แบบ ผส. - ๕

แผนดำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกำศ
คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วันที่ 2-4 พฤศจิกำยน 2561 ณ คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน กรุงเทพฯ
ตำรำงกำรอบรมหลักสูตรผู้ประกำศในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์
วัน

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑๒.๐๐๑๓.๐๐น.

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร ดร.ประภาส นวลเนตร

กฎหมายที่ต้องรู้ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก

ส.3
พ.ย.
61

คุณธรรม จริยธรรม และความน่าเชื่อถือของสื่อ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร คุณดาริน กาเนิดรัตน์

บทบาทสื่อต่อความ
รับผิดชอบในสังคม

อา. 4
พ.ย.
61

รูปแบบการกากับดูแล
ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
(๑ ชั่วโมง)

วิทยากร
คุณรัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล

การใช้ภาษาอย่างไรให้สื่อสาร
สาเร็จ (๑ ๑/๒ ชั่วโมง)
วิทยากร
คุณบุญมา ศรีหมาด

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ศ.2
พ.ย.
61

วิทยากร
คุณดาริน กาเนิดรัตน์
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
วิทยากร
คุณสิริรตั น์ นิ่มเงิน
คุณมุทิตา อิทธิผล และ
คุณบุญมา ศรีหมาด

หมายเหตุ : - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
บประทานอาหารว่างและเครื
่ม เวลา ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐
น. / ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
หมายเหตุ : - -พัพักรักบรัประทานอาหารกลางวั
น เวลา่องดื
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐
น.
ยนจะต้องครบตามที
่กาหนดในประกาศฯ
ทั้งนี้ อาจปรัน.
บเปลี
ย่ นเวลาเรี
ยนได้ตามความเหมาะสม
-- พัชัก่วรัโมงเรี
บประทานอาหารว่
างและเครื
่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐
/ ๑๔.๓๐
– ๑๔.๔๕
น.
- ชั่วโมงเรียนจะต้องครบตามที่กาหนดในประกาศฯ ทั้งนี้ อาจปรับเปลีย่ นเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสม

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น.

เทคนิคการจัดรายการประเภทต่าง ๆ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร อาจารย์กรรพุม บุญทวี

(๑ ชั่วโมง)

(๑ ๑/๒ ชั่วโมง)

ระดับต้น รุ่นที่ 8 (๓ วัน)
จำนวนผู้อบรม 100 คน

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐น.
สิทธิผู้บริโภค (๑ ชัว่ โมง)
วิทยากร
ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก

แบบ ผส. – ๖

แผนดำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกำศ
คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วันที่ 8-11 พฤศจิกำยน 2561 ณ คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน
ตำรำงกำรอบรมหลักสูตรผู้ประกำศในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์
วัน

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑๒.๐๐๑๓.๐๐น.

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

ระดับกลำง รุ่นที่ 8 (๔ วัน)
จำนวนผู้อบรม 10๐ คน

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

สิทธิของสื่อในการสื่อสารและการประกอบการ

สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร อ.บรรยงค์ สุวรรณผ่อง

วิทยากร อ.บรรยงค์ สุวรรณผ่อง

ศ. 9
พ.ย.
61
ส. 10
พ.ย.
61

ทักษะของผู้ดาเนินรายการ

เทคโนโลยีในอนาคต

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร คุณอามร บรรจง
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร คุณฟองสนาน จามรจันทร์

วิทยากร อาจารย์สุเกษม อิงคนินนั ท์

ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ (๓ ชัว่ โมง)
วิทยากร คุณอามร บรรจง
จิตวิทยาสังคม (๒ ชั่วโมง)
วิทยากร คุณปวีณมัย บ่ายคล้อย

อา. 11 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
พ.ย. (๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)
61 วิทยากร ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก

ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร (1 ชั่วโมง)
วิทยากร
คุณปวีณมัย บ่ายคล้อย
สื่อกับความน่าเชื่อถือในสังคม
(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พฤ. 8 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกับสื่อในบริบท
พ.ย. ของประชาสังคมอาเซียน (๓ ชั่วโมง)
61 วิทยากร ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา

วิทยากร ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก

หมายเหตุ : - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. / ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
- ชั่วโมงเรียนจะต้องครบตามที่กาหนดในประกาศฯ ทั้งนี้ อาจปรับเปลีย่ นเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสม

เทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ/อ่านข่าว (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร
คุณสิริรตั น์ นิ่มเงิน
คุณมุทิตา อิทธิผล และ
คุณบุญมา ศรีหมาด

แบบ ผส. - ๗

แผนดำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกำศ
คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วันที่ 16-18 พฤศจิกำยน 2561 ณ คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน กรุงเทพฯ
ตำรำงกำรอบรมหลักสูตรผู้ประกำศในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์

ศ. 16
พ.ย.
61

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑๒.๐๐๑๓.๐๐น.

แนวโน้มโลกด้านสื่อมวลชน (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร วิทยากร คุณภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์

ส. 17 ความรู้เกี่ยวกับ กสทช. กับ สื่อ
พ.ย. (๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)
ั
61 วิทยากร คุณพสุ ศรีหิรญ

ความรู้ด้านยุทธศาสตร์เชิงรุก ASEAN

อา. 18 การบริการธุรกิจสื่ออย่างมืออาชีพ
พ.ย. (๑ ๑/๒ ชั่วโมง)
61 วิทยากร รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์

สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและผูบ้ ริโภค

(๑.๓๐ ชั่วโมง)

วิทยากร ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก
(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร
รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การดาเนินรายการสร้างสรรค์สังคม (วิทยุ โทรทัศน์) (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร อ.บรรยงค์ สุวรรณผ่อง

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

ระดับสูง รุ่นที่ 8 (๓ วัน)
จำนวนผู้อบรม 100 คน

หมายเหตุ : - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. / ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
- ชั่วโมงเรียนจะต้องครบตามที่กาหนดในประกาศฯ ทั้งนี้ อาจปรับเปลีย่ นเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสม

สื่อกับการกากับดูแลตนเอง (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร คุณอามร บรรจง
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร
คุณสิริรตั น์ นิ่มเงิน
คุณมุทิตา อิทธิผล และ
คุณบุญมา ศรีหมาด

พิธีปิด มอบ
ประกาศนียบัตร
16.00-16.30 น.

