โครงการฝกอบรมหลักสูตร “ผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน”
 ระดับตน รุนที่ ๙ ระหวางวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
 ระดับกลาง รุนที่ ๙ ระหวางวันที่ ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
 ระดับสูง รุนที่ ๙ ระหวางวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
จัดโดย สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ
๑. หลักการและเหตุผล

-------------------------------------------------------------------------

ตามประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ โทรคมนาคมแหงชาติ
หรือ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖
ซึ่ งมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อส งเสริ มและพั ฒ นาศั กยภาพของบุคลากรในกิ จ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทั ศ น
ใหมีความรูในการประกอบวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนทุกสื่อ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ
และสมัครใจสามารถเขารับการอบรมหลักสูตรผูประกาศฯ รวมถึงเขารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผูประกาศในกิจการ
กระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น ทั้ ง นี้ โดยหลั ก การผู ส นใจเข า รั บ การทดสอบเพื่ อ ขอรั บ บั ต รผู ป ระกาศฯ
จาก กสทช. ไดนั้น จะตองผานการอบรมผูประกาศฯ ทั้ง ๓ ระดับไดแก ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง
กรมประชาสัมพันธ ไดเห็นถึงความสำคัญดังกลาว โดยไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ
(MOU) ร ว มกั บ สำนั ก งาน กสทช. เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ 2565 ในการจั ด อบรมหลั ก สู ต รผู ป ระกาศฯ
เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของบุคคลในแวดวงวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ใหมีมาตรฐานความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ทันกับสภาวการณในปจจุบัน ในดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทั ศ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ ความรู ทั่ ว ไปด า นกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการใชภาษาในการออกสื่อฯ
ทั้งนี้ เพื่อใหผูป ระกอบวิช าชี พกิจ การ ดานสื่อสารมวลชน ไดตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำหน าที่สื่ อ ที่ มี
ความรับผิดชอบตอสังคม การคำนึงถึงประโยชนสาธารณะ เพื่อการพัฒนาองคกร สังคม และประเทศชาติตอไป
จึงไดมอบหมายใหสถาบันการประชาสัมพันธ จัดการอบรมทุกระดับเปนรุนที่ ๙
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่ อ ให ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมมี ค วามรู ความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งในความรู ต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และสามารถนำความรูและทักษะที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่ อ ให ผู เ ข า รั บ การฝก อบรมไดเ ตรีย มความพร อ มในการเข ารั บ การทดสอบเพื่อ ขอรับ
บัตร ผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จากสำนักงาน กสทช.
2.3 เพื่อให...

๒
๒.๓ เพื่อใหผูปฏิบัติงานในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการทำหนาที่สื่ออยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
๒.๔ เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีเครือขายของผูปฏิบัติงานในแวดวง
วิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
๓. กลุมเปาหมาย
ผูประกาศ ผูดำเนินรายการ หรือผูจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของหนวยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๔. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม มี ๓ ระดับ ไดแก ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง
ผูสมัครเขารับการอบรมในแตละระดับ จะตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) อายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ
๓) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรม
๔) ผูสมัครเขารับการอบรมระดับกลาง จะตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
- เปนผูผานการอบรมระดับตน
- เปนผูสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน)
ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป
๕) ผูที่ผานการอบรมระดับกลางมาแลวใหมีสิทธิสมัครเขารับการอบรมระดับสูงได
๕. จำนวนผูเขารับการฝกอบรม
ระดับตน
ระดับกลาง
ระดับสูง

จำนวน ๔0 คน
จำนวน ๔0 คน
จำนวน ๔0 คน

๖. โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม
การฝกอบรมแบงเปน ๓ ระดับ ไดแก ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง รายละเอียดหลักสูตร
(รวม 69 ชั่วโมง) มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับตน (รวม 22 ชั่วโมง)
๑) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (๓ ชั่วโมง)
๒) กฎหมายที่ตองรู (๓ ชั่วโมง)
๓) สิทธิผูบริโภค (๑ ชั่วโมง)
๔) เทคนิคการจัดรายการประเภทตาง ๆ (๓ ชั่วโมง)
๕) รูปแบบการกำกับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๖) คุณธรรม จริยธรรม และความนาเชื่อถือของสื่อ (๓ ชั่วโมง)
7) บทบาทสื่อตอความรับผิดชอบในสังคม (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
8) การใช...

๓
8) การใชภาษาอยางไรใหสื่อสารสำเร็จ (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
9) ฝกปฏิบัติทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
10) กิจกรรมเครือขายสัมพันธ (3 ชั่วโมง)
ระดับกลาง (รวม 27 ชั่วโมง 30 นาที)
๑) ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกับสื่อในบริบทของประชาสังคมอาเซียน (๓ ชั่วโมง)
๒) สิทธิของสื่อในการสื่อสารและการประกอบการ (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๓) สิทธิและหนาที่ของพลเมือง (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๔) ทักษะของผูดำเนินรายการ (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๕) เทคโนโลยีในอนาคต (๒ ชั่วโมง)
๖) ความคิดสรางสรรคในการผลิตรายการ (๓ ชั่วโมง)
๗) การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๘) สื่อกับความนาเชื่อถือในสังคม (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๙) การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (๓ ชั่วโมง)
๑0) จิตวิทยาสังคม (๒ ชั่วโมง)
๑1) ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (๑ ชั่วโมง)
๑2) เทคนิคการใชเสียงจัดรายการ/อานขาว (๓ ชั่วโมง)
๑3) กิจกรรมเครือขายสัมพันธ (3 ชั่วโมง)
ระดับสูง (รวม 19 ชั่วโมง 30 นาที)
๑) ความรูดานยุทธศาสตรเชิงรุก ASEAN (๓ ชั่วโมง)
๒) ความรูเกี่ยวกับ กสทช. กับสื่อ (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๓) แนวโนมโลกดานสื่อสารมวลชน (๓ ชั่วโมง)
๔) บริการธุรกิจสื่ออยางมืออาชีพ (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๕) สิทธิและหนาที่ของพลเมืองและผูบริโภค (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๖) สื่อกับการกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulation) (๓ ชั่วโมง)
7) การดำเนินรายการสรางสรรคสังคม (๓ ชั่วโมง)
8) ความรูเกีย่ วการเตรียมความพรอมกอนทดสอบเพื่อรับบัตรผูประกาศ (3 ชั่วโมง)
๗. วิทยากร

- วิทยากรผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณจากภาครัฐและภาคเอกชน

๘. รูปแบบและวิธีการฝกอบรม
- รับฟงบรรยาย
- ฝกภาคปฏิบัติในหองสตูดิโอ
- แลกเปลี่ยนประสบการณ
๙. ผลสัมฤทธิ์...

๔
๙. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่คาดวาจะไดรับและตัวชี้วัด
ผลผลิต
๑. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจในความรูตาง ๆ เกี่ยวกับ
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน และมีทักษะการเปนผูประกาศ
๒. ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจ
ในการเขารับการฝกอบรม

ตัวชี้วัด
๑. รอยละของผูเขารับการอบรม
ที่มีความรู ความเขาใจ

๓. ผูเขารับการฝกอบรมมีความตั้งใจ
และเขารับการฝกอบรมตามระยะเวลา
หลักสูตร

๓. รอยละของเวลาฝกอบรมตลอด
หลักสูตรของผูเขารับการฝกอบรม
แตละคน

เกณฑการวัด
๑. ไมนอยกวารอยละ ๘๐

๒.รอยละของผูเขารับการฝกอบรม
๒. ไมนอยกวารอยละ ๘๐
พึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร
๓. เวลาเรียนไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

๑๐. ระยะเวลาดำเนินงานการฝกอบรม
ระดับตน
ระดับกลาง
ระดับสูง

รุนที่ ๙ ระหวางวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
รุนที่ ๙ ระหวางวันที่ ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
รุนที่ ๙ ระหวางวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๑. สถานที่ฝกอบรม
สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ
๑๒. คาใชจายในการฝกอบรม
- งบพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ
- คาลงทะเบียนจากบุคคลภายนอก ระดับตน จำนวน ๓0 คน ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท
เปนเงิน ๑05,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหาพันบาทถวน)
- คาลงทะเบียนจากบุคคลภายนอก ระดับกลาง จำนวน ๓0 คน ๆ ละ ๔,๐๐๐.- บาท
เปนเงิน ๑2๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)
- คาลงทะเบียนจากบุคคลภายนอก ระดับสูง จำนวน ๓0 คน ๆ ละ ๔,๕๐๐.- บาท
เปนเงิน ๑35,0๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)
๑๓. การชำระเงินคาลงทะเบียน
การชำระเงินคาลงทะเบียนหลักสูตร “ผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” รุนที่ ๙
ระดั บ ต น ระดั บ กลาง และระดั บ สู ง ชำระได ณ ส ว นอำนวยการ ชั้ น ๑ อาคารสถาบั น การประชาสั ม พั น ธ
กรมประชาสัมพันธ ในวันและเวลาราชการ
ในกรณี ช ำระเงิ น เป น แคชเชี ย ร เ ช็ ค ให สั่ ง จ า ยในนาม เงิ น ค า ใช จ า ยในการจั ด ฝ ก อบรมของ
สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ
ในกรณี...

๕
ในกรณี ช ำระเงิ น โดยการโอนผ า นธนาคาร ให โ อนไปยั ง เลขที ่ บ ั ญ ชี ๑๘๔-๐๐๑๔๑ ๗๒
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมสรรพากร ชื่อบัญชี เงินคาใชจายในการจัดฝกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
*** กรุณานำเลขที่ประจำตัวผูเสียภาษีของหนวยงานมาดวยเพื่อกรอกในใบเสร็จรับเงิน กรณีไมสามารถ
เขารับการอบรมไดตามกำหนด สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินคาลงทะเบียน
๑๔. หลักฐานการรับสมัคร
๑๔.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ หรือบัตรเจาหนาที่องคกรของรัฐ
๑๔.๒ รูปถายสี ขนาด ๒ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๑๕. การประเมินผลการฝกอบรม
๑๕.๑ ผูอบรมทำแบบทดสอบกอนการฝกอบรม และหลังการฝกอบรม
๑๕.๒ กสทช. สังเกตการณการมีสวนรวม และการเรียนรูของผูเ ขารับ การฝ กอบรมระหว าง
การฝกอบรม
๑๕.๓ ผูอบรมกรอกแบบประเมินผลรายวิชา เพื่อประเมินเนื้อหา วิทยากร และวิธีการฝกอบรม
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมทุกวิชา
๑๕.๔ ผูอบรมกรอกแบบประเมินโครงการ (ทายหลักสูตร) เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม
๑๖. การมอบประกาศนียบัตร
สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ จะมอบประกาศนียบัตรออกโดย กรมประชาสัมพันธ
รวมกับสำนักงาน กสทช. ใหแกผูสำเร็จการฝกอบรม ซึ่งเปนผูที่มีเวลาฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลา
การฝกอบรมที่กำหนดไวในหลักสูตร
๑๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๗.๑ ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในความรูตาง ๆ เกี่ยวกับดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และการเปนผูประกาศที่มีมาตรฐาน สามารถนำความรูและทักษะที่ไดรับไปปรับใช
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๗.๒ ผูเขารับการฝกอบรมมีความพรอมมั่นใจในการเขารับการทดสอบเพื่อขอรับบัตรผูประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จากสำนักงาน กสทช.
๑๗.๓ ผูเขารับการฝกอบรมมีเครือขายของผูปฏิบัติงานในแวดวงวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน และตระหนักถึงความสำคัญของการทำหนาที่ความรับผิดชอบของสื่อที่มีตอสังคมและประเทศชาติ
๑๘. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ
***************************************************************************

หนวยงานจัดอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ กรุงเทพมหานคร
ระหวางวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตารางการอบรมหลักสูตร “ผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” ระดับตน รุนที่ ๙

เวลา
วัน

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

อังคาร

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กฎหมายที่ตองรู

๙ ส.ค. ๖๕

พุธ
๑๐ ส.ค. ๖๕

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
รูปแบบการกำกับดูแล ในกิจการ บทบาทสื่อตอความรับผิดชอบ
ในสังคม
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
(๑ ชั่วโมง 30 นาที)
อ.สุวิช สุทธิประภา

(๑ ชั่วโมง 30 นาที)
อ.สุวิช สุทธิประภา

คุณธรรม จริยธรรม และความนาเชื่อถือของสื่อ
(๓ ชั่วโมง)
อ.ทวินันท คงคราญ

(๑ ชั่วโมง)
รศ.ดร. สุภาภรณ ศรีดี

พัก
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน

หลัง ๑๖.๐๐ น.
เปนตนไป
๑4.๐๐ - ๑7.๐๐ น.
๑7.๐๐ - 20.๐๐ น.
เทคนิคการจัดรายการประเภท กิจกรรมเครือขาย
ตาง ๆ
สัมพันธ

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑4.๐๐ น.
สิทธิผูบริโภค

(๓ ชั่วโมง)
รศ.ดร. สุภาภรณ ศรีดี

๐๙.๐๐ - ๑2.๐๐ น.

พฤหัสบดี
๑๑ ส.ค. ๖๕

๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น.

(๓ ชั่วโมง)
อ.ภูสิต ธวัชวิเชียร

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน
(๓ ชั่วโมง)
อ.สมบัติ ลีลาพตะ

๑๓.๐๐ - ๑6.๐๐ น.
การใชภาษาอยางไร
ทักษะการใชภาษาเพื่อการ
ใหสื่อสารสำเร็จ
สื่อสาร

(๑ ชั่วโมง 30 นาที)
อ.สิริรตั น นิ่มเงิน
อ.บุญมา ศรีหมาด
อ.สุพัชรินทร ชาญชางเหล็ก

(๑ ชั่วโมง 30 นาที)
อ.สิริรตั น นิ่มเงิน
อ.บุญมา ศรีหมาด
อ.สุพัชรินทร ชาญชางเหล็ก

หมายเหตุ : ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพื่อประโยชนของเขาอบรม
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. /พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
- ชั่วโมงเรียนจะตองครบตามที่กำหนดในประกาศฯ ทั้งนี้ อาจปรับเปลี่ยนเวลา เรียนไดตามความเหมาะสม
- วิชาความรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนทดสอบเพื่อรับบัตรผูประกาศจัดใหมีวิทยากร ๑ คน ตอผูเขาอบรมไมเกิน ๒๐ คน

(๓ ชั่วโมง)
อ.พิศาล อุตสาหพงษ

หนวยงานจัดอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ กรุงเทพมหานคร
ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตารางการอบรมหลักสูตร “ผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” ระดับกลาง รุนที่ ๙
เวลา
วัน

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น.

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
อังคาร

16 ส.ค. ๖๕

พฤหัสบดี
๑8 ส.ค. ๖๕

(๑ ชั่วโมง)
อ.สิริรตั น นิ่มเงิน
อ.บุญมา ศรีหมาด
อ.สุพัชรินทร ชาญชางเหล็ก

(๓ ชั่วโมง)
อ.สุวรรณา สมบัตริ ักษาสุข

10.00-12.00 น.
เทคโนโลยีในอนาคต
(2 ชั่วโมง)
อ.กนกพร ประสิทธิผล

๐๙.๐๐ – ๑0.3๐ น.
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
อ.อรอุมา เกษตรพืชผล

10.30-12.00 น.
สื่อกับความนาเชื่อถือในสังคม
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
อ.อรอุมา เกษตรพืชผล

๐๙.๐๐ – ๑2.00 น.
ศุกร
๑9 ส.ค. ๖๕

๑๓.๐๐ - ๑4.๐๐ น.
ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

พุธ
17 ส.ค. ๖๕

ความคิดสรางสรรคในการผลิตรายการ
(๓ ชั่วโมง)
อ.อโณทัย อุดมศิลป

หลัง ๑๖.๐๐ น.
เปนตนไป
๑4.๐๐ - ๑7.๐๐ น.
เทคนิคการใชเสียงจัดรายการ/อานขาว

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑๓.๐๐ - ๑4.3๐ น.
ทักษะของผูดำเนินรายการ

พัก
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน

(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
อ.ภูสิต ธวัชวิเชียร

(๓ ชั่วโมง)

อ.สิริรตั น นิ่มเงิน
อ.บุญมา ศรีหมาด
อ.สุพัชรินทร ชาญชางเหล็ก

14.30-16.00 น.
สิทธิของสื่อในการสื่อสาร
และการประกอบการ

๑๓.๐๐ - ๑5.๐๐ น.
จิตวิทยาสังคม

(2 ชั่วโมง)
รศ.ธีรารักษ โพธิสุวรรณ

(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
อ.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ

๑๖.๐๐ - ๑7.3๐ น.
สิทธิและหนาที่ของ
พลเมือง
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
อ.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ

15.00-18.00 น.

กิจกรรมเครือขายสัมพันธ
(๓ ชั่วโมง)
อ.พิศาล อุสาหพงษ

๑๓.๐๐ - ๑6.๐๐ น.
ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
กับสื่อในบริบทของประชาคมอาเซียน
(๓ ชั่วโมง)
ดร.สุวิทย มังคละ

หมายเหตุ : ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูเขาอบรม
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. /พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
- ชั่วโมงเรียนจะตองครบตามที่กำหนดในประกาศฯ ทั้งนี้ อาจปรับเปลี่ยนเวลา เรียนไดตามความเหมาะสม
- วิชาความรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนทดสอบเพื่อรับบัตรผูประกาศจัดใหมีวิทยากร ๑ คน ตอผูเขาอบรมไมเกิน ๒๐ คน

หนวยงานจัดอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ กรุงเทพมหานคร
ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตารางการอบรมหลักสูตร “ผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” ระดับสูง รุนที่ ๙
เวลา
วัน

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

พุธ

24 ส.ค. ๖๕

สิทธิและหนาที่ของพลเมือง
และผูบริโภค

บริการธุรกิจสือ่ อยางมืออาชีพ

(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
อ.สุวิช สุทธิประภา

(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
อ.สุวิช สุทธิประภา

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
พฤหัสบดี
25 ส.ค. ๖๕

ศุกร
26 ส.ค. ๖๕

การดำเนินรายการสรางสรรคสังคม
(๓ ชั่วโมง)
อ.ทวินันท คงคราญ

๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑6.๐๐ น.
ความรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนทดสอบเพื่อรับบัตร
ผูประกาศ
(๓ ชั่วโมง)
อ.สิริรตั น นิ่มเงิน/ อ.มุทติ า อิทธิผล
อ.สุพัชรินทร ชาญชางเหล็ก

๑๓.๐๐ - ๑4.3๐ น.
พัก
รับประทาน ความรูเกี่ยวกับ กสทช.กับสื่อ
อาหาร
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
กลางวัน
อ.มณีรตั น กำจรกิจการ

14.30-17.30 น.

ความรูดานยุทธศาสตรเชิงรุก ASEAN

๐๙.๐๐ - ๑2.๐๐ น.

๑๓.๐๐ - ๑6.๐๐ น.

สื่อกับการกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulation)

แนวโนมโลกดานสื่อสารมวลชน

(๓ ชั่วโมง)
อ.สุวรรณา สมบัตริ ักษาสุข

หลัง ๑๖.๐๐ น.
เปนตนไป

(3 ชั่วโมง)
อ.ฉัตรวดี จินดาวงษ

(๓ ชั่วโมง)
รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว

หมายเหตุ : ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพื่อประโยชนของเขาอบรม
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. /พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
- ชั่วโมงเรียนจะตองครบตามที่กำหนดในประกาศฯ ทั้งนี้ อาจปรับเปลี่ยนเวลา เรียนไดตามความเหมาะสม
- วิชาความรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนทดสอบเพื่อรับบัตรผูประกาศจัดใหมีวิทยากร ๑ คน ตอผูเขาอบรมไมเกิน ๒๐ คน

