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(ร่ าง) กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารนักข่ าว “สายฟ้าน้ อย” รุ่ นที่ 14
วันพฤหัสบดีท่ ี 13 – วันอาทิตย์ ท่ ี 16 ตุลาคม 2559 โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่ า จังหวัดอยุธยา
วันพฤหัสบดีท่ ี 13 ตุลาคม 2559
08.00 – 08.30 น.
นักศึกษาลงทะเบียน ณ ชัน้ 1 อาคารทรู ทาวเวอร์ (ถ.รัชดาภิเษก) กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารว่าง-เครื่ องดื่ม
08.30 – 09.00 น.

โดย

พิธีเปิ ดการอบรม
ดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์

...........................................
09.00 – 09.30 น.

โดย

ผูช้ ่วยบริ หารงานประธานคณะผูบ้ ริ หาร
และหัวหน้าคณะผูบ้ ริ หารด้านแบรนด์และการสือ่ สาร
บมจ.ทรู คอร์ ปอเรชัน่
นายก สมาคมนักข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ไทย

บรรยายเรื่ อง “เทคโนโลยีกับสื่อในอนาคต”
...........................................
บมจ.ทรู คอร์ ปอเรชัน่

09.30 – 09.40 น.

ถ่ายภาพร่ วมกันเป็ นที่ระลึก

09.40 – 10.00 น.

*เดินทางไปดูงาน สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (33HD)/(28 SD) และสถานีวิทยุครอบครัวข่าว F.M.106

11.00 - 12.30 น.

ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 / สถานีวิทยุครอบครัวข่าว F.M. 106

12.30 – 13.30 น.

*เดินทางไปดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต (ช่วงเวลารายการ สถานีประชาชน)

13.30 - 14.30 น.

ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต

14.30 – 15.30 น.

*เดินทางไปดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ถนนวิภาวดีรังสิต

16.00 – 17.30 น.

ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ถนนวิภาวดีรังสิต (รถปลดทุกข์/ทันข่าวทัว่ ไทย)

17.30 – 18.30 น.

เดินทางไปยังที่พกั โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า จังหวัดอยุธยา

18.30 – 19.00 น.

กิจกรรมเพื่อสร้ างการมีสว่ นร่ วม ชีแ้ จงกฎและกติกา การอยู่ร่วมกัน และ รับกุญแจ เข้ าที่พกั

19.00 – 20.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

20.00 – 23.00 น.

ชมภาพยนตร์ เรื่ อง Spotlight นักข่าวที่สนั่ คลอนคริ สจักร
*วิพากษ์ แลกเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติมมุ มองต่อวิชาชีพข่าว
- เตรี ยมนําเสนอแนวคิดข่าวโทรทัศน์ในมุมมองความคิดของคุณเป็ นอย่างไร
*(ออกแบบสถานีข่าวโทรทัศน์ 1 สถานี)
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วันศุกร์ ท่ ี 14 ตุลาคม 2559
07.00 - 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า
08.00 - 08.30 น.

สันทนาการ

08.30 – 09.30 น.

สื่อมวลชนในอนาคต
...........................................

โดย

นายก สมาคมนักข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ไทย

09.30 – 12.30 น.
วิทยากร

INTRODUCTION / CONCEPTION กระบวนการผลิตข่าว/สารคดีเชิงข่าว โทรทัศน์ - Convergence
คุณพีระวัฒน์ โชติ ธรรมโม
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายบรรณาธิ การ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐที วี
คุณสนมพร ฉิ มเฉลิ ม
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3
คุณอนุพงศ์ ไชยฤทธิ์
ผู้จดั การฝ่ ายศูนย์พฒ
ั นาบริ การเนื ้อหาและรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

12.30 – 13.30 น.

อาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น.

คิดประเด็นให้ เป็ นข่ าว – สารคดีเชิงข่ าว/ หลักการของข่ าว, การกําหนดประเด็นข่ าว และการสื่อ
ข่ าว/ การเข้ าถึงแหล่ งข่ าว และการรวบรวมข้ อมูล/ เทคนิคการสัมภาษณ์ – พูดคุย /เทคนิคการคิด
ประเด็นข่ าว และการผลิตสารคดีเชิงข่ าว
คุณอลงกรณ์ เหมื อนดาว
บรรณาธิ การรายการข่าว 3 มิ ติ
คุณธนานุช สงวนศักดิ์
บรรณาธิ การสารคดีเชิ งข่าว สถานีโทรทัศน์เนชัน่ ที วี

โดย
15.00 – 17.00 น.

17.00 – 18.00 น.

โดย

ภาพและเสียงในงานข่ าว/สารคดีเชิงข่ าว
เทคนิคการถ่ายภาพและการสือ่ ความหมายด้ วยภาพในข่าว/สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
คุณพิ ภพ พานิ ชภักดิ์
นักสือ่ สารมวลชนอิ สระ

โดย

การเปิ ดหน้ ารายงานข่ าว ณ จุดเกิดเหตุ / เทคนิคการเปิ ดหน้ า
คุณมนตรี อุดมพงศ์
ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

18.00 – 20.30 น.
โดย

เรี ยนรู้ เทคนิคและฝึ กปฏิบัติการออกเสียง การใช้ เสียงที่ถูกต้ องในงานข่ าว/สารคดีเชิงข่ าว
คุณพอใจ กิ จถาวรรัตน์ นักสือ่ สารมวลชนชํานาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
คุณวโรกาส มังกรพิ ศม์ นักสือ่ สารมวลชนชํานาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
คุณเพ็ญสิ น สงเนียม นักสือ่ สารมวลชนชํานาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
คุณบุญมา ศรี หมาด
นักสือ่ สารมวลชนชํานาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

20.30 – 21.30 น.

รับประทานอาหารเย็น

21.30 – 23.00 น.

กิจกรรมพี่พบน้ อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วางแผนการลงพื ้นที่เพื่อฝึ กปฏิบตั ิงานกลุม่
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วันเสาร์ ท่ ี 15 ตุลาคม 2559
07.00 - 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า
08.00 - 09.00 น.

สันทนาการ

09.00 – 10.00 น.

เบือ้ งหลังการทํางานข่ าว / การรวบรวมข้ อมูลข่ าว / การผลิต การวางแผน การนําเสนอข่ าว
กระบวนการและขันตอนการเล่
้
าเรื่ อง-ตัดต่อ นําเสนอ Post Production ในงานข่าวโทรทัศน์
คุณสนมพร ฉิ มเฉลิ ม
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3
คุณก่อเขต จันทเลิ ศลักษณ์
ผูอ้ ํานวยการสํานักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

โดย
10.00 - 10.30 น.

เตรี ยมความพร้ อมในการลงพื ้นที่เพื่อฝึ กปฏิบตั ิผลิตงานกลุม่ *(ผลงานกลุม่ ละ 3 นาที)

10.30 - 16.00 น.

ลงพืน้ ที่ฝึกปฏิบัตงิ านกลุ่ม เก็บข้ อมูล ภาพ เสียง เตรี ยมผลิตสารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์

16.00 – 24.00 น.

กลับมาที่โรงแรม เตรี ยมข้ อมูลเขียนสคริปต์ ตัดต่ อ และส่ งผลงาน

วันอาทิตย์ ท่ ี 16 ตุลาคม 2559
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
คุณสนมพร ฉิ มเฉลิ ม
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3
คุณพีระวัฒน์ โชติ ธรรมโม
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายบรรณาธิ การ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐที วี
คุณอิ ทธิ พนั ธ์ บัวทอง
บรรณาธิ การบริ หาร True4U
คุณก่อเขต จันทเลิ ศลักษณ์
ผูอ้ ํานวยการสํานักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

โดย

12.30 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.

อาหารกลางวัน
สรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ จากการเข้ าอบรมฯ “นําเสนอสถานีขา่ วโทรทัศน์ในมุมมองของคุณ ครัง้ ที่ 2”
(ผู้บริ หาร/บรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ร่วมวิพากษ์ )

14.30 – 15.30 น.

พิธีมอบเกียรติบตั ร
นายก สมาคมนักข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ไทย
ผูแ้ ทนจากกลุ่มบริ ษทั ทรู

โดย

15.30 – 16.30 น.

ประเมินผลการอบรม / มอบรางวัลกลุม่

16.30 – 18.00 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

**วิ ทยากรอยู่ระหว่างประสานงาน

