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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่ าว “สายฟ้ าน้ อย” รุ่ นที่ 17
วันพฤหัสบดีท่ ี 17 – วันอาทิตย์ ท่ ี 20 ตุลาคม 2562
โรงแรมเดอะ พาลาซโซ่ (รั ชดา) จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีท่ ี 17 ตุลาคม 2562
08.00 – 08.30 น.
นักศึกษาลงทะเบียน (ทรู ดิจิทลั พาร์ ค หรื อ อาคารทรู ทาวเวอร์ -รัชดา) **
08.30 – 09.00 น.
พิธีเปิ ดการอบรม
วิทยากร
คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อํานวยการด้ านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด
บมจ.ทรู คอร์ ปอเรชัน่
คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
09.00 – 09.40 น.
บรรยายเรื่ อง “นวัตกรรมดิจทิ ลั /Big Data... สื่อ..ในภูมทิ ศั น์ ส่ ือใหม่ ” *
วิทยากร
*………………………………….. บมจ.ทรู คอร์ ปอเรชัน่
09.40 – 09.45 น.
09.45 – 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 – 13.00 น .
13.00 - 15.00 น.

ถ่ายภาพร่ วมกันเป็ นที่ระลึก
เดินทางไปยังสถานที่ฝึกอบรม
กิจกรรมสันทนาการ (แนะนําตัว ชี ้แจงกฎกติกา)
รับประทานอาหารเที่ยง
โครงสร้ างพื ้นฐานในงานข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
Introduction / Conception – Script Writing /PRE -PRO-POST
วิทยากร
คุณสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ (PRE -PRO-POST)
คุณธนานุช สงวนศักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ (Introduction / Conception)
ฉัตรรัศม์ ปิ ยะทัศน์สริ ิ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ (Script Writing-หลักการเขียนสคริ ปต์ที่ถกู ต้ อง)
15.00 – 16.30 น.
โครงสร้ างพื ้นฐานของงานข่าว ในสื่อแฟลตฟอร์ มอื่น ๆ อย่างมืออาชีพ อาทิ
( YouTube / Website / FACEBOOK/ IG / TWITTER)
วิทยากร
คุณนภพัฒน์จกั ษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ Workpoint News
16.30 – 17.30 น.
VISUAL GRAMMAR ไวยากรณ์ภาพ ในการผลิตข่าวโทรทัศน์และ Content ในสื่อแฟลตฟอร์ มอื่น
วิทยากร
คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา ผช.ผู้อํานวยการส่วนงานกลยุทธ์ธุรกิจสื่อใหม่ PPTV
17.30– 18.30 น.
กิจกรรมเพื่อสร้ างการมีสว่ นร่ วม รับกุญแจ เข้ าที่พกั
**ให้ โจทย์งานกลุ่ม หัวข้ อข่าวที่ต้องทําในการอบรมโครงการฯ คือ สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 1 ข่าว ความยาว 3-5 นาที / *และ
สารคดีเชิ งข่าวโทรทัศน์ 1 ข่าวนี ้ ข้ อมูลและงานข่าวจะต้ องเชื่อมโยงไปยังสื่อแฟลต์ฟอร์ มอื่นด้ วย คือYouTube / Twitter/
ออนไลน์ เวปไซต์ /// * ระหว่างลงพื ้นที่ผลิตงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ (ในวันเสาร์ ที่ 19 ต.ค.62) แต่ละกลุม่ จะต้ องทํา Live
FACEBOOK ความยาว 5-10 นาที /// TWITTER ระหว่างลงพื ้นที่ 5-10 ทวิต
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18.30 – 19.30 น.
19.30 – 21.30 น.
วิทยากร
21.30 – 22.30 น.

รับประทานอาหารเย็น
ทักษะงานโปรดักชั่นแบบมืออาชีพ ถ่ าย-ตัด-เล่ าเรื่ อง
ดร.ปรัชญา เปี่ ยมการุ ณ ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้ านสื่อและการสื่อสาร
เจ้ าของเพจ คิด/เล่า/ถ่าย/ตัด : เคลียร์ ชดั ๆเรื่ อง Video Content
แบ่งประเด็นและวางแผนการทํางานกลุม่ (กลุม่ ย่อย)

วันศุกร์ ท่ ี 18 ตุลาคม 2562
07.00 - 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า
08.00 - 09.00 น.
สันทนาการ
09.00 – 10.00 น.
เทคนิคการเปิ ดหน้ ารายงานข่ าว ณ จุดเกิดเหตุ และการทําข่ าวสไตล์ MOJO
วิทยากร
.......................................................................... *อยู่ระหว่างประสาน
10.30 – 12.00 น.
คิดประเด็นให้ เป็ นข่ าว – สารคดีเชิงข่ าว/ หลักการของข่ าว, การกําหนดประเด็นข่ าว
และการสื่อข่ าว/ การเข้ าถึงแหล่ งข่ าว และการรวบรวมข้ อมูล/ เทคนิคการสัมภาษณ์ – พูดคุย /
เทคนิคการคิดประเด็นข่ าว และการผลิตสารคดีเชิงข่ าว
นําเสนอประเด็นงานกลุ่มเพื่อเตรี ยมการทําสารคดีเชิงข่ าว
วิทยากร
คุณอลงกรณ์ เหมือนดาว บรรณาธิการรายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีชอ่ ง 3
คุณธนานุช สงวนศักดิ์
นักสื่อสารมวลชนอิสระ
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.
วิทยากร
15.30 – 17.00 น.
วิทยากร
17.00 – 19.00 น.
วิทยากร
19.00 – 20.00 น.
20.00 – 22.00 น.
วิทยากร

เทคนิคการถ่ ายภาพ/เสียง และการสื่อความหมายด้ วยภาพ
และเสียงในงานข่ าว/สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ และนิวมีเดีย
คุณพิภพ พานิชภักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อและรองผู้อํานวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
หลักการใช้ ภาษาพูด-ภาษาเขียนและการเปิ ดหน้ ารายงานข่ าวราชพิธี/ข่ าวพิธีการ
คุณธีระวัฒน์ พึง่ ทอง ผู้ประกาศข่าว สํานักข่าวไทย
การผลิตและการนําอินโฟกราฟิ ก+Motion picture มาใช้ ในงานข่าวและสารคดีเชิงข่าว
.......................................................................... *อยู่ระหว่างประสาน
รับประทานอาหารเย็น
วางแผนการลงพื ้นที่เพื่อฝึ กปฏิบตั ิงานกลุม่ - แต่ละกลุม่ ประชุมกองบรรณาธิการ แบ่งหน้ าที่ความ
รับผิดชอบและวางแผนการทํางาน - นําเสนอประเด็นและแนวทางในการทํางานของแต่ละกลุม่
คุณสนมพร ฉิมเฉลิม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ
คุณธนานุช สงวนศักดิ์
นักสื่อสารมวลชนอิสระ
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วันเสาร์ ท่ ี 19 ตุลาคม 2562
07.00 - 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า
08.00 - 08.30 น.
สันทนาการ
08.30 - 09.00 น.
เตรี ยมความพร้ อมในการลงพื ้นที่เพื่อฝึ กปฏิบตั ิผลิตงานกลุม่ (ผลงานกลุม่ ละ 3 นาที)
และทําความเข้ าใจขันตอนต่
้
างๆ ในการลงพื ้นที่
09.00 - 16.00 น.
ลงพืน้ ที่ฝึกปฏิบัตงิ านกลุ่ม เก็บข้ อมูล ภาพ เสียง เตรี ยมผลิตสารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์
*ผลิตสารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ 1 ข่ าว ความยาว 3-5 นาที / *และสารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ 1 ข่ าวนี ้ ข้ อมูลและงาน
ข่ าวจะต้ องเชื่อมโยงไปยังสื่อแฟลต์ ฟอร์ มอื่นด้ วย คือYouTube / Twitter/ออนไลน์ เวปไซต์ /// * ระหว่ างลงพืน้ ที่ผลิตงาน
สารคดี เชิ ง ข่ า วโทรทั ศ น์ (ในวั น เสาร์ ที่ 19 ต.ค.62) แต่ ล ะกลุ่ มจะต้ อ งทํา Live FACEBOOK ความยาว 5-10 นาที ///
TWITTER ระหว่ างลงพืน้ ที่ 5-10 ทวิต
16.00 – 24.00 น.
กลับมาที่โรงแรม เตรี ยมข้ อมูลเขียนสคริปต์ ตัดต่ อ และส่ งผลงาน
วันอาทิตย์ ท่ ี 20 ตุลาคม 2562
08.00 - 09.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า
09.00 - 09.30 น.
สันทนาการ
09.30 - 12.30 น.
นําเสนอผลงานโทรทัศน์ ของแต่ ละกลุ่ม วิทยากรกลุ่มวิพากษ์ เพิ่มเติมประเด็น
พร้ อมเสนอแนะ
วิทยากร
.......................................................................... *อยู่ระหว่างประสาน
12.30 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
วิทยากร

15.30 – 16.30 น.
16.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอผลงานโทรทัศน์ ของแต่ ละกลุ่มวิทยากรกลุ่มวิพากษ์ เพิ่มเติมประเด็น พร้ อมเสนอแนะ
พิธีมอบเกียรติบตั ร
คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม
นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อํานวยการด้ านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด
บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชัน่
ประเมินผลการอบรม / มอบรางวัลกลุม่
จบการอบรม

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่ างประสาน

