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กาํหนดการอบรมเชงิปฏบิัติการนักข่าว  “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 17 

วันพฤหสับดีที่ 17 – วันอาทติย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 

โรงแรมเดอะ พาลาซโซ่ (รัชดา)   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

วันพฤหสับดีที่ 17 ตุลาคม 2562 

08.00 – 08.30 น.  นกัศกึษาลงทะเบียน   (ทรู ดิจิทลั พาร์ค หรือ อาคารทรูทาวเวอร์ -รัชดา) ** 

08.30 – 09.00 น.  พธีิเปิดการอบรม  

 วิทยากร คณุพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้ อํานวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสมัพนัธ์การตลาด  

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่  

คณุพีระวฒัน์  โชติธรรมโม นายก สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย  

09.00 – 09.40 น.  บรรยายเร่ือง  “นวัตกรรมดจิทิลั/Big Data... ส่ือ..ในภูมทิศัน์ส่ือใหม่”  * 

 วิทยากร *………………………………….. บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

 

09.40 – 09.45 น.  ถ่ายภาพร่วมกนัเป็นท่ีระลกึ 

09.45 – 11.00 น.  เดินทางไปยงัสถานท่ีฝึกอบรม 

11.00 - 12.00 น.  กิจกรรมสนัทนาการ (แนะนําตวั ชีแ้จงกฎกติกา)   

12.00 – 13.00 น . รับประทานอาหารเท่ียง   

13.00 - 15.00 น. โครงสร้างพืน้ฐานในงานข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์  

Introduction / Conception – Script Writing /PRE -PRO-POST 

 วิทยากร  คณุสนมพร  ฉิมเฉลิม  ผู้ทรงคณุวฒิุด้านสื่อ (PRE -PRO-POST) 

คณุธนานชุ สงวนศกัด์ิ นกัสื่อสารมวลชนอิสระ (Introduction / Conception) 

ฉตัรรัศม์ ปิยะทศัน์สริิ  ผู้ทรงคณุวฒิุด้านสื่อ (Script Writing-หลกัการเขียนสคริปต์ท่ีถกูต้อง) 

15.00 – 16.30 น.  โครงสร้างพืน้ฐานของงานข่าว ในสื่อแฟลตฟอร์มอ่ืน ๆ อย่างมืออาชีพ อาทิ 

   ( YouTube / Website / FACEBOOK/ IG / TWITTER) 

 วิทยากร          คณุนภพฒัน์จกัษ์ อตัตนนท์  บรรณาธิการข่าวออนไลน์ Workpoint News  

16.30 – 17.30 น.  VISUAL GRAMMAR ไวยากรณ์ภาพ ในการผลิตข่าวโทรทศัน์และ Content ในสื่อแฟลตฟอร์มอ่ืน 

วิทยากร คณุนนัทสทิธ์ิ นิตย์เมธา ผช.ผู้ อํานวยการสว่นงานกลยทุธ์ธุรกิจสื่อใหม ่PPTV  

17.30– 18.30 น.  กิจกรรมเพ่ือสร้างการมีสว่นร่วม รับกญุแจ เข้าท่ีพกั                           

**ให้โจทย์งานกลุ่ม หวัข้อข่าวท่ีต้องทําในการอบรมโครงการฯ คือ สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ 1 ข่าว ความยาว 3-5 นาที / *และ

สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 1 ข่าวนี ้ข้อมูลและงานข่าวจะต้องเช่ือมโยงไปยังสื่อแฟลต์ฟอร์มอ่ืนด้วย คือYouTube / Twitter/

ออนไลน์ เวปไซต์  /// * ระหว่างลงพืน้ท่ีผลิตงานสารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ (ในวนัเสาร์ท่ี 19 ต.ค.62) แตล่ะกลุม่จะต้องทํา Live 

FACEBOOK ความยาว 5-10 นาที /// TWITTER ระหวา่งลงพืน้ท่ี 5-10 ทวิต 
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18.30 – 19.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 

19.30 – 21.30 น. ทกัษะงานโปรดักช่ันแบบมืออาชีพ ถ่าย-ตัด-เล่าเร่ือง  

วิทยากร  ดร.ปรัชญา เป่ียมการุณ ท่ีปรึกษาและวิทยากรผู้ เช่ียวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร                                             

เจ้าของเพจ คิด/เลา่/ถ่าย/ตดั : เคลียร์ชดั ๆเร่ือง Video Content 

21.30 – 22.30 น.  แบ่งประเดน็และวางแผนการทํางานกลุม่  (กลุม่ย่อย) 

 

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 

07.00 - 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 

08.00 - 09.00 น.  สนัทนาการ  

09.00 – 10.00 น.  เทคนิคการเปิดหน้ารายงานข่าว ณ จุดเกดิเหตุ และการทาํข่าวสไตล์ MOJO   

 วิทยากร  .......................................................................... *อยู่ระหวา่งประสาน 

10.30 – 12.00 น.  คดิประเด็นให้เป็นข่าว – สารคดีเชงิข่าว/ หลักการของข่าว, การกาํหนดประเด็นข่าว  

และการส่ือข่าว/ การเข้าถงึแหล่งข่าว และการรวบรวมข้อมูล/ เทคนิคการสัมภาษณ์ – พูดคุย / 

เทคนิคการคดิประเด็นข่าว และการผลิตสารคดีเชงิข่าว 

นําเสนอประเด็นงานกลุ่มเพื่อเตรียมการทาํสารคดีเชงิข่าว 

 วิทยากร คณุอลงกรณ์ เหมือนดาว      บรรณาธิการรายการข่าว 3 มิติ  สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีชอ่ง 3   

คณุธนานชุ สงวนศกัด์ิ       นกัสื่อสารมวลชนอิสระ  

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
 

13.00 – 15.30 น.  เทคนิคการถ่ายภาพ/เสียง และการส่ือความหมายด้วยภาพ 

   และเสียงในงานข่าว/สารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ และนิวมีเดีย 

 วิทยากร คณุพิภพ พานิชภกัด์ิ ผู้ทรงคณุวฒิุด้านสื่อและรองผู้ อํานวยการ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

15.30 – 17.00 น.  หลักการใช้ภาษาพูด-ภาษาเขียนและการเปิดหน้ารายงานข่าวราชพธีิ/ข่าวพธีิการ 

 วิทยากร  คณุธีระวฒัน์ พึง่ทอง ผู้ประกาศข่าว สํานกัข่าวไทย  

17.00 – 19.00 น.  การผลิตและการนําอินโฟกราฟิก+Motion picture มาใช้ในงานข่าวและสารคดีเชิงข่าว 

วิทยากร .......................................................................... *อยู่ระหวา่งประสาน 
 

19.00 – 20.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

20.00 – 22.00 น. วางแผนการลงพืน้ท่ีเพ่ือฝึกปฏิบติังานกลุม่- แตล่ะกลุม่ประชมุกองบรรณาธิการ แบ่งหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบและวางแผนการทํางาน - นําเสนอประเดน็และแนวทางในการทํางานของแตล่ะกลุม่ 

 วิทยากร  คณุสนมพร  ฉิมเฉลิม  ผู้ทรงคณุวฒิุด้านสื่อ 

คณุธนานชุ สงวนศกัด์ิ  นกัสื่อสารมวลชนอิสระ 

 

 



Page 3 of 3 

 

 

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 

07.00 - 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 

08.00 - 08.30 น.  สนัทนาการ  

08.30 - 09.00 น.  เตรียมความพร้อมในการลงพืน้ท่ีเพ่ือฝึกปฏิบติัผลิตงานกลุม่  (ผลงานกลุม่ละ 3 นาที) 

   และทําความเข้าใจขัน้ตอนตา่งๆ ในการลงพืน้ท่ี 

09.00 - 16.00 น.  ลงพืน้ที่ฝึกปฏบิัตงิานกลุ่ม เกบ็ข้อมูล ภาพ เสียง เตรียมผลิตสารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ 

  *ผลิตสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 1 ข่าว ความยาว 3-5 นาที / *และสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 1 ข่าวนี ้ข้อมูลและงาน

ข่าวจะต้องเช่ือมโยงไปยังส่ือแฟลต์ฟอร์มอ่ืนด้วย คือYouTube / Twitter/ออนไลน์ เวปไซต์  /// * ระหว่างลงพืน้ที่ผลิตงาน

สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ (ในวันเสาร์ที่  19 ต.ค.62) แต่ละกลุ่มจะต้องทํา Live FACEBOOK ความยาว 5-10 นาที /// 

TWITTER ระหว่างลงพืน้ที่ 5-10 ทวิต 

 

16.00 – 24.00 น.  กลับมาที่โรงแรม เตรียมข้อมูลเขียนสคริปต์  ตัดต่อ และส่งผลงาน 

วันอาทติย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 

08.00 - 09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 

09.00 - 09.30 น.  สนัทนาการ 

09.30 - 12.30 น.  นําเสนอผลงานโทรทศัน์ของแต่ละกลุ่ม  วิทยากรกลุ่มวพิากษ์เพิ่มเตมิประเดน็  

    พร้อมเสนอแนะ 

 วิทยากร  .......................................................................... *อยู่ระหวา่งประสาน 
 

12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

13.30 – 14.30 น.  นําเสนอผลงานโทรทศัน์ของแต่ละกลุ่มวิทยากรกลุ่มวิพากษ์เพิ่มเตมิประเดน็ พร้อมเสนอแนะ 

14.30 – 15.30 น.  พิธีมอบเกียรติบตัร  

วิทยากร คณุพีระวฒัน์  โชติธรรมโม           นายก สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 

 คณุพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้ อํานวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสมัพนัธ์การตลาด  

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

15.30 – 16.30 น.  ประเมินผลการอบรม / มอบรางวลักลุม่ 

16.30 น.  จบการอบรม 

 

 

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างประสาน 

 


