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(ร่าง) กาํหนดการอบรมเชงิปฏบิัตกิารนักข่าว  “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 14 

วันพฤหสับดีที่ 13 – วันอาทติย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า จังหวัดอยุธยา 
 

วันพฤหสับดีที่ 13 ตุลาคม 2559 

08.00 – 08.30 น.  นกัศกึษาลงทะเบียน ณ ชัน้ 1 อาคารทรูทาวเวอร์ (ถ.รัชดาภิเษก) กรุงเทพฯ 

   รับประทานอาหารวา่ง-เคร่ืองด่ืม 
 

08.30 – 09.00 น.  พธีิเปิดการอบรม  

  โดย ดร.ปพนธ์  รัตนชยักานนท์  ผูช่้วยบริหารงานประธานคณะผูบ้ริหาร 

และหวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นแบรนด์และการสือ่สาร    

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่    

...........................................         นายก สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย  
 

09.00 – 09.30 น.  บรรยายเร่ือง  “เทคโนโลยีกับส่ือในอนาคต” 

  โดย ...........................................    บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
 

09.30 – 09.40 น.  ถ่ายภาพร่วมกนัเป็นท่ีระลกึ 
 

09.40 – 10.00 น.  *เดินทางไปดงูาน สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (33HD)/(28 SD) และสถานีวิทยคุรอบครัวขา่ว F.M.106  

 

11.00 - 12.30 น.  ศกึษาดงูานสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 / สถานีวิทยคุรอบครัวข่าว F.M. 106 
 

12.30 – 13.30 น.  *เดินทางไปดงูานสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสติ (ช่วงเวลารายการ สถานีประชาชน) 
 

13.30 - 14.30 น.  ศกึษาดงูานสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต 
 

14.30 – 15.30 น.  *เดินทางไปดงูานสถานีโทรทศัน์ไทยรัฐทีวี ถนนวิภาวดีรังสิต 
 

16.00 – 17.30 น.  ศกึษาดงูานสถานีโทรทศัน์ไทยรัฐทีวี ถนนวิภาวดีรังสิต (รถปลดทกุข์/ทนัข่าวทัว่ไทย) 
 

17.30 – 18.30 น.  เดินทางไปยงัท่ีพกั โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซา่ จงัหวดัอยธุยา 
 

18.30 – 19.00 น.  กิจกรรมเพ่ือสร้างการมีสว่นร่วม ชีแ้จงกฎและกตกิา การอยู่ ร่วมกัน และ รับกญุแจ เข้าท่ีพกั 
 

19.00 – 20.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
 

20.00 – 23.00 น.  ชมภาพยนตร์เร่ือง Spotlight  นกัข่าวท่ีสัน่คลอนคริสจกัร 

*วิพากษ์แลกเปลี่ยนแนวคิดทศันคติมมุมองตอ่วิชาชีพข่าว 

   - เตรียมนําเสนอแนวคิดข่าวโทรทศัน์ในมมุมองความคิดของคณุเป็นอย่างไร 

   *(ออกแบบสถานีข่าวโทรทศัน์ 1 สถานี) 
 

 

 



Page 2 of 3 

 

 

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 

07.00 - 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
 

08.00 - 08.30 น.  สนัทนาการ 
 

08.30 – 09.30 น.  สื่อมวลชนในอนาคต 

  โดย ...........................................         นายก สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย  
 

09.30 – 12.30 น.  INTRODUCTION / CONCEPTION กระบวนการผลิตข่าว/สารคดีเชิงข่าว โทรทศัน์ - Convergence  

 วิทยากร  คณุพีระวฒัน์   โชติธรรมโม         ผูอํ้านวยการฝ่ายบรรณาธิการ สถานีโทรทศัน์ไทยรัฐทีวี  

   คณุสนมพร ฉิมเฉลิม  ผูช่้วยผูจ้ดัการ  สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

   คณุอนพุงศ์  ไชยฤทธ์ิ ผู้จดัการฝ่ายศนูย์พฒันาบริการเนือ้หาและรายการ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
 

12.30 – 13.30 น.  อาหารกลางวนั 
 

13.30 – 15.00 น. คดิประเด็นให้เป็นข่าว – สารคดีเชงิข่าว/ หลักการของข่าว, การกาํหนดประเด็นข่าว และการส่ือ

ข่าว/ การเข้าถงึแหล่งข่าว และการรวบรวมข้อมูล/ เทคนิคการสัมภาษณ์ – พูดคุย /เทคนิคการคดิ

ประเดน็ข่าว และการผลิตสารคดีเชงิข่าว 

  โดย คณุอลงกรณ์ เหมือนดาว   บรรณาธิการรายการข่าว 3 มิติ  

คณุธนานชุ สงวนศกัด์ิ  บรรณาธิการสารคดีเชิงข่าว สถานีโทรทศัน์เนชัน่ทีวี  
 

15.00 – 17.00 น.  ภาพและเสียงในงานข่าว/สารคดีเชงิข่าว  

เทคนิคการถ่ายภาพและการสือ่ความหมายด้วยภาพในข่าว/สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ 

  โดย คณุพิภพ พานิชภกัด์ิ    นกัสือ่สารมวลชนอิสระ 
 

17.00 – 18.00 น.  การเปิดหน้ารายงานข่าว ณ จุดเกดิเหตุ / เทคนิคการเปิดหน้า  

  โดย คณุมนตรี อดุมพงศ์  ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
 

18.00 – 20.30 น.  เรียนรู้เทคนิคและฝึกปฏบิัติการออกเสียง การใช้เสียงที่ถูกต้องในงานข่าว/สารคดีเชงิข่าว 

โดย คณุพอใจ  กิจถาวรรัตน์ นกัสือ่สารมวลชนชํานาญการ สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

คณุวโรกาส  มงักรพิศม์    นกัสือ่สารมวลชนชํานาญการ สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

คณุเพ็ญสิน  สงเนียม นกัสือ่สารมวลชนชํานาญการ สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

คณุบญุมา  ศรีหมาด นกัสือ่สารมวลชนชํานาญการ สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
 

20.30 – 21.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 
 

21.30 – 23.00 น.  กิจกรรมพ่ีพบน้อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วางแผนการลงพืน้ท่ีเพ่ือฝึกปฏิบติังานกลุม่ 
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วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 

07.00 - 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
 

08.00 - 09.00 น.  สนัทนาการ  
 

09.00 – 10.00 น.  เบือ้งหลังการทาํงานข่าว / การรวบรวมข้อมูลข่าว / การผลิต การวางแผน การนําเสนอข่าว 

กระบวนการและขัน้ตอนการเลา่เร่ือง-ตดัตอ่ นําเสนอ Post Production ในงานข่าวโทรทศัน์ 

  โดย คณุสนมพร ฉิมเฉลิม  ผูช่้วยผูจ้ดัการ  สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

คณุก่อเขต  จนัทเลิศลกัษณ์ ผูอํ้านวยการสํานกัข่าว สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
 

 

10.00 - 10.30 น.  เตรียมความพร้อมในการลงพืน้ท่ีเพ่ือฝึกปฏิบติัผลิตงานกลุม่ *(ผลงานกลุม่ละ 3 นาที) 
 

10.30 - 16.00 น.  ลงพืน้ที่ฝึกปฏบิัตงิานกลุ่ม เกบ็ข้อมูล ภาพ เสียง เตรียมผลิตสารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ 
 

16.00 – 24.00 น.  กลับมาที่โรงแรม เตรียมข้อมูลเขียนสคริปต์  ตัดต่อ และส่งผลงาน 
 

วันอาทติย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 

08.00 - 09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
 

09.00 - 09.30 น.  สนัทนาการ 
 

09.30 - 12.30 น.  นําเสนอผลงานโทรทศัน์ของแต่ละกลุ่ม  วิทยากรกลุ่มวพิากษ์ 

เพิ่มเตมิประเดน็ พร้อมเสนอแนะ 

  โดย คณุสนมพร ฉิมเฉลิม           ผูช่้วยผูจ้ดัการ  สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

คณุพีระวฒัน์   โชติธรรมโม         ผูอํ้านวยการฝ่ายบรรณาธิการ สถานีโทรทศัน์ไทยรัฐทีวี 

   คณุอิทธิพนัธ์ บวัทอง           บรรณาธิการบริหาร True4U 

คณุก่อเขต  จนัทเลิศลกัษณ์ ผูอํ้านวยการสํานกัข่าว สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
 

12.30 – 13.30 น.  อาหารกลางวนั 

13.30 – 14.30 น.  สรุปกระบวนการเรียนรู้จากการเข้าอบรมฯ  “นําเสนอสถานีข่าวโทรทศัน์ในมมุมองของคณุ ครัง้ท่ี 2”  

   (ผู้บริหาร/บรรณาธิการ สถานีโทรทศัน์ร่วมวิพากษ์) 
 

14.30 – 15.30 น.  พิธีมอบเกียรติบตัร  

โดย นายก สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 

 ผูแ้ทนจากกลุ่มบริษทัทรู 
 

15.30 – 16.30 น.  ประเมินผลการอบรม / มอบรางวลักลุม่ 
 

16.30 – 18.00 น.  เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

**วิทยากรอยู่ระหว่างประสานงาน 


