
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะท างานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเพิ่มความสามารถของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ  
-------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ  
 - ค ำสั่ งแต่งตั้ งคณะท ำงำนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเพ่ิม

ควำมสำมำรถของผู้บริโภคในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคในกิจกำรกระจำยเสียง
และโทรทัศน์ ปี ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ 
๓.๑ กำรพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินกำรกำรสนับสนุนกำรรวมกลุ่มและ
สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภำคต่ำงๆ ที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

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



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
 
๑. เรื่องเพื่อทราบ 
 การแต่งตั้งคณะท างานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเพ่ิมความสามารถของผู้บริโภคในกิจการกระจาย-
เสียงและโทรทัศน ์

 
๒. ความเป็นมา 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีหลักการสนับสนุน           
การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในภูมิภาคต่าง ๆ ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการที่มุ่งให้มีแผนหรือแนวทางที่ชัดเจนในการมี
เครือข่าย เฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) ได้ก าหนดตัวชี้วัดภารกิจ
หลักระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความเข้มแข็ง 
ระดับ ๓ ที่ก าหนดให้ด าเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเครือข่ายและยกระดับการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายเป้าหมายได้อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนเครือข่ายเป้าหมายทั้งหมด ขึ้นมา ๑ ระดับ ซึ่งในปี ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔  ส านักงาน กสทช. ได้มีแผนด าเนินการโครงการพัฒนาความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพ่ือจัดท ากลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในการหนุนเสริม
ศักยภาพในการวิเคราะห์ ประเมิน และออกแบบการมีส่วนร่วมต่อการประกอบกิจการของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนในระดับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายผู้บริโภค ผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ และหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ๕ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง) โดยจะมีการประชุมเป็นระยะในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

  
๓. ข้อเท็จจริง / การด าเนินการ 

ส านักงาน กสทช. อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ เลขาธิการ กสทช. จึงได้
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเพ่ิมความสามารถของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
(๑) ผู้อ านวยการส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค หัวหน้าคณะท างาน 

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานะวัฒนา สุขวงศ์   ผู้ท างาน 
(๓) นางสาวสถาพร  อารักษ์วทนะ    ผู้ท างาน 

 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ   ผู้ท างาน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์  จันใด    ผู้ท างาน 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             



- ๒ - 
 

 (๖) นายศุภวัฒนา สุนทราวิวัฒวงศ์    ผู้ท างาน 
 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 

(๗) นายศรัณยพงศ์ จันทะศรี      ผู้ท างาน 
   โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี 

(๘) นายเกียรติพงศ์ ตระการจันทร์    ผู้ท างาน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

(๙) คุณสมพล สิทธิเวช     ผู้ท างาน 
 องค์กรอันดามันพาวเวอร์ 

(๑๐) นางสุภวรรณ นุ่นจันทร์     ผู้ท างาน 
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  

(๑๑) นางสาวช่อผกา นาคมิตร     ผู้ท างาน 
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
(๑๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร เรืองนภากุล   ผู้ท างาน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
(๑๓) นางสาวพวงทอง ว่องไว     ผู้ท างาน 

   ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพะเยา 
(๑๔) นางชุติมา พงพัง     ผู้ท างาน 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลต้นธงชัย จังหวัดล าปาง  
 (๑๕) นายตริฉัตร ชื่นศิลป์     ผู้ท างาน 

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
(๑๖) อาจารย์ณัฎฐินี ชูช่วย     ผู้ท างาน 

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    
(๑๗) คุณเจษฎา แต้สมบัติ     ผู้ท างาน 
      มูลนิธิเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

(๑๘) คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ     ผู้ท างาน  
  มูลนิธิซิสเตอร์ ส านักงานใหญ่ พัทยา  

(๑๙) คุณสุภัคภรณ์  ราญฎร     ผู้ท างาน  
    มูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ระยอง  

 (๒๐)  คุณบัณฑิตา ทิมทอง     ผู้ท างาน  
    มูลนิธิซิสเตอร์ ส านักงานใหญ่ พัทยา 

(๒๑) นางราตรี  จุลคีรี      เลขานุการ 
 (๒๒) เจ้าหน้าที่ของส านักคุ้มครองผู้บริโภค             ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์       

อ านาจหน้าที่ 
(๑) พัฒนาแนวทางการด าเนินการสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครอง

ผู้บริโภคในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เข้มแข็งและยั่งยืน และสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งช่องทางการมีส่วน
ร่วมของผู้บริโภคในการพัฒนามาตรการทางสังคมสอดคล้องตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  
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(๒) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ มอบหมาย 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ) 
  
๔. ข้อเสนอเพื่อทราบ 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ การแต่งตั้งคณะท างานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเพ่ิม
ความสามารถของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

 
     

๕ มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 









 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ การด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

ปี ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ 
๑. เรื่องเพื่อพิจารณา   

การด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  ปี ๒๕๖๓ -
๒๕๖๔ 
 
๒. ข้อเท็จจริง 

การด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
ปี ๒๕๖๓   
 โครงการพัฒนาความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์” โดยก าหนดจัดอบรมเครือข่ายฯ ๕ ครั้ง 
ภาคกลาง (จังหวัดชลบุรี ) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  

ภาคตะวันออก (กรุงเทพมหานคร) ระหว่างวันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ภาคอีสาน (จังหวัดอุดรธานี) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชน เกี่ยวกับกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน โดยก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างหลักสูตรฯ ๔ ครั้ง  

ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ – จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖๓  
ครั้งที่ ๒ ภาคกลาง – กรุงเทพและปริมณฑล      วันที่ 7 มกราคม ๒๕๖๔  
ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – จังหวัดขอนแก่น วันที่ 14 มกราคม ๒๕๖๔               
ครั้งที่ 4 ภาคใต้ - จังหวัดสงขลา    วันที่ 19 มกราคม ๒๕๖๔ 

ปี ๒๕๖๔  
 จัดอบรมเพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองผู้บริภาคในกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์. จ านวน ๘ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน ผู้เข้าร่วมรวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๐๐ คน ครอบคลุมทุกภูมิภาค  
ภาคเหนือ  

- จังหวัดพิษณุโลก ส.27 - อา.28 มีนาคม 2564 
- จังหวัดสุโขทัย พฤ.28 - ศ.29 มกราคม 2564  

ภาคอีสาน  
- จังหวัดขอนแก่น พฤ.25 - ศ.26 กุมภาพันธ์ 2564 
- จังหวัดอุบลราชธานี พฤ.11 - ศ.12 กุมภาพันธ์ 2564)  

ภาคใต้  
- จังหวัดสงขลา พฤ.1 - ศ.2 เมษายน 2564 
- จังหวัดตรัง ส.13 - อา.14 มีนาคม 2564 

ภาคกลาง  
- จังหวัดอยุธยา ส.8 - อา.9 พฤษภาคม 2564 

ส่วนกลาง  
- กรุงเทพมหานคร พฤ.27 - ศ.28 พฤษภาคม 2564 

- ๒ - 



 

 
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพ่ือการใช้

ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน” โดยด าเนินการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ด้านการสอนเรื่องสื่อ การ
รู้เท่าทันสื่อ ส าหรับสถาบันการศึกษาประชาชนทั่วไป และองค์กรต่างๆ ที่สนใจ รวม ๑๖ แห่ง ภูมิภาคละไม่
น้อยกว่า ๔ แห่ง ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  (อยู่
ระหว่างการขออนุมัติในหลักการเพื่อด าเนินการซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๔) 

๑) จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับสถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป และ
องค์กรต่างๆ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ  

๒) ผลิตสื่อการสอนส าหรับใช้ในการเรียนการสอน อาทิ คู่มือการสอนทั้งในรูปแบบ
เอกสารรูปเล่ม และ E-Book สื่อวิดีทัศน์ สื่อแอนิเมชั่นหรือสื่อการสอนอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม  

๓) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการน าหลักสูตรหรือเนื้อหาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนตามเนื้อหาและสื่อการสอน ให้แก่ครู/อาจารย์ผู้สอน 

๔) สนับสนุนการด าเนินการของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโดยครูผู้สอน
ของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องน าหลักสูตรหรือเนื้อหาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนตามเนื้อหาและสื่อการสอนที่ได้จัดท าข้ึนได้อย่างเหมาะสม แห่งละไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา  

 
๓. ข้อพิจารณา 

เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ปี ๒๕๖๓ –๒๕๖๔  
 
๔. มติท่ีประชุม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 



 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การพัฒนาแนวทางการด าเนินการการสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ ที่เข้มแข็งและยั่งยืน                              
 
๑. เรื่องเพื่อพิจารณา   
                พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการด าเนินการการสนับสนุนการรวมกลุ่มและ
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ ที่เข้มแข็งและยั่งยืน  
 
๒. ความเป็นมา 

เพ่ือให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในภูมิภาคต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง สอดคล้องตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๓ – 
๒๕๖๘) (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓) ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีหลักการสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายผู้บริโภคในภูมิภาคต่าง ๆ ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นต้องมีแนวทางการด าเนินการที่มุ่งให้มีแผนหรือแนวทางที่ชัดเจนในการมี
เครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
 
๓. ข้อเท็จจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
มุ่งเน้นการสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ ให้เข้มแข็งอย่าง

ต่อเนื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค ์: เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

เป้าหมาย : ประชาชนสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายในกิจการ กระจาย
เสียงและโทรทัศน์ตามสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

กลยุทธ์  : การส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีความเข้มแข็ง 

แนวทางการด าเนินงาน : มีแผนหรือแนวทางที่ชัดเจนในการมีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคที่
เข้มแข็ง 
   : สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะ
การรู้เท่าทัน สื่อให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ 
 
๔. ข้อพิจารณา 

 ในการสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในภูมิภาคต่าง ๆ ให้เข้มแข็งอย่าง
ต่อเนื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นต้องมีแนวทางการ
ด าเนินการที่มุ่งให้มีแผนหรือแนวทางที่ชัดเจนในการมีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง 
ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ จึงควรก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑)  มีแผนหรือแนวทางท่ีชัดเจนในการมีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเข้มแข็ง 



 

๒) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการรู้เท่า
ทัน สื่อให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ 

 
๕. มติท่ีประชุม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 


