
 

 

กำหนดการ 

“โครงการฝกอบรมการผลิต Professional Freelance Journalism for Television (PFJT) 

ผูสื่อขาวโทรทัศนอิสระแบบมืออาชีพ 

 

วิทยากรวันที่ 1-3 : Nick McGrath 

Professional Freelance Journalism Experience / Founder & Educator - Bangkok 

Photography Workshops 

ตารางอบรมวันท่ี 1 ชวงเชา : 09.00-12.00  

DAY 1  Morning - Introduction to Workshop 

Multimedia Examples Discuss work flow for 

creating Multimedia Basic Audio and Camera 

Techniques. Discuss each pre-prepared story 

idea . 

 

Possible content to be included:  

- Different format for social media 

multiplatform 

- The use of Narrative, Subtitle, Caption for 

digital video 

 

ตอนเชา – บทนำเขาสูการอบรมเชิงปฏิบัติการดวยการ

พูดคุยแลกเปลี่ยน(อภิปราย)ตัวอยางข้ันตอนการทำงาน

สำหรับการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดียแบบพ้ืนฐานเก่ียวกับเสียง

และเทคนิคภาพ การอภิปรายจะทำใหตั้งตนเริ่มแนวคิด

เรื่องราวได 

 

เนื้อหาประกอบดวย(หากเปนไปได): 

- รูปแบบ ลักษณะและความแตกตางของแพลตฟอรม

โซเชียลมีเดียตาง ๆ 

- การใชการบรรยาย คำบรรยาย คำจำกัดความ(คำอธิบาย) 

สำหรับวิดีโอดิจิทัล 

 

ตารางอบรมวันท่ี 1 ชวงบาย : 13.30-21.00  

Afternoon - Student Field Work  

Possible content to be included:  

- Include practical practice on camera 

shooting 

- How to conduct different styles of 

interview: frontal for digital , tv style 

- How to shoot hand-held effectively 

ภาคบาย - ปฏิบัตภิาคสนาม 

เนื้อหาประกอบดวย(หากเปนไปได): 

- ฝกปฏิบัติการถายภาพ 

- วิธีนำเขาสูเรื่องราวรูปแบบตาง ๆ: การเปดหนาสไตลดิจิทัล

ทีว ี

- วิธีการถายภาพดวยมืออยางมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

ตารางอบรมวันท่ี 2 ชวงเชา : 09.00-12.00  

DAY 2  Morning - Check student progress - 

work on any issues and basic problem 

solving  

วันท่ี 2 ตอนเชา - ทบทวนความรูของผูเขารับการอบรมใน

ประเด็นตาง ๆ และการแกปญหาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ตารางอบรมวันท่ี 2 ชวงบาย : 13.30-21.00  

Afternoon- Student Field Work Editing  

Possible content to be included:  

- How to approach strangers 

- Research for engaging video content 

 

ชวงบาย - การแกไขงานภาคสนามของนักเรียน 

เนื้อหาประกอบดวย(หากเปนไปได): 

- วิธีเขาหาแหลงขอมูลบุคคลท่ีไมรูจักหรือคนแปลกหนา 

- คนควาขอมูลเชิงลึกท่ีทำใหวิดีโอนาสนใจมาประกอบ 

 

ตารางอบรมวันท่ี 3 ชวงเชา : 09.00-12.00  

DAY 3 Morning- Finalizing the editing of 

Multi- Media Project Afternoon- Viewing and 

Presentation of Multi- Media Project  

Because of the time constraints, we have 

decided on 3 possible formats for finalized 

multi-media projects for consideration.  

1. 30 sec video - subtitle text narrative, no 

voice over. Use stylized text for branding 

and stylized transitions, camera techniques.  

2. On Air style. Television 

3. Documentary style include subject 

interview, B roll and audio. 

วันท่ี 3 ตอนเชา - ตรวจสอบแกไขชิ้นงานมัลติมีเดีย /ภาค

บาย – นำเสนอผลงาน 

 

เนื่องจากขอจำกัดดานเวลา เราจึงตัดสินใจเลือกรูปแบบ 3 

แบบท่ีเปนไปไดสำหรับโครงการฯ เพ่ือใหพิจารณา ไดแก 

1. รูปแบบวิดีโอ 30 วินาที – การบรรยายดวยขอความ ไมมี

ลงเสียงบรรยาย ใชเทคนิคสรางขอความอยางสรางสรรค การ

เปลี่ยนเชื่อมตอภาพ และเทคนิคการถายภาพและมุมกลอง 

 2. รูปแบบสำหรับการออกอากาศ  

3. รูปแบบสารคดี ไดแก แบบสัมภาษณ แบบ B-roll และ

รูปแบบสารคดีเสียง 

 

 



 

 

ตารางอบรมวันท่ี 3 ชวงบาย : 13.30-21.00  

Afternoon-  Presentation ภาคบาย - นำเสนอผลงานจบเขาสู กระบวนการอภิปราย

เพ่ือปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตามผลงานท่ีทำเสร็จแลว 

และวิธีท่ีจะปรับปรุงชุดทักษะเพ่ือนำไปประยุกตใชใน

เสนทางอาชีพของผูเขารวมแตละคนตอไป 

 

วิทยากรวันที่ 4 :  1. ดร.ปรัชญา เปยมการุณ  อาจารย วทิยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ  และ Instructor / Mentor : ที่ คิด I เลา I ถาย I ตัด : เคลียรชัดๆ เร่ือง Video 

Content  

2.ดร.จารุวัฒน นุทอง อาจารย วทิยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

และ DaVinci Resolve Certified Trainer at Blackmagic Design และอาจารย มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ 

 

ตารางอบรมวันท่ี 4 : 09.00-21.00 

All Day - Smart News Smart Multi-platform Smart News…Smart multi-Skill  

- Storytelling / Content creator 

(ทักษะโปรดักชั่นแบบมืออาชีพ multi-platform) 

 

 


