
  

 

 

 

กําหนดการ 

อบรม“หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานสือ่และภาควิชาการ”                         

โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานสื่อและภาควิชาการ                                               

โดย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย รวมกับ สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 -18.30  น. 

และวันอาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 -18.30  น. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตารางอบรม วันเสารที่ 13  เดือนพฤศจิกายน 2564 เวลา 9:30 - 18:30 น. 

 

9.30 -11.30 น.  หัวขอที่ 1 จริยธรรมใหม ความรูสึกรวม และความรับผิดชอบตอสังคม (New Ethics, Empathy 

and Social Responsibility)                                                   

วิทยากรประจําหัวขอ    คุณพิภพ  พานิชภักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ  

        ดร.สิขเรศ ศิรากานต นักวิชาการดานสื่อ 

รายละเอียดหัวขอการเรียนรู  - ทบทวนแนวคิดจริยธรรมสื่อและความรับผิดชอบตอสังคมของทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อใหมที่

แตกตางกัน  

 - แนวคิดเก่ียวกับความรูสึกรวม (Empathy) ในฐานะจริยธรรมและคุณคาใหมใน การสรางสรรคสื่อ  

  - ความทาทายทางจริยธรรมในการผลิตสื่อทามกลางโจทยเร่ืองการอยูรอดของสื่อ  ทําอยางไรใหเนื้อหาสื่อทํา

หนาที่ไดทั้งการบริการสาธารณะ (serve) และขาย (sell) หรือเปนที่ตองการไดในขณะเดียวกัน “Ethics มีคําวา new 

เกิดข้ึน ethics เดิมที่พูดกันอยูมันตองเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมหรือไมเพราะวามันมีคําวา marketing มีselling เขามา 

ethics มันจะตองเปลี่ยนไปอยางไร ซึ่งในตางประเทศเขาพูดกันแลวโดยเฉพาะสํานักขาวออนไลนเขาพูดกันเลยวา ethics 

หลายๆ ที่พูดกันอยูในทุกวันนี้มันก็ทําไมไดแลว มันไมไดถูกจริงตามบริบทของสังคมวันนี้แลว รวมทั้งจะวาดวยเร่ือง 

empathy และ responsibility” 

 

12.30-14.30 น. หัวขอที่ 2 การตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact Checking)   

วิทยากรประจําหัวขอ  ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม    หัวหนากลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน คณะวารสารศาสตร 

    และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผูผลิตรายการชัวรกอนแชร MCOT HD 30 

รายละเอียดหัวขอการเรียนรู - ความรูและความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับความคิดเห็น (Opinion) ขอเท็จจริง (Fact) ความ

จริง (Truth) มโนทัศนภววิสัย หรือความเปนกลาง (Objectivity  ในงานวารสารศาสตร และเรียนรูเก่ียวกับเคร่ืองมือที่ใชใน

การตรวจสอบความจริง (Fact-Checking Tools) ระหวางที่คนหาขอมูล (search) 

 

 

 



14.30-16.30 น. หัวขอที่ 3 ขอมูล (Data)                                                             

วิทยากรประจําหัวขอ  ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง อาจารยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

    มหาวิทยาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

คุณนันทสิทธิ์  นิตยเมธา ผช.ผอ.สวนงานกลยุทธธุรกิจสื่อใหม PPTV  

และอุปนายก สมาคมผูผลิตสื่ออนไลน 

รายละเอียดหัวขอการเรียนรู - ความเขาใจเก่ียวกับวารสารศาสตรขอมูล (Data Journalism) ที่ครอบคลุมประเด็นการ

สืบคนขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะห ขอมูล และการนําเสนอขอมูลเชิงภาพ (Data Visualization) และการเลาเร่ือง

ดวยขอมูล (Data Storytelling) ทําความรูจักกับเคร่ืองมอืตาง ๆ ที่ใชในการสืบคน จัดการ วิเคราะห และนําเสนอขอมูลเปน

ภาพ 

 

16.30-18.30 น.   หัวขอที่ 4 บริบท (context) 

วิทยากรประจําหัวขอ   คุณธนานุช  สงวนศักดิ์ ผูสื่อขาวอิสระ  

ดร.เจษฎา  ศาลาทอง อาจารยประจําภาควิชาการสื่อสารมวลชน  

  คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และพิธีกร-ผูประกาศขาว 

รายละเอียดหัวขอการเรียนรู - การไหวรูตอเพศสภาพ (Gender Sensitivity) การรายงานขาวอยางทั่วถึง (Inclusive 

Reporting) การรายงานขาวที่ไหวรูตอความขัดแยง (Conflict Sensitive Reporting) พลเมืองโลก (Global Citizen) การ

เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมและสภาวะอากาศ (Environmental and  Climate Change) 

 

ตารางอบรม วันอาทิตยที่ 14  เดือนพฤศจิกายน 2564 เวลา 9:30 - 18:30 น. 

 

9.30 -11.30 น. หัวขอที่ 5 การเลาเร่ือง (Storytelling)                                             

วิทยากรประจําหัวขอ    ดร.ปรัชญา เปยมการุณ อาจารยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

    มหาวิทยาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

รายละเอียดหัวขอการเรียนรู - หลักการ ประเภท และวิธีการในการเลาเร่ือง   

 - การเลาเร่ืองขามสื่อ กลยุทธแพลตฟอรม (Platform Strategy) มาชวยในการออกแบบวิธีการเลาเร่ือง เลาเร่ือง

อยางไรใหสามารถกระตุนการมีสวนรวมและสรางปฏิสัมพันธกับผูชมบนแพลตฟอรมแตละประเภท  

 - การเลาเร่ืองรูปแบบใหมในยุคดิจิทัล อาทิ การเลาเร่ืองผานพิกัด (Location- based Storytelling) การเลาเร่ือง

เสมือนจริง (Virtual Reality Storytelling) ผานวิดีโอแบบ 360 องศา   

 

12.30-14.30 น. หัวขอที่ 6 ผูชม (Audience)  

วิทยากรประจําหัวขอ    ผศ.ดร. นิษฐา  หรุนเกษม อาจารยสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร   

    ผศ.ดร.สกุลศรี  ศรีสารคาม หัวหนาสาขาวารสารคอนเวอรเจนทและสื่อดิจิทัลสรางสรรค  

    คณะนิเทศศาสตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

 รายละเอียดหัวขอการเรียนรู  - แนวคิดเก่ียวกับการทํายุทธศาสตรการออกแบบเนื้อหา (Content Strategy) เคร่ืองมือใน

การติดตาม (Monitor) วิเคราะห (Analyses) และสรางการมีสวนรวม (engage) กับผูชม และการศึกษากลุมผูชมตัวแทน

ผูบริโภค (Persona) 



14.30-16.30 น.  หัวขอที่ 7 กลยุทธและการขาย (Strategy and Selling)                                   

วิทยากรประจําหัวขอ  ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหนาสาขาวารสารคอนเวอรเจนทและสื่อดิจิทัลสรางสรรค  

    คณะนิเทศศาสตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน  

    คุณพีระวัฒน โชติธรรมโม   นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย  

รายละเอียดหัวขอการเรียนรู  - แนวคิดเก่ียวกับการสรางกลยุทธการออกแบบเนื้อหา (Content Strategy)  

 - การทําความเขาใจเก่ียวกับกลยุทธแพลตฟอรม (Platform Strategy) เพื่อสรางการมีสวนรวมของผูชมบน

แพลตฟอรมที่หลากหลายทั้งในลักษณะออนแอร (on-air) ออนไลน (online) และออฟไลน (offline)   

 - เรียนรูเก่ียวกับการทํา SEO (Search Engine Optimization) และ SEM (Search Engine Marketing)  

 - แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับยุทธศาสตรองคกร ที่ครอบคลุมประเด็นนิเวศสื่อและแนวโนม  

 - แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ที่ครอบคลุมเร่ืองการขาย (Selling) การตลาด 

(Marketing) รายไดของธุรกิจ (Business Revenue) และการสรางแบรนด (Branding)   

 

16.30-18.30 น.  เปดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนซักถามระหวางผูเขารวมอบรมและวิทยากร  

18.30 น.          จบการ อบรม“หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานสื่อและภาควิชาการ”         

โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานสื่อและภาควิชาการ                                              

โดย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย รวมกับ สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

 

• สมัครไดตั้งแตวันน้ี – 5 พฤศจิกายน 2564 

         สมัครไดที่ QR Code >>>>>>>>   

 

 

 

  หรือสมัครผานLink ดานลางน้ี   

  https://forms.gle/oEkQfEi6a4fLFgB76 

***หมายเหตุ*** 

7 บทเรียน บทเรียนละ 2 ชั่วโมง (120 นาที)  ผานทาง Application ZOOM และ On Site บางสวนตามประกาศ ศบค. 

  ผู เข าอบรมจะได รับหนั งสือ  “ คู มื อทั กษะนั กข าวในยุคดิจิทั ล  Journalists’ Survival Guide in Digital Age” และ 

ประกาศนียบัตรจาก หลังจบการอบรมจากสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย รวมกับ สำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสรางสรรค  

*ขอสงวนสิทธิ์มอบประกาศนียบัตรใหกับผูที่เขาอบรมครบทั้ง 2 วันเทาน้ัน 

https://forms.gle/oEkQfEi6a4fLFgB76

