๑

แบบ ผส. - 2

แผนปฏิบัติการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปี 2561 (ระดับต้น) จานวน 5 รุ่น
รุ่นที่

วัน เดือน ปี
ที่จัดอบรม

สถานที่จัดอบรม

จังหวัด

จานวนผู้เข้าอบรม
(ต่อรุ่น)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
(ต่อคน)

รุ่นที่ 7

4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

100

3,700 บาท

รุ่นที่ 1

4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชราชธานี

100

3,700 บาท

รุ่นที่ 1

1-3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

อาเภอหาดใหญ่

100

3,700 บาท

รุ่นที่ 10 22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

100

3,700 บาท

รุ่นที่ 1

กรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น

ขอนแก่น

100

3,700 บาท

22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

๒

แบบ ผส. - ๕

แผนดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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.5
พ.ค.
61

คุณธรรม จริยธรรม และความน่าเชื่อถือของสื่อ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร คุณดาริน คล่องอักขระ
คุณวิภาวี วีรพงษ์

บทบาทสื่อต่อความ
รับผิดชอบในสังคม

อา. 6
พ.ค.
61

รูปแบบการกากับดูแล
ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
(๑ ชั่วโมง)

วิทยากร
นางรัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล

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

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ศ. 4
พ.ค.
61

วิทยากร
คุณดาริน คล่องอักขระ
คุณวิภาวี วีรพงษ์
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
วิทยากร
นางสิริรตั น์ นิ่มเงิน
นางมุทิตา อิทธิผล และ
นายบุญมา ศรีหมาด

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

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น.

เทคนิคการจัดรายการประเภทต่าง ๆ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร นายอภินันท์ อภิบาลศรี

(๑ ชั่วโมง)

(๑ ๑/๒ ชั่วโมง)

ระดับต้น รุ่นที่ 7 (๓ วัน)
จานวนผู้อบรม 100 คน

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

๓

แบบ ผส. - ๕

แผนดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
วัน

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑๒.๐๐๑๓.๐๐น.

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

ระดับต้น รุ่นที่ 1 (๓ วัน)
จานวนผู้อบรม 100 คน

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร ดร.สุวิทย์ มังคละ

กฎหมายที่ต้องรู้ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ

ส.5
พ.ค.
61

คุณธรรม จริยธรรม และความน่าเชื่อถือของสื่อ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ

บทบาทสื่อต่อความ
รับผิดชอบในสังคม

อา. 6
พ.ค.
61

รูปแบบการกากับดูแล การใช้ภาษาอย่างไรให้สื่อสาร
ในกิจการกระจายเสียง สาเร็จ (๑ ๑/๒ ชั่วโมง)
และกิจการโทรทัศน์
วิทยากร
(๑ ชั่วโมง)
นายกฤต เจนพานิชการ
วิทยากร
นายสุวิช สุทธิประภา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ศ. 4
พ.ค.
61

ตารางสอนเดือนพฤศจิกายน 2556

เทคนิคการจัดรายการประเภทต่าง ๆ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร นายสุวิช สุทธิประภา

(๑ ชั่วโมง)

วิทยากร
อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ

ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(๑ ๑/๒ ชั่วโมง)

วิทยากร
นายกฤต เจนพานิชการ
นางพอใจ กิจถาวรรัตน์ และ
อาจารย์วาสนา ศรีรตั น์

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

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น.

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐น.
สิทธิผู้บริโภค (๑ ชัว่ โมง)
วิทยากร
อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ

๔

แบบ ผส. - ๕

แผนดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 1-3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาเภอหาดใหญ่
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
วัน

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑๒.๐๐๑๓.๐๐น.

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

ระดับต้น รุ่นที่ 1 (๓ วัน)
จานวนผู้อบรม 100 คน

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร ดร.สุวิทย์ มังคละ

กฎหมายที่ต้องรู้ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ

ส.2
มิ.ย.
61

คุณธรรม จริยธรรม และความน่าเชื่อถือของสื่อ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ

บทบาทสื่อต่อความ
รับผิดชอบในสังคม

อา. 3
มิ.ย.
61

รูปแบบการกากับดูแล การใช้ภาษาอย่างไรให้สื่อสาร
ในกิจการกระจายเสียง สาเร็จ (๑ ๑/๒ ชั่วโมง)
และกิจการโทรทัศน์
วิทยากร
(๑ ชั่วโมง)
นายกฤต เจนพานิชการ
วิทยากร
นายสุวิช สุทธิประภา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ศ. 1
มิ.ย.
61

ตารางสอนเดือนพฤศจิกายน 2556

เทคนิคการจัดรายการประเภทต่าง ๆ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร นายสุวิช สุทธิประภา

(๑ ชั่วโมง)

วิทยากร
อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ

ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(๑ ๑/๒ ชั่วโมง)

วิทยากร
นายกฤต เจนพานิชการ
นางพอใจ กิจถาวรรัตน์ และ
อาจารย์วาสนา ศรีรตั น์

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

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น.

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐น.
สิทธิผู้บริโภค (๑ ชัว่ โมง)
วิทยากร
อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ

๕

แบบ ผส. - ๕

แผนดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
วัน

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑๒.๐๐๑๓.๐๐น.

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.

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

ส.23
มิ.ย.
61

บทบาทสื่อต่อความ
รับผิดชอบในสังคม

คุณธรรม จริยธรรม และความน่าเชื่อถือของสื่อ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร คุณดาริน คล่องอักขระ
คุณวิภาวี วีรพงษ์

อา. 24 รูปแบบการกากับดูแล
มิ.ย. ในกิจการกระจายเสียง
61 และกิจการโทรทัศน์
(๑ ชั่วโมง)

วิทยากร
นางรัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล

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

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ศ. 22 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (๓ ชั่วโมง)
มิ.ย. วิทยากร ดร.ประภาส นวลเนตร
61

วิทยากร
คุณดาริน คล่องอักขระ
คุณวิภาวี วีรพงษ์
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
วิทยากร
นางสิริรตั น์ นิ่มเงิน
นางมุทิตา อิทธิผล และ
นายบุญมา ศรีหมาด

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

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น.

เทคนิคการจัดรายการประเภทต่าง ๆ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร นายอภินันท์ อภิบาลศรี

(๑ ชั่วโมง)

(๑ ๑/๒ ชั่วโมง)

ระดับต้น รุ่นที่ 8 (๓ วัน)
จานวนผู้อบรม 100 คน

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

๖

แบบ ผส. - ๕

แผนดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดขอนแก่น
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
วัน

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑๒.๐๐๑๓.๐๐น.

ส.23
มิ.ย.
61

คุณธรรม จริยธรรม และความน่าเชื่อถือของสื่อ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ

อา. 24 รูปแบบการกากับดูแล การใช้ภาษาอย่างไรให้สื่อสาร
มิ.ย. ในกิจการกระจายเสียง สาเร็จ (๑ ๑/๒ ชั่วโมง)
61 และกิจการโทรทัศน์
วิทยากร
(๑ ชัว่ โมง)
นายกฤต เจนพานิชการ
วิทยากร
นายสุวิช สุทธิประภา

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น.

กฎหมายที่ต้องรู้ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ศ. 22 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (๓ ชั่วโมง)
มิ.ย. วิทยากร ดร.สุวิทย์ มังคละ
61

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

ระดับต้น รุ่นที่ 1 (๓ วัน)
จานวนผู้อบรม 100 คน

บทบาทสื่อต่อความ
รับผิดชอบในสังคม

เทคนิคการจัดรายการประเภทต่าง ๆ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร นายสุวิช สุทธิประภา

(๑ ชั่วโมง)

วิทยากร
อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(๑ ๑/๒ ชั่วโมง)

วิทยากร
นายกฤต เจนพานิชการ
นางพอใจ กิจถาวรรัตน์ และ
อาจารย์วาสนา ศรีรตั น์

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

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐น.
สิทธิผู้บริโภค (๑ ชัว่ โมง)
วิทยากร
อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ

๗

แบบ ผส. - ๓

แผนปฏิบัติการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปี 2561 (ระดับกลาง) จานวน 5 รุ่น
รุ่นที่

วัน เดือน ปี
ที่จัดอบรม

สถานที่จัดอบรม

จังหวัด

จานวนผู้เข้าอบรม
(ต่อรุ่น)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
(ต่อคน)

รุ่นที่ 7

10-13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

100

๔,7๐๐ บาท

รุ่นที่ 1

10-13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61

โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชราชธานี

100

๔,7๐๐ บาท

รุ่นที่ 1

7-10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

อาเภอหาดใหญ่

100

๔,7๐๐ บาท

รุ่นที่ 8

28-30 มิถุนายน,1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

100

๔,7๐๐ บาท

รุ่นที่ 1

28-30 มิถุนายน,1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น

ขอนแก่น

100

๔,7๐๐ บาท

หมายเหตุ สถานทีอ่ าจมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

๘

แบบ ผส. – ๖

แผนดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 10-13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
วัน

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑๒.๐๐๑๓.๐๐น.

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

ระดับกลาง รุ่นที่ 7 (๔ วัน)
จานวนผู้อบรม 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.บรรจงค์ สุวรรณผ่อง

วิทยากร อ.บรรจงค์ สุวรรณผ่อง

ศ. 11 ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ (๓ ชัว่ โมง)
พ.ค. วิทยากร นางรัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล
61

เทคโนโลยีในอนาคต

ทักษะของผู้ดาเนินรายการ

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร อ.สุขเกษม อิงคนินันท์

วิทยากร นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์

ส. 12 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
พ.ค. (๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)
61 วิทยากร ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก
อา. 13 จิตวิทยาสังคม (๒ ชั่วโมง)
พ.ค. วิทยากร คุณปวีณมัย บ่ายคล้อย
61

สื่อกับความน่าเชื่อถือในสังคม
(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก
ทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร (๑ ชั่วโมง)
วิทยากร
คุณปวีณมัย บ่ายคล้อย

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พฤ. 10 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกับสื่อในบริบท
พ.ค. ของประชาสังคมอาเซียน (๓ ชั่วโมง)
61 วิทยากร คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมาปาณี

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

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร นางฟองสนาน จามรจันทร์
เทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ/อ่านข่าว (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร
นายกฤต เจนพานิชการ
นางพอใจ กิจถาวรรัตน์ และ
อาจารย์วาสนา ศรีรตั น์

๙

แบบ ผส. – ๖

แผนดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 10-13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
วัน

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑๒.๐๐๑๓.๐๐น.

ระดับกลาง รุ่นที่ 1 (๔ วัน)
จานวนผู้อบรม 10๐ คน

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

สิทธิของสื่อในการสื่อสารและการประกอบการ

สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ

วิทยากร ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ

ศ. 11 ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ (๓ ชัว่ โมง)
พ.ค. วิทยากร คุณกรรณิการ์ โต๊ะมีนา
61

เทคโนโลยีในอนาคต

ทักษะของผู้ดาเนินรายการ(๑ ๑/๒ ชั่วโมง)
วิทยากร คุณกรรณิการ์ โต๊ะมีนา

ส. 12 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
พ.ค. (๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)
61 วิทยากร คุณจารุวรรณ ผลพานิช
อา. 13 จิตวิทยาสังคม (๒ ชั่วโมง)
พ.ค. วิทยากร คุณถวัลย์ ไชยรัตน์
61

สื่อกับความน่าเชื่อถือในสังคม
(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร คุณจารุวรรณ ผลพานิช
ทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร (๑ ชั่วโมง)
วิทยากร
คุณถวัลย์ ไชยรัตน์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พฤ. 10 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกับสื่อในบริบท
พ.ค. ของประชาสังคมอาเซียน (๓ ชั่วโมง)
61 วิทยากร ดร.สุวิทย์ มังคละ

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

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร คุณกรรณิการ์ โต๊ะมีนา
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

เทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ/อ่านข่าว (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร
นายกฤต เจนพานิชการ
นางพอใจ กิจถาวรรัตน์ และ
อาจารย์วาสนา ศรีรตั น์

๑๐

แบบ ผส. – ๖

แผนดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 7-10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาเภอหาดใหญ่
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
วัน

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑๒.๐๐๑๓.๐๐น.

ศ. 8 ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ (๓ ชัว่ โมง)
มิ.ย.61 วิทยากร คุณกรรณิการ์ โต๊ะมีนา
ส. 9 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
มิ.ย.61 (๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)
วิทยากร คุณจารุวรรณ ผลพานิช
อา. 10 จิตวิทยาสังคม (๒ ชั่วโมง)
มิ.ย.61 วิทยากร คุณถวัลย์ ไชยรัตน์

สื่อกับความน่าเชื่อถือในสังคม
(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร คุณจารุวรรณ ผลพานิช
ทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร (๑ ชั่วโมง)
วิทยากร
คุณถวัลย์ ไชยรัตน์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พฤ. 7 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกับสื่อในบริบท
มิ.ย.61 ของประชาสังคมอาเซียน (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร ดร.สุวิทย์ มังคละ

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

ระดับกลาง รุ่นที่ 1 (๔ วัน)
จานวนผู้อบรม 10๐ คน

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

สิทธิของสื่อในการสื่อสารและการประกอบการ

สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ

วิทยากร ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ

เทคโนโลยีในอนาคต

ทักษะของผู้ดาเนินรายการ(๑ ๑/๒ ชั่วโมง)
วิทยากร คุณกรรณิการ์ โต๊ะมีนา

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร คุณกรรณิการ์ โต๊ะมีนา
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

เทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ/อ่านข่าว (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร
นายกฤต เจนพานิชการ
นางพอใจ กิจถาวรรัตน์ และ
อาจารย์วาสนา ศรีรตั น์

๑๑

แบบ ผส. – ๖

แผนดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับกลาง รุ่นที่ 8 (๔ วัน)
วันที่ 28-30 มิถุนายน,1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ จานวนผู้อบรม 10๐ คน
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

พฤ. 28 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกับสื่อในบริบท
มิ.ย.61 ของประชาสังคมอาเซียน (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมาปาณี
ศ. 29 ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ (๓ ชัว่ โมง)
มิ.ย.61 วิทยากร นางรัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล
ส. 30 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
มิ.ย.61 (๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)
วิทยากร ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก
อา. 1 จิตวิทยาสังคม (๒ ชั่วโมง)
ก.ค.61 วิทยากร คุณปวีณมัย บ่ายคล้อย

สื่อกับความน่าเชื่อถือในสังคม
(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก
ทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร (๑ ชั่วโมง)
วิทยากร
คุณปวีณมัย บ่ายคล้อย

๑๒.๐๐๑๓.๐๐น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

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

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

สิทธิของสื่อในการสื่อสารและการประกอบการ

สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร อ.บรรจงค์ สุวรรณผ่อง

วิทยากร อ.บรรจงค์ สุวรรณผ่อง

เทคโนโลยีในอนาคต

ทักษะของผู้ดาเนินรายการ

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร อ.สุขเกษม อิงคนินันท์

วิทยากร นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร นางฟองสนาน จามรจันทร์
เทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ/อ่านข่าว (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร
นายกฤต เจนพานิชการ
นางพอใจ กิจถาวรรัตน์ และ
อาจารย์วาสนา ศรีรตั น์

๑๒

แบบ ผส. – ๖

แผนดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28-30 มิถุนายน,1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61 ณ จังหวัดขอนแก่น
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
วัน

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑๒.๐๐๑๓.๐๐น.

ระดับกลาง รุ่นที่ 1 (๔ วัน)
จานวนผู้อบรม 10๐ คน

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

สิทธิของสื่อในการสื่อสารและการประกอบการ

สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ

วิทยากร ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ

ศ. 29 ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ (๓ ชัว่ โมง)
มิ.ย.61 วิทยากร คุณกรรณิการ์ โต๊ะมีนา

เทคโนโลยีในอนาคต

ทักษะของผู้ดาเนินรายการ(๑ ๑/๒ ชั่วโมง)
วิทยากร คุณกรรณิการ์ โต๊ะมีนา

ส. 30 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
มิ.ย.61 (๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)
วิทยากร คุณจารุวรรณ ผลพานิช
อา. 1 จิตวิทยาสังคม (๒ ชั่วโมง)
ก.ค.61 วิทยากร คุณถวัลย์ ไชยรัตน์

สื่อกับความน่าเชื่อถือในสังคม
(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร คุณจารุวรรณ ผลพานิช
ทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร (๑ ชั่วโมง)
วิทยากร
คุณถวัลย์ ไชยรัตน์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พฤ. 28 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกับสื่อในบริบท
มิ.ย.61 ของประชาสังคมอาเซียน (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร ดร.สุวิทย์ มังคละ

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

(๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)

วิทยากร คุณกรรณิการ์ โต๊ะมีนา
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
เทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ/อ่านข่าว (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร
นายกฤต เจนพานิชการ
นางพอใจ กิจถาวรรัตน์ และ
อาจารย์วาสนา ศรีรตั น์

๑๓

แบบ ผส. - ๔

แผนปฏิบัติการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปี 2561 (ระดับสูง) จานวน 2 รุ่น
รุ่นที่

วัน เดือน ปี
ที่จัดอบรม

รุ่นที่ 7

18-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รุ่นที่ 8

6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จังหวัด

จานวนผู้เข้าอบรม
(ต่อรุ่น)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
(ต่อคน)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

100

5,7๐๐ บาท

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

100

5,7๐๐ บาท

สถานที่จัดอบรม

หมายเหตุ

๑๔

แบบ ผส. - ๗

แผนดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ศ. 18
พ.ค.
61

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

แนวโน้มโลกด้านสื่อมวลชน (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร คุณธีรวัฒน์ พึ่งทอง
ดร.มานะ ตรียาภิวัฒน์

ส. 19 ความรู้เกี่ยวกับ กสทช. กับ สื่อ
พ.ค. (๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)
61 วิทยากร นายพสุ ศรีหริ ัญ

ความรู้ด้านยุทธศาสตร์เชิงรุก ASEAN

อา. 20 การบริการธุรกิจสื่ออย่างมืออาชีพ
พ.ค. (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

๑๒.๐๐๑๓.๐๐น.

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การดาเนินรายการสร้างสรรค์สังคม (วิทยุ โทรทัศน์) (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร คุณดาริน คล่องอักขระ
คุณนิรมล เมธีสงกุล

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

ระดับสูง รุ่นที่ 7 (๓ วัน)
จานวนผู้อบรม 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 คุณดาริน คล่องอักขระ
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร
นางสิริรตั น์ นิ่มเงิน
นางมุทิตา อิทธิผล และ
นายบุญมา ศรีหมาด

พิธีปิด มอบ
ประกาศนียบัตร
16.00-16.30 น.

๑๕

แบบ ผส. - ๗

แผนดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 6-8 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ศ. 6
ก.ค.61

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑๒.๐๐๑๓.๐๐น.

แนวโน้มโลกด้านสื่อมวลชน (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร คุณธีรวัฒน์ พึ่งทอง

ส. 7 ความรู้เกี่ยวกับ กสทช. กับ สื่อ
ก.ค.61 (๑ ๑/๒ ชัว่ โมง)
วิทยากร นายพสุ ศรีหริ ัญ

ความรู้ด้านยุทธศาสตร์เชิงรุก ASEAN

อา. 8 การบริการธุรกิจสื่ออย่างมืออาชีพ
ก.ค. 61 (๑ ๑/๒ ชั่วโมง)
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 คุณดาริน คล่องอักขระ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

ระดับสูง รุ่นที่ 8 (๓ วัน)
จานวนผู้อบรม 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 คุณดาริน คล่องอักขระ
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ (๓ ชั่วโมง)
วิทยากร
นางสิริรตั น์ นิ่มเงิน
นางมุทิตา อิทธิผล และ
นายบุญมา ศรีหมาด

พิธีปิด มอบ
ประกาศนียบัตร
16.00-16.30 น.

