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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เห็นเป็นการสมควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ให้เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความรับผิด ชอบต่อสังคม โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน
และติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) และ (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
และมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติ ให้กระทําได้โ ดยอาศัย อํานาจตาม
บทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสีย งและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ และมาตรา ๖๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัต รผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“หน่วยงานจัดอบรม” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ให้จัดการอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“ผู้เข้ารับการอบรม” หมายความว่า ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
“ผู้เข้ารับการทดสอบ” หมายความว่า ผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
“บัตรผู้ประกาศ” หมายความว่า บัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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“คณะทํางานทดสอบ” หมายความว่า คณะทํางานทดสอบที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ให้ทําหน้าที่ทดสอบผู้ที่ประสงค์จะขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบัตรผู้ประกาศ จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้
หมวด ๑
การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
ส่วนที่ ๑
หน่วยงานจัดอบรม
ข้อ ๕ หน่วยงานที่สามารถจัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามประกาศนี้
นอกจากสํานักงานแล้ว จะต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเท่านั้น
หน่วยงานที่จะขออนุญาตเพื่อจัดอบรมตามวรรคหนึ่งต้องเป็นหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สถาบันอุดมศึกษาที่มีการสอนในระดับปริญญาด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน
(๒) รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๓) หน่วยงานอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม
ข้อ ๖ หน่วยงานตามข้อ ๕ วรรคสอง หากประสงค์จะจัดการอบรมให้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการ
พร้อมรายละเอียด ดังนี้
(๑) สถานที่จัดอบรม
(๒) วิท ยากรที่มีคุณ วุฒิเหมาะสมและมีค วามรู้ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตลอดจนวิชาที่อบรมเป็นอย่างดี
เมื่อได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สํานักงานดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบ
แบบคําขอและหลักฐานแล้วเสร็จ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดอบรมแล้ว หน่วยงานดังกล่าวจะต้องจัดทํา
ข้อตกลงกับสํานักงานเพื่อเป็นหน่วยงานจัดอบรมตามประกาศนี้
ข้อ ๗ หน่ว ยงานจัด อบรมจะเรีย กเก็บ ค่าใช้จ่ ายในการจัด อบรมจากผู้ เข้า รับ การอบรมได้
ในอัตราที่เหมาะสม แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ก
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ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือสํานักงานตรวจสอบพบว่า หน่วยงานจัดอบรมไม่ดําเนินการ
จัดการอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการกําหนด
หรือดําเนิ นการโดยทุ จริ ต คณะกรรมการอาจยกเลิกการอนุ ญาตให้จั ดการอบรมดั งกล่าวได้ โดยกรณี
ที่ดําเนิน การโดยทุจริต ให้ ถือว่าผู้เข้ารั บการอบรมที่เข้าร่ว มในการทุจริต ด้ว ยเป็น ผู้ที่ไม่ผ่ านการอบรม
ในหลักสูตรนั้น ๆ
ส่วนที่ ๒
หลักสูตรและวิธีการอบรม
ข้อ ๙ การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศตามประกาศนี้ ให้มีสามระดับ ได้แก่
(๑) ระดับต้น
(๒) ระดับกลาง
(๓) ระดับสูง
ข้อ ๑๐ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมตามข้อ ๙ ในแต่ละระดับจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม
ข้อ ๑๑ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมระดับกลางจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ผ่านการอบรมระดับต้น
(๒) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน (วิทยุ - โทรทัศน์) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่ผ่านการอบรมระดับกลางมาแล้วให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรมระดับสูงได้
ข้อ ๑๒ การจัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในแต่ละระดับ จะต้องมีการอบรมตามหลักสูต ร
และวิธีการที่กําหนดในภาคผนวก ก. เป็นอย่างน้อย
ผู้ที่ผ่านการอบรมในแต่ละระดับจะได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานจัดอบรม โดยมีรูปแบบ
ตามที่กําหนดในภาคผนวก ก
หมวด ๒
การทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
ข้อ ๑๓ ให้สํ านั กงานมี หน้ าที่ ในการดํา เนิ น การทดสอบผู้ ที่ป ระสงค์จะขอรับ บัต รผู้ป ระกาศ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือเมื่อมีความพร้อม คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุญาต
ให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบจัดการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศด้วยก็ได้ โดยการจัดการทดสอบให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้
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การดําเนินการทดสอบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่ทดสอบ
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบัตรผู้ประกาศก็ได้ โดยคณะทํางานดังกล่าวอาจได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ย ประชุม
ตามหลักเกณฑ์เกี่ย วกับการจ่าย ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด
ข้อ ๑๔ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบตามวันและเวลาที่สํานักงานกําหนด
ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบต้องมีคุณ สมบัติตามข้อ ๑๐ และผ่านการอบรมในระดับสูงมาแล้ว
โดยจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานและชําระค่าใช้จ่ายในการทดสอบตามที่กําหนดในภาคผนวก ข
การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในแต่ละคราว สํานักงานจะพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานใบสมัครของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ได้ดําเนินการครบถ้วนแล้วเท่านั้น
ข้อ ๑๕ สํานักงานจะออกบัตรผู้ประกาศตามแบบที่กําหนดในภาคผนวก ข ให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ตามเกณฑ์ในภาคผนวก ข
ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบมีสิทธิสมัครเข้ารับการทดสอบจากสํานักงานได้อีก
ข้อ ๑๖ บัตรผู้ประกาศให้มีอายุคราวละสามปี นับแต่วันออกบัตร
ในกรณีที่ บัต รผู้ประกาศตามวรรคหนึ่งหมดอายุ ให้ดําเนิ น การยื่น ขอรับบั ต รผู้ประกาศใหม่
ภายในหกสิบวันก่อนวันที่บัตรผู้ประกาศเดิมหมดอายุ โดยจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการออกบัตรผู้ประกาศ
ฉบับใหม่จํานวนสองร้อยบาท
ในกรณีที่ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง ผู้ขอรับบัตรผู้ประกาศฉบับใหม่
จะต้องชําระค่าปรับในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ โดยเศษของเดือนให้คิดเป็นหนึ่งเดือน
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เพิกถอนบัตรผู้ประกาศได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี
(๒) ผู้ ได้ รั บบั ต รผู้ ประกาศกระทํ าการฝ่ าฝื นกฎหมายว่ าด้ ว ยวิ ท ยุ ค มนาคม กฎหมายว่ าด้ ว ย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
(๓) ผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศกระทําการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ทั้งนี้ ให้นําความเห็นขององค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาพิจารณาประกอบด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๘ ผู้ที่ผ่านการอบรมดังต่อไปนี้ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเข้ารับ
การอบรมระดับต้นและมีสิทธิเข้ารับการอบรมระดับกลางได้ทันที
(๑) การอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์จากสํานักงาน

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

(๒) การฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การการเป็ น ผู้ ประกาศของบุ คลากรในกิ จการกระจายเสี ย งและ
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
หรือการอบรมหลักสูตรนักจัดรายการจากกรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๙ ผู้ที่ได้รับหรือเคยได้บัตรผู้ประกาศจากสํานักงาน หรือบัตรรับรองเป็นผู้ประกาศจาก
กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรีอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นผู้ผ่านการทดสอบ
เพื่อรับ บัต รผู้ป ระกาศตามประกาศนี้ โดยผู้ได้รับ บัต รดัง กล่าวจะขอให้ สํานักงานออกบัต รผู้ป ระกาศ
ตามประกาศนี้แทนก็ได้ และให้ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามข้อ ๑๖
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก ก
รายละเอียดหลักสูตรการอบรมผู้ประกาศ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------------๑. หลักสูตรการอบรม
๑.๑ การอบรมระดับต้น
หน่วยงานจัดอบรมจะต้องจัดให้มีการอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรระดับต้นไม่น้อยกว่าจํานวน
๓ วัน ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาอบรม ๕ หมวดวิชา ดังนี้
๑) หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๓ ชั่วโมง
๒) หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
จํานวน ๔ ชั่วโมง
(๑) กฎหมายที่ต้องรู้
จํานวน ๓ ชั่วโมง
(๒) สิทธิผู้บริโภค
จํานวน ๑ ชั่วโมง
๓) หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๔ ชั่วโมง
(๑) รูปแบบการกํากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
จํานวน ๑ ชั่วโมง
(๒) เทคนิคการจัดรายการประเภทต่าง ๆ
จํานวน ๓ ชั่วโมง
๔) หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
จํานวน ๔ ชั่วโมง
(๑) บทบาทสื่อต่อความรับผิดชอบในสังคม
จํานวน ๑ ชั่วโมง
(๒) คุณธรรม จริยธรรมและความน่าเชื่อถือของสื่อ
จํานวน ๓ ชั่วโมง
๕) หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา
จํานวน ๓ ชั่วโมง
(๑) การใช้ภาษาอย่างไรให้สื่อสารสําเร็จ
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
(๒) ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
๑.๒ การอบรมระดับกลาง
หน่วยงานจัดอบรมจะต้องจัดให้มีการอบรมแก่ผู้เข้ารับ การอบรมในหลักสูตรระดับกลางไม่น้อยกว่า
จํานวน ๔ วัน ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาอบรม ๕ หมวดวิชา ดังนี้
๑) หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๓ ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกับสื่อในบริบท
ของประชาสังคมอาเซียน
จํานวน ๓ ชั่วโมง

-๒๒) หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
(๑) สิทธิของสื่อในการสื่อสารและการประกอบการ
(๒) สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง
๓) หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(๑) ทักษะของผู้ดาํ เนินรายการ
(๒) ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ
(๓) เทคโนโลยีในอนาคต
๔) หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(๑) การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(๒) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(๓) จิตวิทยาสังคม
(๔) สื่อกับความน่าเชื่อถือในสังคม
๕) หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา
(๑) ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(๒) เทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ/อ่านข่าว

จํานวน ๓ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
จํานวน ๖ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
จํานวน ๓ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
จํานวน ๘ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
จํานวน ๓ ชั่วโมง
จํานวน ๒ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
จํานวน ๔ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ชั่วโมง
จํานวน ๓ ชั่วโมง

๑.๓ การอบรมระดับสูง
หน่วยงานจัดอบรมจะต้องจัดให้มีการอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรระดับสูงไม่น้อยกว่าจํานวน
๓ วัน ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาอบรม ๕ หมวดวิชา ดังนี้
๑) หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
ความรู้ด้านยุทธศาสตร์เชิงรุก ASEAN
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
๒) หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับ กสทช. กับสื่อ
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
๓) หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๔ ๑/๒ ชั่วโมง
(๑) ๑๐ แนวโน้มโลกด้านสื่อสารมวลชน
จํานวน ๓ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
(๒) บริการธุรกิจสื่ออย่างมืออาชีพ
๔) หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
จํานวน ๗ ๑/๒ ชั่วโมง

-๓(๑) สื่อกับการกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation)
(๒) สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและผู้บริโภค
(๓) ดําเนินรายการสร้างสรรค์สังคม
๕) หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ

จํานวน ๓ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
จํานวน ๓ ชั่วโมง
จํานวน ๓ ชั่วโมง
จํานวน ๓ ชั่วโมง

๒. วิธีการอบรม
การจัดการอบรมในแต่ละระดับให้ดําเนินการโดยใช้วิธีการการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ
๓. เกณฑ์การผ่านการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรในแต่ละระดับจากหน่วยงานจัดอบรม ต้องมี
เวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมตลอดหลักสูตรแต่ละระดับ
๕. เอกสารประกอบการอบรม
หน่วยงานจัดอบรมจะต้องใช้เอกสารประกอบการอบรมกลางที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานแล้วเท่านั้น
๖. ค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรม
หน่วยงานจัดอบรมสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแต่ละระดับจากผู้เข้ารับการอบรมได้ ดังนี้
๖.๑ การอบรมระดับต้น
คนละไม่เกิน
๔,๐๐๐.-บาท
๖.๒ การอบรมระดับกลาง
คนละไม่เกิน
๕,๐๐๐.-บาท
๖.๓ การอบรมระดับสูง
คนละไม่เกิน
๖,๐๐๐.-บาท
ทั้งนี้ การจัดอบรมในแต่ละระดับจะมีผู้เข้ารับการอบรมแต่ละครั้งไม่เกินจํานวน ๑๐๐ คน
๗. รูปแบบประกาศนียบัตร
หน่วยงานจัดอบรมจะออกประกาศนียบัตรให้แก่ผผู้ ่านการอบรมแต่ละระดับได้ตามรูปแบบประกาศนียบัตร
แนบท้ายภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข
การทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------------๑. การสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
๑.๑ การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบแนบท้ายผนวก ข. โดยให้ยื่นต่อสํานักงาน กสทช.
หรือหน่วยงานที่ได้รบั อนุญาตให้จดั การทดสอบ แล้วแต่กรณี พร้อมชําระค่าสมัครทดสอบ
๑.๒ เอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัคร
๑) สําเนาประกาศนียบัตรการผ่านอบรมผู้ประกาศระดับสูงจากหน่วยงานจัดอบรมพร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ
๒) รูป ถ่ายสีข นาด ๑ นิ้ ว ซึ่ง แต่ง กายสุภ าพและถ่า ยไว้ไ ม่เ กิ น ๖ เดือ น นับ จากวัน ที่ส มัครเข้ ารั บ
การทดสอบ โดยห้ามใช้รูปถ่ายที่เป็นภาพสแกนหรือรูปสติ๊กเกอร์ จํานวน ๒ รูป
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ แล้วแต่กรณี พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ
๔) เอกสารหลัก ฐานอื่ นๆ (ถ้ามี ) เช่ นหลัก ฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อ สกุล ของผู้ ส มัครเข้ารั บ การ
ทดสอบ เป็นต้น
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการสมัครทดสอบ
การสมัครเข้ารับการทดสอบแต่ละครั้ง ผู้สมัครจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการทดสอบจํานวน ๑,๐๐๐.-บาท
๒. หลักเกณฑ์การทดสอบ
๒.๑ เกณฑ์การทดสอบ
การทดสอบบัต รผู้ป ระกาศ คณะทํ างานทดสอบจะดําเนินการทดสอบผู้ส มัค รเข้า รับ การทดสอบ
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) อักขรวิธี
จํานวน ๓๐ คะแนน
(๒) ความถูกต้อง จํานวน ๒๐ คะแนน
(๓) ความชัดเจน จํานวน ๒๐ คะแนน
(๔) การนําเสนอ
จํานวน ๒๐ คะแนน
(๕) เสียง
จํานวน ๑๐ คะแนน
๒.๒ เกณฑ์การผ่านการทดสอบ
ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๕๐ คะแนน

-๒๓. วิธีการทดสอบ
ดําเนินการทดสอบ โดยการอ่านบททดสอบตามที่คณะทํางานทดสอบกําหนด
๔. รูปแบบบัตรผู้ประกาศ

ด้านหน้า

ด้านหลัง

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ร่วมกับ
......................................................................
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพือ่ แสดงว่า

......................................................................
เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ระดับต้น
ให้ไว้ ณ วันที่ ....... เดือน ..........................พ.ศ...............
(................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

(..................................................)
...............................................................

๕. รูปแบบประกาศนียบัตร
๕.๑ ประกาศนียบัตรหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น

ตราสัญลักษณ์
ของหน่วยงาน
จัดอบรม

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ร่วมกับ
......................................................................
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพือ่ แสดงว่า

......................................................................
เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ระดับกลาง
ให้ไว้ ณ วันที่ ....... เดือน ..........................พ.ศ...............
(...................................................)
เลขาธิการ กสทช.

(.....................................................)
..................................................................

๕.๒ ประกาศนียบัตรหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง

ตราสัญลักษณ์
ของหน่วยงาน
จัดอบรม

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ร่วมกับ
......................................................................
ขอบมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
..............................................................................
เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ระดับสูง
ให้ไว้ ณ วันที่ ....... เดือน ..........................พ.ศ...............
พันเอก............................................
(นที ศุกลรัตน์)
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

(.....................................................)
..............................................................

๕.๓ ประกาศนียบัตรหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง

ตราสัญลักษณ์
ของหน่วยงาน
จัดอบรม

ลําดับที่ ...............
ใบสมัครเข้ารับการทดสอบเพือ่ รับบัตรผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
*******************************

วันที่
๑. ข้าพเจ้า (นาย / นาง / น.ส.)
อายุ
ปี เชื้อชาติ
ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้สะดวก)
เลขประจําตัวประชาชน โทรศัพท์มือถือ
การศึกษาระดับสูงสุด
อาชีพ
สถานที่ทาํ งานหรือสถานศึกษา
โทรศัพท์
๒. ชื่อบิดา
ชื่อมารดา

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

เดือน

พ.ศ.

นามสกุล
สัญชาติ

ศาสนา

-

-

-

E-mail
จาก

โทรสาร
นามสกุล
นามสกุล

๓. ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
สําเนาประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ชุด
รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งแต่งกายสุภาพและถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่สมัครเข้ารับการทดสอบ โดยห้ามใช้
รูปถ่ายที่เป็นภาพสแกนหรือรูปสติ๊กเกอร์ จํานวน ๒ รูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ เป็นต้น
เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือคําสั่งเลื่อนยศ เป็นต้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ....................................................
( ....................................................)
ผู้เข้ารับการทดสอบ
วันที่ ....... / ................. / .........
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ ต่อ ๔๖๑-๔๖๓ โทรสาร ๐๒ ๒๗๘ ๔๔๒๖

