 

2 คะแนน ร้อยละ 30-60 ร้อยละ 30-60   2 รูปแบบ   2 องค์ประกอบ 
3 คะแนน มำกกว่ำร้อยละ 60 มำกกว่ำร้อยละ 60   3 รูปแบบ   3 องค์ประกอบ 

 

ค าอธิบายและรายละเอียด 
สื่อสร้างสรรค์  หมำยถึง  สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ความคิด

สร้างสรรค์ การเรียนรู้  ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิต
ในสังคมท่ีมีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข 
 สื่อท้องถิ่น หมำยถึง  หนังสือพิมพ์ รำยกำรวิทยุชุมชน รำยกำรเคเบิลทีวีและสื่ออ่ืนใดที่ผลิตและ
เผยแพร่โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือสื่อสำรกับบุคคลและองค์กรในท้องถิ่นเป็นส ำคัญ และบุคคลเหล่ำนั้นสำมำรถ
เข้ำถึงได ้
  การมีส่วนร่วมในการผลิต หมำยถึง  กำรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรและขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่ง หรือทั้งสำมข้ันตอนของกำรผลิตสื่อ ซึ่งอำจจะเป็นสื่อของชุมชน เช่น หอกระจำยข่ำว หรือสื่อมวลชน
ในท้องถิ่น เช่น  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน และเคเบิลทีวี  
  บทบำทของกำรมีส่วนร่วม ประกอบด้วย  
  1. ขั้นเตรียมกำรก่อนผลิต (pre-production) ได้แก่ กำรค้นคว้ำหำข้อมูล กำรเขียนบท กำร
วำงแผนกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 
  2. ขั้นกำรผลิต (production) ได้แก่ กำรถ่ำยท ำในพ้ืนที่ด ำเนินกำร กำรจัดรำยกำร 
  3. ขั้นกำรท ำงำนหลังกำรผลิต (post-production) ได้แก่ กำรบันทึกเสียง กำรตัดต่อ กำร
ติดตำมและประเมินผล ฯลฯ 
 การถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของเมืองและเรื่องเล่า หมำยถึง กำรส่งต่อควำมเป็นมำ เรื่องรำว 
ต ำนำน ภูมินำม ภูมิปัญญำ ตลอดจนควำมภำคภูมิใจต่ำงๆ ของชุมชนให้กับชนรุ่นหลังอย่ำงเป็นทำงกำร
หรือเป็นลำยลักษณ์อักษร   
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 รูปแบบกำรถ่ำยทอด ได้แก่   กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรท้องถิ่น กำรจัดอบรมระยะสั้น
แก่นักเรียนและผู้สนใจ กำรจำรึกไว้ในแผ่นป้ำย กำรบันทึกและเผยแพร่ในสื่อใหม่ผ่ำนโลกออนไลน์ เป็นต้น 
 หลักสูตรท้องถิ่น หมำยถึง หลักสูตรที่สร้ำงขึ้นจำกสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน  สอดคล้องเหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นกำรเรียนรู้จำก      ภูมิ
ปัญญำที่มีอยู่   ผู้เรียนแสวงหำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของตนเอง   ปรับตนเองให้ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกำภิวัตน์  โดยกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงและสำมำรถที่จะน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
พัฒนำตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้    
 ลักษณะกำรน ำใช้หลักสูตร ก ำหนดได้ดังนี้ 

1. โรงเรียน ชุมชนและผู้เรียน ร่วมกันพัฒนำหลักสูตร  
2. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร โดยโรงเรียนร่วมกับชุมชน                                                                       
3. มีกำรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลง โดยโรงเรียน ชุมชน

และผู้เรียน 
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ตัวช้ีวัดที่ 5     ทรัพยากรบุคคล 
 

เกณฑ์ 
การชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด  
5.1 ระดับควำมมุง่มั่นของผูน้ ำชมุชนในกำร
พัฒนำกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

5.2  จ ำนวนครูภูมิปัญญำ ปรำชญ์ท้องถ่ิน 
ศิลปินพืน้บำ้นที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำกำร
สื่อสำรอย่ำงสรำ้งสรรค ์

1 คะแนน  น้อย   1 คน 

2 คะแนน  ปำนกลำง 2 คน 

3 คะแนน  มำก  3 คน หรือมำกกว่ำ 
 

ค าอธิบายและรายละเอียด 
 ผู้น าชุมชน  หมำยถึง  บุคคลที่เป็นศูนย์กลำงกำรสื่อสำร และเป็นแกนน ำทำงควำมคิดและกำร
กระท ำ  อำจเป็นผู้น ำที่เป็นทำงกำร มีต ำแหน่งหน้ำที่โดยตรงในกำรรับผิดชอบ เช่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน  
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ หรืออำจเป็นผู้น ำโดยธรรมชำติ เช่น พระภิกษุ ครูภูมิปัญญำ  ปรำชญ์
ท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้ำน เป็นต้น    
 ครูภูมิปัญญา  ปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน   หมำยถึง   บุคคลในท้องถิ่นผู้ทรง ภูมิปัญญำ 
ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ยอมรับว่ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเชี่ยวชำญในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

ความมุ่งม่ัน หมำยถึง ควำมตั้งใจในกำรท ำงำนเพ่ือให้งำนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ผู้ที่มีควำมมุ่งมั่น
ในกำรท ำงำน มีองค์ประกอบส ำคัญ คือ พละ 5 ประกอบด้วย 1) ศรัทธำ  คือ ควำมเชื่อ 2) วิริยะ  คือ 
ควำมเพียร   3) สติ  คือ  ควำมระลึกได้  4) สมำธิ  คือ  ควำมตั้งใจมั่น และ 5) ปัญญำ   คือ ควำมรอบรู้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 6    งบประมาณและทรัพยากร  
 

เกณฑ์ 
การชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด  
6.1 ร้อยละของงบประมำณ
ของท้องถ่ินที่ใช้ในกำร
พัฒนำกำรสื่อสำรอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

6.2 งบประมำณและ
ทรัพยำกรของท้องถ่ินที่
สนับสนนุแผนงำน/ โครงกำร
สื่อสำรอย่ำงสรำ้งสรรค์ภำค
ประชำชน 

6.3 จ ำนวนนโยบำย
สำธำรณะในประเด็นกำร
สื่อสำรอย่ำงสรำ้งสรรค ์

1 คะแนน น้อยกว่ำร้อยละ 2 ทรัพยำกร 1 ประเด็น 

2 คะแนน ร้อยละ 2-5 งบประมำณ 2 ประเด็น 
3 คะแนน มำกกว่ำร้อยละ 5 งบประมำณและทรัพยำกร 3 ประเด็น 

 

ค าอธิบายและรายละเอียด 

 งบประมาณของท้องถิ่น หมำยถึง  งบประมำณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรไว้เพ่ือใช้ใน
กำรท ำกิจกรรมกำรพัฒนำงำนด้ำนสื่อสร้ำงสรรค์ในชุมชน ซึ่งตนเองเป็นผู้ด ำเนินกำร หรือจัดสรรไว้เพ่ือ
ให้กับองค์กรอื่นๆ  
 ทรัพยากรของท้องถิ่น หมำยถึง  สิ่งของอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่งบประมำณ ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดสรรหรืออนุญำตให้ใช้ในกิจกรรมของแผนงำนหรือโครงกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ที่ด ำเนินกำร
โดยภำคประชำชน  เช่น ห้องประชุม เครื่องเสียง เวที วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

นโยบายสาธารณะ หมำยถึง ข้อตกลงร่วมของชุมชนท้องถิ่นที่มีจุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ือกำรพัฒนำเด็ก เยำวชน ชุมชนและท้องถิ่น   
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ตัวช้ีวัดที่ 7-9    การฉลาดรู้เรื่องสื่อ  

  การฉลาดรู้เรื่องสื่อ (media literacy)   หมำยถึง  กระบวนกำรทำงปัญญำที่ผู้รับสำรมีควำม
ตระหนักในอิทธิพลของสื่อ รู้ถึงผลกระทบของเนื้อหำสื่อที่มีต่อพฤติกรรม  ในขณะเดียวกันก็มีควำมเท่ำทัน
ตนเอง  มีทักษะในกำรรับ กำรเลือก วิเครำะห์ ประเมิน แยกแยะ ตอบโต้แสดงควำมคิดเห็นต่อสื่ออย่ำงมี
เหตุผล สำมำรถใช้ประโยชน์จำกสื่อในทำงสร้ำงสรรค์ได้ 
  องค์ประกอบของกำรฉลำดรู้เรื่องสื่อ ประกอบด้วย 

1.  การเข้าถึงสื่อและการใช้ประโยชน์   คือ ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงสื่อทุกประเภท และกำร
ใช้ประโยชน์จำกสื่อ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้และกำรเปลี่ยนแปลง   

2. การเข้าใจ คือ ควำมตระหนักในอิทธิพลของสื่อ เข้ำใจในเหตุผล  วิธีกำรและจุดมุ่งหมำยของ
เนื้อหำสื่อท่ีผลิตขึ้น สำมำรถวิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์สื่ออย่ำงมีวิจำรณญำณ รวมถึงกำรเท่ำทันตนเอง 

3. การสร้างสรรค์   คือ กำรใช้สื่อในทำงสร้ำงสรรค์ รวมทั้งกำรเป็นผู้สร้ำงหรือร่วมเป็นผู้ผลิต
สื่อด ี

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 7    การฉลาดรู้เรื่องสื่อ : การเข้าถึงสื่อและการใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์ 
การชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด 
7.1 จ ำนวนชัว่โมงต่อวนัที่เด็กและเยำวชนใช้
ในกำรบริโภคสื่อ  

7.2 โอกำสกำรเข้ำถึงนวัตกรรม/ ศูนย์เรียนรู้ 
หรือต้นแบบสื่อสร้ำงสรรค์ ของเด็กและ
เยำวชน    

1 คะแนน มำกกว่ำ 8 ชั่วโมง น้อย 

2 คะแนน   6-8 ชั่วโมง ปำนกลำง 
3 คะแนน น้อยกว่ำ 6 ชั่วโมง  มำก 
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ตัวช้ีวัดที่ 8    การฉลาดรู้เรื่องสื่อ : การเข้าใจ 
 

เกณฑ์               
การชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด 

8.1 ระดับของควำมตระหนักในอิทธิพล
ของสื่อ ประโยชน์ และกำรเลือกรับ 
เลือกใช้ 

8.2 ร้อยละของเด็กและเยำวชนที่บอกเล่ำ
เร่ืองรำวของท้องถ่ินได้ด้วยควำมภำคภูมิใจ 

1 คะแนน  น้อย  น้อยกว่ำร้อยละ 50 

2 คะแนน  ปำนกลำง ร้อยละ 50-80 
3 คะแนน  มำก   มำกกว่ำร้อยละ 80 

 
                                                                          
ตัวช้ีวัดที่ 9    การฉลาดรู้เรือ่งสื่อ : การสร้างสรรค์   
 

เกณฑ์               
การชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด 
9.1 จ ำนวนชมรมหรือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่
รวมตัวกันท ำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ 

9.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสือ่สำรเพื่อกำร
เปลี่ยนแปลง 

1 คะแนน 1 ชมรม น้อย 

2 คะแนน 2 ชมรม ปำนกลำง 
3 คะแนน 3 ชมรม มำก 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10    ความสุขของชุมชน   
 

เกณฑ์               
การชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด 
10. ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรมีสื่อดี พื้นที่ดีและภูมิดี   

1 คะแนน น้อยกว่ำร้อยละ 50 มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 

2 คะแนน ร้อยละ 50-80 มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
3 คะแนน มำกกว่ำร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 

 

ค าอธิบายและรายละเอียด  
  ความสุขของชุมชน  หมำยถึง กำรที่สมำชิกในชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรมีสื่อดี พ้ืนที่ดี และ
ภูมิดี มีกำรสื่อสำรที่ดีต่อกันและสำมำรถเข้ำถึงควำมดี ควำมงำม และควำมจริง 
   
 


