
 
 
 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “ผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” 

 ระดับตน     รุนที่ 10   ระหวางวันที่  22 - 24 มีนาคม  ๒๕๖6           
 ระดับกลาง  รุนที่ 10   ระหวางวันที่  25 - ๒8 เมษายน  ๒๕๖6 
 ระดับสูง     รุนที่ 10   ระหวางวันที่  10 - 12 พฤษภาคม  ๒๕๖6 

                  จดัโดย  สถาบันการประชาสัมพันธ  กรมประชาสัมพันธ 
  ------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ โทรคมนาคมแหงชาติ 
หรือ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพ่ือรับบัตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
ใหมีความรูในการประกอบวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนทุกสื่อ ตลอดจนบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ
และสมัครใจสามารถเขารับการอบรมหลักสูตรผูประกาศฯ รวมถึงเขารับการทดสอบเพ่ือรับบัตรผูประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ท้ังนี้ โดยหลักการผูสนใจเขารับการทดสอบเพื่อขอรับบัตรผูประกาศฯ 
จาก กสทช. ไดนั้น จะตองผานการอบรมผูประกาศฯ ท้ัง ๓ ระดับไดแก ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง 

กรมประชาสัมพันธ ไดเห็นถึงความสำคัญดังกลาว โดยไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) รวมกับสำนักงาน กสทช. เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565 ในการจัดอบรมหลักสูตรผูประกาศฯ 
เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของบุคคลในแวดวงวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
ใหมีมาตรฐานความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ทันกับสภาวการณในปจจุบัน ในดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนท่ีเก่ียวของ อาทิ ความรู ท่ัวไปดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการใชภาษาในการออกสื่อฯ 
ท้ังนี้ เพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพกิจการ ดานสื่อสารมวลชน ไดตระหนักถึงความสำคัญของการทำหนาที่สื่อที่มี 
ความรับผิดชอบตอสังคม การคำนึงถึงประโยชนสาธารณะ เพ่ือการพัฒนาองคกร สังคม และประเทศชาติตอไป 
จึงไดมอบหมายใหสถาบันการประชาสัมพันธ จัดการอบรมทุกระดับเปนรุนท่ี 10                               

๒. วัตถุประสงค 

  ๒.๑ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในความรูตาง ๆ เก่ียวกับ 
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และสามารถนำความรูและทักษะที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ                                   
                    ๒.๒ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเตรียมความพรอมในการเขารับการทดสอบเพื่อขอรับ
บัตร ผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จากสำนักงาน กสทช.      

 
2.3 เพ่ือให...                     



๒ 
 
     ๒.๓ เพื่อใหผูปฏิบัติงานในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการทำหนาท่ีสื่ออยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 ๒.๔ เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผู เขารับการฝกอบรมไดมีเครือขายของผูปฏิบัติงานในแวดวง
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 จะตองมีคุณสมบัติตองเปนผูท่ีผานการอบรมผูประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระดับตน เรียบรอยแลว หรือ เปนผูสำเร็จการศึกษาดานสื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตร วารสารศาสตร หรืออื ่น ๆ ตามรายชื ่อหลักสูตรที่เปดสอนทางดานสื่อสารมวลชนที่สำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง และเรียนวิชาดานสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน) อยาง
นอย 6 หนวยกิต โดยตองสงไฟลสำเนาเอกสาร ใหทางสถาบันการประชาสัมพันธตรวจสอบ ดังนี้ 
   -ใบประกาศนียบัตรผานการอบรม ผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระดับ
ตน หรือ ทรานสคริปแสดงรายวิชาเรียน ท่ีออกโดยมหาวิทยาลัย และ ใบปริญญาบัตร 
     ทั้งนี้ สามารถแนบไฟลดังกลาวผานระบบการรับสมัคร ในหนาการรับสมัครทางเว็บไซต หรือ 
สามารถสงไฟลเอกสารทาง e-mail: iprdev2563@gmail.com โดยระบุชื่อ-นามสกุล และหลักสูตรท่ีสมัคร  

๕) ผูท่ีผานการอบรมระดับกลางมาแลวใหมีสิทธิสมัครเขารับการอบรมระดับสูงได 

๕. จำนวนผูเขารับการฝกอบรม 

  ระดับตน จำนวน ๔0 คน 
  ระดับกลาง จำนวน ๔0 คน 

ระดับสูง  จำนวน ๔0 คน 

๖. โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 
  การฝกอบรมแบงเปน ๓ ระดับ ไดแก ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง รายละเอียดหลักสูตร 

(รวม 72 ชั่วโมง) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ระดับตน (รวม 22 ช่ัวโมง) 
  ๑) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  (๓ ชั่วโมง) 
 ๒) กฎหมายท่ีตองรู  (๓ ชั่วโมง) 
 ๓) สิทธิผูบริโภค  (๑ ชั่วโมง) 

4) เทคนิค... 
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 ๔) เทคนิคการจัดรายการประเภทตาง ๆ  (๓ ชั่วโมง) 
 ๕) รูปแบบการกำกับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๖) คุณธรรม จริยธรรม และความนาเชื่อถือของสื่อ  (๓ ชั่วโมง) 
 7) บทบาทสื่อตอความรับผิดชอบในสังคม  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 8) การใชภาษาอยางไรใหสื่อสารสำเร็จ  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)  
                    9) ฝกปฏิบัติทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 10) กิจกรรมเครือขายสัมพันธ (3 ชั่วโมง) 

          ระดับกลาง (รวม 27 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 ๑) ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกับสื่อในบริบทของประชาสังคมอาเซียน (๓ ชั่วโมง)      

 ๒) สิทธิของสื่อในการสื่อสารและการประกอบการ (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๓) สิทธิและหนาท่ีของพลเมือง (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๔) ทักษะของผูดำเนินรายการ (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๕) เทคโนโลยีในอนาคต (๒ ชั่วโมง) 
 ๖) ความคิดสรางสรรคในการผลิตรายการ (๓ ชั่วโมง) 
 ๗) การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๘) สื่อกับความนาเชื่อถือในสังคม (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๙) การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (๓ ชั่วโมง) 
 ๑0) จิตวิทยาสังคม (๒ ชั่วโมง) 
 ๑1) ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร (๑ ชั่วโมง) 
 ๑2) เทคนิคการใชเสียงจัดรายการ/อานขาว (๓ ชั่วโมง) 
 ๑3) กิจกรรมเครือขายสัมพันธ (3 ชั่วโมง) 

ระดับสูง (รวม 22 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 ๑) ความรูดานยุทธศาสตรเชิงรุก ASEAN  (๓ ชั่วโมง) 
 ๒) ความรูเก่ียวกับ กสทช. กับสื่อ  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๓) แนวโนมโลกดานสื่อสารมวลชน  (๓ ชั่วโมง) 
 ๔) บริการธุรกิจสื่ออยางมืออาชีพ  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๕) สิทธิและหนาท่ีของพลเมืองและผูบริโภค  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๖) สื่อกับการกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulation)  (๓ ชั่วโมง) 
 7) การดำเนินรายการสรางสรรคสังคม  (๓ ชั่วโมง) 
 8) ความรูเก่ียวการเตรียมความพรอมกอนทดสอบเพ่ือรับบัตรผูประกาศ  (3 ชั่วโมง)     
 9) กิจกรรมเครือขายสัมพันธ (3 ชั่วโมง)  

๗. วิทยากร 
  - วิทยากรผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณจากภาครัฐและภาคเอกชน 
 

8.รูปแบบ... 
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๘. รูปแบบและวิธีการฝกอบรม 
  - รับฟงบรรยาย 

- ฝกภาคปฏิบัติในหองสตูดิโอ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ 

๙. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการท่ีคาดวาจะไดรับและตัวช้ีวัด 

ผลผลิต ตัวช้ีวัด เกณฑการวัด 
๑. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู                            
ความเขาใจในความรูตาง ๆ เก่ียวกับ                    
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน และมีทักษะการเปนผูประกาศ 

๑. รอยละของผูเขารับการอบรม                      
ท่ีมีความรู ความเขาใจ 

๑. ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๒. ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจ                
      ในการเขารับการฝกอบรม 

๒.รอยละของผูเขารับการฝกอบรม    
พึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร 

๒. ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๓. ผูเขารับการฝกอบรมมีความต้ังใจ                        
และเขารับการฝกอบรมตามระยะเวลา      
หลักสูตร 

๓. รอยละของเวลาฝกอบรมตลอด
หลักสูตรของผูเขารับการฝกอบรม 
แตละคน 

๓. เวลาเรียนไมนอยกวา               
รอยละ ๘๐ 

๑๐. ระยะเวลาดำเนินงานการฝกอบรม 

  ระดับตน รุนท่ี 10  ระหวางวันท่ี  22 - 24 มีนาคม  ๒๕๖6 
  ระดับกลาง รุนท่ี 10  ระหวางวันท่ี  25 - ๒8 เมษายน  ๒๕๖6 

ระดับสูง  รุนท่ี 10  ระหวางวันท่ี  10 - 12 พฤษภาคม  ๒๕๖6 

๑๑. สถานท่ีฝกอบรม 

  สถาบันการประชาสัมพันธ   กรมประชาสัมพันธ 

๑๒. คาใชจายในการฝกอบรม 
  - คาลงทะเบียน ระดับตน ๓,๕๐๐.- บาท  
                     - คาลงทะเบียน ระดับกลาง ๔,๐๐๐.- บาท           

- คาลงทะเบียน ระดับสูง ๔,๕๐๐.- บาท 

๑๓. การชำระเงินคาลงทะเบียน 
  การชำระเงินคาลงทะเบียนหลักสูตร “ผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” รุนท่ี 10  
ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง ชำระได ณ สวนอำนวยการ ชั้น ๑ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ 
กรมประชาสัมพันธ ในวันและเวลาราชการ หรือ ชำระผานระบบการลงทะเบียนฝกอบรมของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ กรณีไมสามารถ เขารับการอบรมไดตามกำหนด สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงินคาลงทะเบียน 

 
                   14. หลักฐาน... 



๕ 
 
๑๔. หลักฐานการรับสมัคร 
  ๑๔.๑ ใบสมัครเขารับการอบรมแตละระดับ พรอมกรอกขอมูลใหครบถวน 

๑๔.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ หรือบัตรเจาหนาท่ีองคกรของรัฐ 
  ๑๔.3 รูปถายสี ขนาด ๒ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 

๑๕. การประเมินผลการฝกอบรม 
๑๕.๑ ผูอบรมทำแบบทดสอบกอนการฝกอบรม และหลังการฝกอบรม 

  ๑๕.๒ กสทช. สังเกตการณการมีสวนรวม และการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมระหวาง         
การฝกอบรม 
  ๑๕.๓ ผูอบรมกรอกแบบประเมินผลรายวิชา เพื่อประเมินเนื้อหา วิทยากร และวิธีการฝกอบรม
เม่ือเสร็จสิ้นการอบรมทุกวิชา 
  ๑๕.๔ ผูอบรมกรอกแบบประเมินโครงการ (ทายหลักสูตร) เม่ือเสร็จสิ้นการอบรม 

๑๖. การมอบประกาศนียบัตร 
  สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ จะมอบประกาศนียบัตรออกโดย กรมประชาสัมพันธ 
รวมกับสำนักงาน กสทช. ใหแกผูสำเร็จการฝกอบรม ซึ่งเปนผูที่มีเวลาฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลา 
การฝกอบรมท่ีกำหนดไวในหลักสูตร                      

๑๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ๑๗.๑ ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในความรูตาง ๆ เกี่ยวกับดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และการเปนผูประกาศท่ีมีมาตรฐาน สามารถนำความรูและทักษะท่ีไดรับไปปรับใช 
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ                                                        

๑๗.๒ ผูเขารับการฝกอบรมมีความพรอมมั่นใจในการเขารับการทดสอบเพื่อขอรับบัตรผูประกาศ
ในกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน จากสำนักงาน กสทช.                             
                    ๑๗.๓ ผูเขารับการฝกอบรมมีเครือขายของผูปฏิบัติงานในแวดวงวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน และตระหนักถึงความสำคัญของการทำหนาท่ีความรับผิดชอบของสื่อท่ีมีตอสังคมและประเทศชาติ 

๑๘. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ 

  สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ 
                                                                          
 

*************************************************************************** 
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หนวยงานจัดอบรม  สถาบันการประชาสัมพันธ   กรมประชาสัมพันธ  กรุงเทพมหานคร 
ระหวางวันท่ี 22-24 มีนาคม  ๒๕๖6 

ตารางการอบรมหลกัสตูร “ผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” ระดับตน  รุนท่ี 10 
 

เวลา 

วัน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ - 
๑๓.๐๐ น. 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
หลัง ๑๖.๐๐ น. 

เปนตนไป 

พุธ 
22 มี.ค.๖6 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

พัก
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑4.๐๐ น. ๑4.๐๐ - ๑7.๐๐ น. ๑7.๐๐ - 20.๐๐ น. 

กฎหมายท่ีตองรู 
(๓ ช่ัวโมง) 

สิทธิผูบริโภค 
(๑ ช่ัวโมง) 

เทคนิคการจัดรายการ
ประเภทตาง ๆ   

(๓ ช่ัวโมง) 

กิจกรรมเครือขายสมัพันธ  
(๓ ช่ัวโมง) 

พฤหัสบดี 
23 มี.ค.๖6 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

รูปแบบการกำกับดูแล ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

(๑ ช่ัวโมง 30 นาที)  

บทบาทสื่อตอความรับผิดชอบ
ในสังคม 

(๑ ช่ัวโมง 30 นาที) 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน   

(๓ ช่ัวโมง) 

 

ศุกร 
24 มี.ค.๖6 

๐๙.๐๐ - ๑2.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑6.๐๐ น.  

คุณธรรม จริยธรรม และความนาเชื่อถือของสื่อ 
(๓ ช่ัวโมง) 

การใชภาษาอยางไร 
ใหสื่อสารสำเร็จ 

(๑ ช่ัวโมง 30 นาที) 

ทักษะการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

(๑ ช่ัวโมง 30 นาที) 

 

 
 
 

หมายเหตุ   :   ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงท้ังนี้เพ่ือประโยชนของเขาอบรม 

      - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. /พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 

      - ชั่วโมงเรียนจะตองครบตามท่ีกำหนดในประกาศฯ ท้ังนี้ อาจปรับเปลี่ยนเวลา  เรียนไดตามความเหมาะสม 

      - วิชาความรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนทดสอบเพ่ือรับบัตรผูประกาศจัดใหมีวิทยากร ๑ คน ตอผูเขาอบรมไมเกิน ๒๐ คน 
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หนวยงานจัดอบรม  สถาบันการประชาสัมพันธ   กรมประชาสัมพันธ  กรุงเทพมหานคร 
ระหวางวันท่ี  25 - ๒8 เมษายน  ๒๕๖6 

ตารางการอบรมหลกัสตูร “ผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” ระดับกลาง  รุนท่ี 10 
 

เวลา 

วัน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ - 
๑๓.๐๐ น. 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
หลัง ๑๖.๐๐ น. 

เปนตนไป 

อังคาร 
25 เม.ย.๖6 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

พัก
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑4.๐๐ น. ๑4.๐๐ - ๑7.๐๐ น. 

    การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
(๓ ช่ัวโมง)         

ทักษะการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร 
(๑ ช่ัวโมง)  

 เทคนิคการใชเสียงจัดรายการ/อานขาว  
(๓ ช่ัวโมง)  

พุธ 
26 เม.ย.๖6 

 10.00 - 12.00 น. ๑๓.๐๐ - ๑4.3๐ น. 14.30 - 16.00 น. ๑๖.๐๐ - ๑7.3๐ น. 

 
เทคโนโลยีในอนาคต 

(2 ช่ัวโมง) 
ทักษะของผูดำเนินรายการ 

(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

สิทธิของสื่อในการสื่อสาร                                 
และการประกอบการ                  

(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

สิทธิและหนาท่ีของ
พลเมือง 

(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

พฤหัสบดี 
27 เม.ย.๖6 

๐๙.๐๐ - ๑0.3๐ น. 10.30 - 12.00 น. ๑๓.๐๐ - ๑5.๐๐ น. 15.00 - 18.00 น. 

การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 
(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

สื่อกับความนาเชื่อถือในสังคม                          
(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

จิตวิทยาสังคม 
(2 ช่ัวโมง) 

กิจกรรมเครือขายสมัพันธ 
(๓ ช่ัวโมง) 

ศุกร 
28 เม.ย.๖6 

๐๙.๐๐ - ๑2.00 น. ๑๓.๐๐ - ๑6.๐๐ น.  

ความคิดสรางสรรคในการผลิตรายการ 
(๓ ช่ัวโมง) 

ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
กับสื่อในบริบทของประชาคมอาเซียน  

(๓ ช่ัวโมง) 

 

 
 

หมายเหตุ  :    ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงท้ังนี้เพ่ือประโยชนของผูเขาอบรม 

      - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. /พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 

      - ชั่วโมงเรียนจะตองครบตามท่ีกำหนดในประกาศฯ ท้ังนี้ อาจปรับเปลี่ยนเวลา  เรียนไดตามความเหมาะสม 

      - วิชาความรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนทดสอบเพ่ือรับบัตรผูประกาศจัดใหมีวิทยากร ๑ คน ตอผูเขาอบรมไมเกิน ๒๐ คน 
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หนวยงานจัดอบรม  สถาบันการประชาสัมพันธ   กรมประชาสัมพันธ  กรุงเทพมหานคร 
ระหวางวันท่ี  10 – 12 พฤษภาคม  ๒๕๖6 

ตารางการอบรมหลกัสตูร “ผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” ระดับสูง  รุนท่ี 10 
 

เวลา 

วัน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ - 
๑๓.๐๐ น. 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
หลัง ๑๖.๐๐ น. 

เปนตนไป 

พุธ 
10 พ.ค. ๖6 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

พัก
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑6.๐๐ น.  

  สิทธิและหนาท่ีของพลเมือง 
และผูบริโภค  

(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

บริการธุรกิจสือ่อยางมืออาชีพ                 
  (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

ความรูเก่ียวกับการเตรียมความพรอม 
กอนทดสอบเพ่ือรับบัตรผูประกาศ   

(๓ ช่ัวโมง) 

กิจกรรมเครือขาย
สัมพันธ 

(๓ ช่ัวโมง) 

พฤหัสบดี 
11 พ.ค. ๖6 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑4.3๐ น. 14.30 - 17.30 น. 

การดำเนินรายการสรางสรรคสังคม 
(๓ ช่ัวโมง) 

ความรูเกี่ยวกับ กสทช. กับส่ือ  
   (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

ความรูดานยุทธศาสตรเชิงรุก ASEAN  
(3 ช่ัวโมง) 

ศุกร 
12 พ.ค. ๖6 

๐๙.๐๐ - ๑2.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑6.๐๐ น.  

สื่อกับการกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulation)  
(๓ ช่ัวโมง) 

แนวโนมโลกดานสื่อสารมวลชน 
(๓ ช่ัวโมง) 

 

 
 

 
หมายเหตุ   :   ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงท้ังนี้เพ่ือประโยชนของเขาอบรม 

      - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. /พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 

      - ชั่วโมงเรียนจะตองครบตามท่ีกำหนดในประกาศฯ ท้ังนี้ อาจปรับเปลี่ยนเวลา  เรียนไดตามความเหมาะสม 

      - วิชาความรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนทดสอบเพ่ือรับบัตรผูประกาศจัดใหมีวิทยากร ๑ คน ตอผูเขาอบรมไมเกิน ๒๐ คน 

      

  


	เกณฑ์การวัด
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต

