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โครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ นักข่าว “สายฟ้ าน้ อย”
รุ่นที่ 14 ประจําปี 2559
หลักการและเหตุผล

สมาคมนักข่า ววิทยุและโทรทัศน์ ไทยเป็ นองค์กรวิชาชีพที่ม ีสมาชิกมาจากผู้ประกอบอาชีพ สื่อวิทยุแ ละ
โทรทัศน์ทวประเทศ
ั่
โดยมีจุดประสงค์หลักคือมุ่งหวังจะเป็ นสื่อกลางในการติดต่อประสานเชื่อมโยงระหว่างหมู่มวล
สมาชิก เพื่อร่วมกันติดตามและผลักดันการปฏิรปู สื่อและอีกหนึ่งเป้าหมายทีเ่ ป็ นภารกิจสําคัญคือมุ่งส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพทักษะวิชาชีพของผูป้ ระกอบการด้านสือ่ วิทยุและโทรทัศน์โดยผ่านกิจกรรมการอบรมสัมมนาทางวิชาการฯลฯ
เพือ่ ให้สอ่ื วิทยุและโทรทัศน์ สามารถผลิตผลงานทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพไปสูผ่ ชู้ มผูฟ้ งั ในทีส่ ดุ
แม้ใ นระยะเริ่ม ต้น เป้ า หมายหลักของสมาคมฯ จะมุ่งเน้ น ที่กลุ่ ม สมาชิกที่ป ระกอบอาชีพ สื่อวิทยุแ ละ
โทรทัศน์ แต่ในอีกด้านหนึ่ง บุคลากรทีม่ คี วามสําคัญไม่แพ้คนในวิชาชีพและกําลังจะกลายเป็ นกําลังสําคัญในการ
สร้างอนาคตไทย นันคื
่ อ กลุ่มนิสติ นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสือ่ สารมวลชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

สมาคมฯ ได้ร บั การสนับ สนุ น จาก บมจ.ทรู คอร์ป อเรชัน่ เพื่อจัด ทํา โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบ ัติการ
นักข่าว” สายฟ้ าน้ อย” ซึง่ ดําเนินการมาแล้ว 13 ปี โดยได้รบั การตอบรับมากมาย ทัง้ จากผูเ้ ข้าร่วมโครงการ และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมให้นกั ศึกษาได้มาร่วมกิจกรรม ในการนี้ เพื่อให้โครงการมีความต่อเนื่อง อีกทัง้
เป็ นช่องทางให้นักศึกษาทีผ่ ่านการอบรมได้ต่อยอดความคิด หากมีเวทีสําหรับการฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อให้นักศึกษาได้
ทดลอง นําความรูแ้ ละทักษะต่างๆ ทัง้ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากในห้องเรียน มาทดลองใช้ให้เกิดเป็ นผลงานจริงทีเ่ ป็ นรูปธรรม
ก็น่าจะเป็ นอีกก้าวหนึ่ งที่ทําให้เกิดประสบการณ์ ใหม่ๆ อันจะเป็ น ประโยชน์ กบั ตัวของนักศึกษาเองเมื่อยามจบ
การศึกษาและเข้าสูโ่ ลกแห่งความเป็ นจริงในการทํางาน
สําหรับในปี นี้ สมาคมนักข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ ไทย กําหนดจะจัดโครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ
นักข่าว” สายฟ้ าน้ อย” รุ่นที่ 14 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 – วันอาทิ ตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 โรงแรมเดอะคาวาลิ
คาซ่า จังหวัดอยุธยา โดยเปิ ดรับนักศึกษาที่ เรียนด้านนิ เทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนในสาขาวิ ทยุ โทรทัศน์
หรือชื่ อสาขาวิ ชาอื่ นที่ มีก ารเรี ยนการสอนด้ า นวิ ท ยุโทรทัศ น์ ที่ กํา ลังศึ กษาชัน้ ปี ที่ 4 หรือชัน้ ปี ที่ 3 โดย
ผู้สมัครควรมีวิชาเรียนพื้นฐานด้ านการเขี ยนข่าว สารคดี เชิ งข่าว รวมทัง้ การผลิ ตรายการข่าววิ ทยุและ
โทรทัศน์ หรือนิ วมีเดียส์ จากสถาบันการศึกษาทัวประเทศ
่
เพื่อเข้าร่วมโครงการ จํานวน 60 คน

วัตถุประสงค์
1.สร้างการเรียนรูข้ องนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์และสือ่ สารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษา ให้รจู้ กั วิธกี ารคิดและมอง
ประเด็นใกล้ตวั เพือ่ นําเสนอข้อมูลผ่านสือ่ วิทยุและโทรทัศน์ได้อย่างน่าสนใจ
2.เปิ ดโลกทัศน์ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้รจู้ กั การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั สถาบันการศึกษา
อืน่ ๆ และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา
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กลุ่มเป้ าหมาย
นิสติ นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทัวประเทศ
่
เรียนด้านนิเทศศาสตร์และสือ่ สารมวลชนในสาขา
วิทยุและโทรทัศน์ โดยควรมีพน้ื ฐานวิชาด้านการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รวมทัง้ การผลิตรายการข่าววิทยุและ
โทรทัศน์หรือนิวมีเดียส์ ทีก่ าํ ลังศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 หรือชัน้ ปี ท่ี 3 จํานวน 60 คน

รูปแบบการสมัครเข้าร่วมกิ จกรรม
1. โควต้าตัวแทน ในนามสถาบันการศึกษา ทีส่ อนนิเทศศาสตร์และสือ่ สารมวลชน ซึง่ มีสาขาวิทยุโทรทัศน์
และกําลังเรียนในชัน้ ปี ท่ี 4 หรือชัน้ ปี ท่ี 3 สถาบันละ 1 คน โดยผู้สมัครต้องมีวิชาเรียนพื้นฐานด้านการ
เขี ย นข่ า ว สารคดี เ ชิ ง ข่ า ว รวมทัง้ การผลิ ตรายการข่ า ววิ ท ยุ แ ละโทรทัศ น์ ห รื อ นิ วมี เดี ยส์ โดย
สถาบันการศึกษาเป็ นผูค้ ดั เลือกและส่งรายชื่อมาให้สมาคมฯ พร้อมแนบบทความแสดงความเห็น ความ
ยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้ากระดาษ เอ 4 ในหัวข้อ “คนสื่อในอนาคต ทักษะในวิ ชาชี พและความท้ าทาย
ด้านจริ ยธรรม” (กรุณายกตัวอย่างและอธิ บายเหตุผลประกอบ)
2. เปิ ดรับสมัครนักศึกษาที่ เรียนด้านนิ เทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาขาวิ ทยุและโทรทัศน์ ทวไปที
ั่
่
สนใจ และมีพื้นฐานวิ ชาด้านการเขียนข่าว สารคดีเชิ งข่าว รวมทัง้ การผลิ ตรายการข่าววิ ทยุและ
โทรทัศน์ หรือนิ วมี เดี ยส์ คณะกรรมการสมาคมฯ จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครและบทความ
ประกอบทีส่ ง่ มาด้วย ทัง้ นี้ ให้ส่งใบสมัครพร้อมแนบบทความแสดงความเห็น ความยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้า
กระดาษ เอ 4 ในหัว ข้อ “คนสื่ อในอนาคต ทัก ษะในวิ ช าชี พ และความท้ า ทายด้ า นจริ ยธรรม”
(กรุณายกตัวอย่างและอธิ บายเหตุผลประกอบ)

หมดเขตส่งใบสมัคร วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น.
** นักศึกษาที่สมัครเข้าอบรมด้วยตนเองและโควต้าสถาบัน
ต้องเขียนบทความแนบมากับใบสมัครด้วย
โดยมีอาจารย์ลงนามรับรอง เลือกว่านักศึกษาสมัครเข้ามาในรูปแบบใด**
หมายเหตุ
สําหรับนั กศึ กษา ผู้ผ่านโครงการในลักษณะเดี ย วกัน ได้ แก่ สายฟ้ าน้ อย พิ ราบน้ อยทัง้
ส่วนกลางและภูมิภาค พิ ราบดิ จิตอล พิ ราบเขียว สมาคมฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่พิจารณารับเข้า
อบรมครัง้ นี้
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. เกิดเวทีให้นิสติ นักศึกษาได้แสดงออกและนําเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง สูส่ าธารณะ
2. นิสติ นักศึกษาได้เปิ ดโลกทัศน์ ของตนเองและเรียนรูผ้ ลงานที่ดีของผูอ้ ่นื และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมฯ

