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-ราง- 

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาว “สายฟานอย” รุนท่ี 19 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 – วันอาทิตยท่ี 30 ตุลาคม 2565  กรุงเทพมหานคร 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 ต.ค. 65 

08.00 – 08.30 น.        นักศึกษาลงทะเบียน ณ ....................................................... 

            รับประทานอาหารวาง-เครื่องดื่ม 

08.30 – 09.00          - พิธีกรกลาวตอนรับ  

           คุณพิมลพรรณ ศิริวงศวานงาม ผูอำนวยการดานสื่อสารองคกร ประชาสัมพันธการตลาด  

              บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น    

                              คุณพีระวัฒน โชติธรรมโม  นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

        - เปด VDO สายฟานอย แนะนำโครงการฯ  

09.00 – 09.40 น.      บรรยายเรื่อง  .......................................................................... 

 โดย             ……………………………………………………………………………………… บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น 

09.40 – 09.45 น.      ถายภาพรวมกันเปนท่ีระลึก 

09.45 น.          เดินทางไปยังสถานท่ีฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสายฟานอย รุนท่ี 19-2565 

11.00 - 12.00 น.       กิจกรรมสันทนาการ (แนะนำตัว ช้ีแจงกฎกติกา คายอบรมโครงการสายฟานอย รุนท่ี 19)   

  **ใหโจทยงานกลุม หัวขอขาวท่ีตองทำในการอบรมโครงการฯ คือ สกูปขาวโทรทัศน 1 ขาว ความยาว  

3-4 นาที / *และระหวางการผลิตสกูปขาว ผูเขารวมอบรมจะตองเชื่อมโยงไปยังสื่อแพลตฟอรมอ่ืนดวย คือYouTube 

/ Twitter/ออนไลน เวปไซต  /// * ระหวางลงพ้ืนท่ีผลิตงานสารคดีเชิงขาวโทรทัศน (ในวันเสารท่ี 29 ต.ค.65) แตละ

กลุมจะตองทำ Live FACEBOOK ความยาว 1-3 นาที /// TWITTER ระหวางลงพ้ืนท่ี 3-5 ทวิต 

12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารเท่ียง    

13.00 - 15.00 น.      Media Landscape / Media Ecosystem  

วิทยากร      ........................................................................... 

15.00 - 17.30 น.     โครงสรางพ้ืนฐานในงานขาว-สารคดีเชิงขาวโทรทัศน และ Multi-platform 

         Introduction / Conception – Script Writing /PRE -PRO-POST 

 วิทยากร      พุทธิฉัตร จินดาวงศ บรรณาธิการขาว และ หัวหนาผูส่ือขาว สถานีโทรทัศน PPTV HD36   

17.30 – 19.30 น.    “การสรางสรรคและโครงสรางพ้ืนฐานของงานขาว-การผลิตคอนเทนท ในส่ือรูปแบบใหม  

                และการส่ือสารผานโซเซียลมีเดยีอยางมืออาชีพ–Convergence Media Multi-Platform”    

 วิทยากร     ........................................................................... 

19.30 – 20.30 น.      รับประทานอาหารเย็น 

20.30 -  22.00 น.     Special Inspiration โดยผูสำเร็จในอาชีพสื่อสารมวลชน อาทิ โปรดิวเซอร Netflix 
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วันศุกรท่ี 28 ต.ค. 65  

07.00 - 08.00 น.      รับประทานอาหารเชา 

08.00 – 10.00 น.     การคิดประเด็นใหเปนขาว-สารคดีเชิงขาว/การกำหนดประเด็นขาว/วิธีการเขาถึงแหลงขาว- 

          การรวบรวมขอมูล/เทคนิคการสัมภาษณ 

วิทยากร       คุณอลงกรณ เหมือนดาว บรรณาธิการรายการขาว 3 มิติ สถานีโทรทัศนไทยทีวสีีชอง 3 

10.00 -  12.00 น.  เทคนิคการเปดหนารายงานขาว ณ จุดเกิดเหตุ และการเปดหนารายงานขาวแบบมัลติ 

             แพลตฟอรม 

 วิทยากร       ........................................................................... 

12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารเท่ียง    

13.00 – 15.30 น.      ทักษะงานโปรดักช่ันแบบมืออาชีพ คิด-เลา-ถาย-ตัด (Storytelling / Content creator) 

  วิทยากร       ดร.ปรัชญา เปยมการุณ อาจารยประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย 

           ศรีนครินทรวิโรฒ / ท่ีปรึกษาและวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานสื่อและการสื่อสาร / เจาของเพจ   

           คิด/เลา/ถาย/ตัด :เคลียรชัด ๆ เรื่องVideo Content 

15.30 - 19.00 น.       มิตใิหมของ MODERN JOURNALSIM ทักษะท่ีนักส่ือสารมวลชนตองมีและการจัดตั้ง  

          NEWS ROOM สถานีขาว หองขาวงาย ๆ ดวยตัวเอง LIVE STREAMING  

วิทยากร      ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง อาจารยประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัย 

           ศรีนครนิทรวิโรฒ 

19.00 - 20.00 น.      รับประทานอาหารเย็น 

20.00 - 22.00 น.      ประชุมกองบรรณาธิการเพ่ือเตรียมลงพ้ืนท่ีผลิตผลงานสกูปขาว 3-4 นาทีในแตละกลุม 

 

วันเสารท่ี 29 ต.ค. 65  

07.00 - 08.00 น.      รับประทานอาหารเชา  

08.00 - 09.00 น.      เตรียมลงพ้ืนท่ีผลิตชิ้นงาน 

10.00 – 14.00 น.     ลงพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติงานกลุม เก็บขอมูล ภาพ เสียง เตรียมผลิตสารคดีเชิงขาวโทรทัศน 

  *สกูปขาวโทรทัศน 1 ขาว ความยาว 3-4 นาที / *และระหวางการผลิตสกูปขาว ผูเขารวมอบรมจะตอง

เชื่อมโยงไปยังสื่อแพลตฟอรมอ่ืนดวย คือ YouTube / Twitter / ออนไลน เวปไซต  /// * ระหวางลงพ้ืนท่ีผลิตงาน

สารคดีเชิงขาวโทรทัศน (ในวันเสารท่ี 29 ต.ค.65) แตละกลุมจะตองทำ Live FACEBOOK ความยาว 1-3 นาที /// 

TWITTER ระหวางลงพ้ืนท่ี 3-5 ทวิต 

14.00 – 20.00 น.      กลับมาท่ีสถานท่ีจัดฝกอบรม เริ่มข้ันตอนการทำงาน Production และ Post 

Production เขียนสคริปต  ตัดตอ และสงผลงานสมบูรณพรอมออกอากาศภายในเวลา 20.00 น.  
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วันอาทิตยท่ี 30 ต.ค. 65 

07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา 

08.00 – 09.00 น. สนัทนาการ  

09.00 – 10.00 น. สรปุและรวมถอดบทเรียนการเรียนรูกระบวนการ PRE -PRO-POST  

วิทยากร  ทีมวิทยากรพ่ีเลี้ยงโครงการสายฟานอย 

10.00-12.00 น.  นักขาวรุนใหม นักส่ือสารมวลชนรุนใหมตองรูอะไรบาง? 

   - เขาใจแพลตฟอรม-Digital Marketing / เขาใจ AI ของสื่อใหม /  

เขาใจ PERSONA ภายใตกรอบจริยธรรมในวิชาชีพสื่อ/ 

 วิทยากร ......................................................................................................................... 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. นำเสนอผลงานโทรทัศนของแตละกลุม  วิทยากรกลุมวิพากษเพ่ิมเติมประเด็น  

    พรอมเสนอแนะ 

 วิทยากร  คุณพีระวัฒน  โชติธรรมโม          นายก สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

   .......................................................................................................................... 

   ........................................................................................................................... 

   ............................................................................................................................ 

 

16.30 – 17.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตร  

วิทยากร      คุณพีระวัฒน  โชติธรรมโม        นายก สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

      คุณพิมลพรรณ ศิริวงศวานงาม   ผูอำนวยการดานสื่อสารองคกร ประชาสัมพันธการตลาด   

        บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น 

17.30 – 18.30 น.      ประเมินผลการอบรม / มอบรางวัลกลุม 

19.30 น.        จบการอบรม 

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


