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ร่าง 
ก าหนดการอบรมเชงิปฏบิัติการนักข่าว  “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 16 

วันพฤหสับดีที่ 4 – วันอาทติย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 
โรงแรมพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภเิษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

วันพฤหสับดีที่ 4 ตุลาคม 2561 
08.00 – 08.30 น.  นกัศกึษาลงทะเบียน  (จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้) 
 

08.30 – 09.00 น.  พธีิเปิดการอบรม  
 วิทยากร คณุพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อ านวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสมัพนัธ์การตลาด  

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่  
........................................  นายก สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย  

09.00 – 09.30 น.  บรรยายเร่ือง  “Big Data” 

 วิทยากร ........................................ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
 

09.30 – 09.40 น.  ถ่ายภาพร่วมกนัเป็นท่ีระลกึ 
 

09.40 – 10.00 น.  แนะน าตวัและสนัทนาการ 
 

10.00 – 11.00 น. Idol  Inspiration 
   Who Inspired You to Become a Journalist and New Media Journalist 
 วิทยากร  คณุกรุณา บวัค าศรี  พิธีกร และผู้ผลิตรายการ The World with Karuna สถานีโทรทศัน์ PPTV 

คณุนครินทร์ วนกิจไพบลูย์  บรรณาธิการบริหาร THE STANDARD 
 

11.00 – 12.00 น. การสร้างสรรค์ส่ือรูปแบบใหม่ และการส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดียอย่างมืออาชีพ 
Convergence Multimedia  Platform  

 วิทยากร  คณุนนัทสทิธ์ิ นิตย์เมธา ผู้ช่วยผู้อ านวยการสว่นงานกลยทุธ์ธุรกิจ สื่อใหม ่สถานีโทรทศัน์ PPTV 
คณุนภพฒัน์จกัษ์ อตัตนนท์  บรรณาธิการข่าวออนไลน์  Workpoint  News 

 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 13.30 น.  สนัทนาการ 
13.30 – 15.30 น. โครงสร้างพืน้ฐานในงานข่าว-สารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์   

Introduction / Conception – Script  Writing  

 วิทยากร  คณุสนมพร  ฉิมเฉลิม  ผู้ช่วยผู้จดัการ  สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
คณุธนานชุ สงวนศกัด์ิ  นกัสื่อสารมวลชนอิสระ 
คณุณฏัฐา โกมลวาทิน  บรรณาธิการและผู้ด าเนินรายการ “ท่ีน่ี ไทยพีบีเอส” 

และบรรณาธิการข่าวอาเซียน  สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
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15.30 – 17.00 น.  กิจกรรมเพ่ือสร้างการมีสว่นร่วม ชีแ้จงกฎและกติกา การอยู่ร่วมกนั และ รับกญุแจ เข้าท่ีพกั 
   **ให้โจทย์งานกลุม่ หวัข้อ ถ้าคณุเลือกท าสื่อใหม ่จะมีวิธีการน าเสนอเนือ้หารูปแบบใดและในช่องทางใด 
 

17.00 – 18.00 น.  แตล่ะกลุม่น าเสนอแนวคิดจากโจทย์  
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.30 น.  เทคนิคการเปิดหน้ารายงานข่าว ณ จุดเกดิเหตุ และการท าข่าวสไตล์ MOJO   
 วิทยากร  คณุนภจรส  ใจเกษม  ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว  สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 
 

20.30 – 21.30 น.  แบ่งประเดน็และวางแผนการท างานกลุม่  
 
 

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 
05.30 – 06.30 น.  ออกเดินทางไปศกึษาดงูานท่ี สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3  (แจกอาหารวา่ง) 
 

06.30 – 08.00 น.  ศกึษาดงูานท่ี สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3   
 

08.00 – 09.30 น.  ออกเดินทางไปศกึษาดงูานท่ี สถานีโทรทศัน์รัฐสภา  (แจกอาหารเช้า) 
 

09.30 – 10.30 น.  ศกึษาดงูานท่ี สถานีโทรทศัน์รัฐสภา   
 

10.30 – 12.00 น.  ออกเดินทางกลบั  โรงแรมพาลาสโซ ่ถนนรัชดาภิเษก 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. คดิประเด็นให้เป็นข่าว – สารคดีเชงิข่าว/ หลักการของข่าว, การก าหนดประเด็นข่าว  

และการส่ือข่าว/ การเข้าถงึแหล่งข่าว และการรวบรวมข้อมูล/ เทคนิคการสัมภาษณ์ – พูดคุย / 
เทคนิคการคดิประเด็นข่าว และการผลิตสารคดีเชงิข่าว 
น าเสนอประเด็นงานกลุ่มเพื่อเตรียมการท าสารคดีเชงิข่าว 

 วิทยากร คณุอลงกรณ์ เหมือนดาว   บรรณาธิการรายการข่าว 3 มิต ิ สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3   
คณุธนานชุ สงวนศกัด์ิ  นกัสื่อสารมวลชนอิสระ  

 

14.30 – 15.30 น.  พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

15.30 – 18.00 น.  เทคนิคการถ่ายภาพ/เสียง และการส่ือความหมายด้วยภาพ 
   และเสียงในงานข่าว/สารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ และนิวมีเดีย 
 วิทยากร คณุพิภพ พานิชภกัด์ิ   ผู้ทรงคณุวฒิุด้านสื่อและรองผู้อ านวยการ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

คณุคงศกัด์ิ จงใจ    นกัสื่อสารมวลชนอิสระ  
  

18.00 – 19.30 น.  หลักการใช้ภาษาพูด-ภาษาเขียนและการเปิดหน้ารายงานข่าวราชพธีิ/ข่าวพธีิการ 

 วิทยากร  คณุสายสวรรค์ ขยนัย่ิง   ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการโทรทศัน์   
 

19.30 – 20.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 
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20.30 – 21.30 น.  เบือ้งหลังการท างานข่าว / การรวบรวมข้อมูลข่าว / การผลิต การวางแผน การน าเสนอข่าว 
กระบวนการและขัน้ตอนการเล่าเร่ือง-ตัดต่อ น าเสนอ Post Production ในงานข่าวโทรทศัน์ 

 วิทยากร  คณุสนมพร  ฉิมเฉลิม  ผู้ช่วยผู้จดัการ  สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
คณุธนานชุ สงวนศกัด์ิ  นกัสื่อสารมวลชนอิสระ 

 

21.30 – 22.30 น.  กิจกรรมพ่ีพบน้อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วางแผนการลงพืน้ท่ีเพ่ือฝึกปฏิบตัิงานกลุม่ 
 

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 
07.00 - 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
08.00 - 08.30 น.  สนัทนาการ  
 

08.30 - 09.00 น.  เตรียมความพร้อมในการลงพืน้ท่ีเพ่ือฝึกปฏิบตัิผลิตงานกลุม่  (ผลงานกลุม่ละ 3 นาที) 
   และท าความเข้าใจขัน้ตอนตา่งๆ ในการลงพืน้ท่ี 
 

09.00 - 16.00 น.  ลงพืน้ที่ฝึกปฏบิัตงิานกลุ่ม เกบ็ข้อมูล ภาพ เสียง เตรียมผลิตสารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ 
 

16.00 – 24.00 น.  กลับมาที่โรงแรม เตรียมข้อมูลเขียนสคริปต์  ตัดต่อ และส่งผลงาน 
 

วันอาทติย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 
08.00 - 09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
09.00 - 09.30 น.  สนัทนาการ 
 

09.30 - 12.30 น.  น าเสนอผลงานโทรทศัน์ของแต่ละกลุ่ม  วิทยากรกลุ่มวพิากษ์เพิ่มเตมิประเดน็ พร้อมเสนอแนะ 
 วิทยากร  คณุสนมพร  ฉิมเฉลิม  ผู้ช่วยผู้จดัการ  สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

คณุพีระวฒัน์  โชติธรรมโม  ผู้อ านวยการฝ่ายบรรณาธิการ  สถานีโทรทศัน์ไทยรัฐทีวี 
คณุพิภพ พานิชภกัด์ิ   ผู้ทรงคณุวฒิุด้านสื่อและรองผู้อ านวยการ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
คณุธนานชุ สงวนศกัด์ิ  นกัสื่อสารมวลชนอิสระ 

 

12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
 

13.30 – 14.30 น.  น าเสนอผลงานโทรทศัน์ของแต่ละกลุ่ม  วิทยากรกลุ่มวพิากษ์เพิ่มเตมิประเดน็ พร้อมเสนอแนะ 
 

14.30 – 15.30 น.  พิธีมอบเกียรติบตัร  
วิทยากร ........................................           นายก สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 

 คณุพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อ านวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสมัพนัธ์การตลาด  
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

 

15.30 – 16.30 น.  ประเมินผลการอบรม / มอบรางวลักลุม่ 
16.30 น.  จบการอบรม 


