โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทางานยุคใหม่

หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพผู้ส่ ือข่ าวมืออาชีพขัน
้ สูง
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 2 วัน
โดย ดร.สุกจิ บารุ ง

หลักการและเหตุผล
การเป็ นผู้สื่อข่าว ไม่ใช่เป็ นการอาศัยดวง แต่เป็ นเรื่ องของความสามารถรอบด้ านของผู้ที่ทาหน้ าที่ เป็ นภาระที่
หนัก ต้ องอาศัยทังความรู
้
้ ความสามารถและความอดทน ต้ องแบกรับภาระการทาหน้ าที่และการประกอบธุรกิจของ
องค์กร ปั จจุบนั ภาพลักษณ์ของสื่อฯ มีความสัน่ คลอนมากขึ ้น ความรู้ สกึ ความต้ องการ ความคาดหวังต่าง ๆ ของ
ผู้บริ โภคมีความแตกต่างหลากหลายมากขึ ้น รู ปแบบของการนาเสนอที่มีช่องทางมากขึ ้น มีคแู่ ข่งที่แปลกและคาดไม่
ถึงมากขึ ้น และรู ปแบบการแข่งขันทางธุรกิจมีผลต่อความอยู่รอดของสื่อฯมากขึ ้น
ดังนัน้ มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่องค์กรด้ านสื่อฯ ทุกองค์กรต้ องเร่ งปฏิรูปองค์กรและพัฒนาบุคลากรในทุกๆ
ด้ าน ให้ มีความสามารถแบบมืออาชีพ รวมทังต้
้ องมีความทันสมัยล ้ายุค และหนึง่ ในวิธีการพัฒนาก็คือการจัดการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์ ของการเรี ยนรู้
1. เพื่อเสริ มสร้ างแนวคิด จิตวิญญาณและอุดมการณ์ ในการเป็ นผู้สื่อข่าวสมัยใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
และสังคม
2. เพื่อเสริ มสร้ างการพัฒนาทักษะด้ านต่างๆ ในการเป็ นผู้สื่อข่าวมืออาชีพที่ได้ รับการยอมรับ
3. เพื่อให้ ทราบถึงกระบวนการ ขันตอนและวิ
้
ธีการต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพสู.่ .การเป็ นผู้สอื่ ข่าวมืออาชีพขันสู
้ ง
4. เพื่อการพัฒนารู ปแบบการนาเสนอรายการในรูปแบบต่างๆ ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพมีความโดดเด่นและได้ รับความนิยม
5. เพื่อการค้ นพบตนเองเพื่อพัฒนาและสร้ างเสน่ห์ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการเป็ นผู้สื่อข่าวที่ได้ รับความสาเร็ จ
6. เพื่อเสริ มสร้ างความมุง่ มัน่ ทุ่มเท ตลอดจนสร้ างพลังและแรงบันดาลใจในการทางานให้ กบั ตนเองและผู้ร่วมงาน
7. เพื่อให้ สามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในการทางานได้ ดี
8. เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรท่ามกลางการแข่งขันที่เข้ มข้ นและรุนแรงมากขึ ้น เพื่อความสาเร็ จ
อย่างยัง่ ยืน

หัวข้ อการสัมมนา
1. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพื่อเสริ มศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบกันเอง
2. แนวคิดและทัศนคติเกี่ยวกับสือ่ ฯ ที่น่าสนใจ
 อิทธิพลและความสาคัญของสื่อฯ กับสังคม
 สื่อฯ กับความคาดหวังของสังคม ( ยอมรับ/คาดหวัง/ฝากความหวัง/สร้ างประโยชน์)
 สื่อฯ ที่ดีควรมีคณ
ุ สมบัติอย่างไรบ้ าง ?
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3. 4 ระดับของผู้มีอาชีพสื่อฯ ที่น่าสนใจ
4. อะไรคือความแตกต่างระหว่าง...ผู้สื่อข่าว/ ผู้สื่อข่าวมืออาชีพ /ผู้สื่อข่าวมืออาชีพขันสู
้ ง
5. คุณสมบัติของผู้สื่อข่าวมืออาชีพขันสู
้ งน่าจะมีอย่างไรบ้ าง ?
6. บทบาทที่สาคัญของผู้สื่อข่าว
7. เทคนิคการพัฒนาศักยภาพสู.่ .. การเป็ นผู้สื่อข่าวมืออาชีพขันสู
้ ง
8. การปรับแนวคิดและทัศนคติ
9. การค้ นพบตัวตนและการพัฒนาที่ถกู ต้ อง
10. การพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็ นผู้สื่อข่าวมืออาชีพ
11. การพัฒนาทักษะการสื่อสารขันสู
้ ง
 การเป็ นต้ นแบบและแบบอย่างของนักสื่อสารที่ถกู ต้ อง
 เทคนิคการฟั ง (การฟั งเชิงรุ ก)
 เทคนิคการพูด (เสียง/ภาษา/ลีลา)
 เทคนิคการอ่าน
 เทคนิคการเขียน/พิมพ์
12. เทคนิคการอ่านข่าว /รายงานข่าวผ่านสื่อ
13. เทคนิคการเป็ นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์
14. เทคนิคการเป็ นผู้ดาเนินรายการ (เดี่ยว/คู/่ ทีม)
15. เทคนิคการสรุ ป/ ย่อ/ ขยาย/ อธิบาย/ เสริ ม ฯลฯ
16. เทคนิคการวิเคราะห์ วิจารณ์ แบบสร้ างสรรค์
17. กลยุทธ์การสร้ างความแตกต่างและความโดดเด่นของรายการ
18. การวิเคราะห์กลุม่ ผู้ชม ผู้ฟัง
19. เทคนิคการสัมภาษณ์
20. กลยุทธ์การสร้ างบรรยากาศ
21. จุดบกพร่ อง น่าเบื่อหน่าย ราคาญ
22. เทคนิคการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า
23. ข้ อผิดพลาดและข้ อพึงระวังที่สาคัญ
24. เทคนิคการสร้ างเสน่ห์และความน่าประทับใจในสไตล์ของตนเอง
25. อุดมการณ์และจิตวิญญาณสื่อฯ
 ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ
 ความเคารพ-ศรัทธาในอาชีพ
 กฎ กติกา มารยาท
 คุณธรรม จริ ยธรรม
 อุดมการณ์และจิตวิญญาณ
26. การเสริ มสร้ างพลังและสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน
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27. บทสรุปจุดร่ วมที่ลงตัวของการทาหน้ าที่สื่อฯ และการประกอบธุรกิจที่ยงั่ ยืน
28. การฝึ กปฏิ บตั ิ แต่ละหัวข้อสลับการบรรยาย

รู ปแบบการอบรม
1. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ที่ได้ สาระ สนุกสนาน และเป็ นกันเอง
2. รู ปแบบการอบรม ใช้ กิจกรรมที่หลากหลายสลับการบรรยายโดยวิทยากรมืออาชีพ มีบรรยากาศที่แปลก
ใหม่เร้ าใจในการเรี ยนรู้ ตลอดการอบรม
3. กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิมีทงแบบรายบุ
ั้
คคล และกิจกรรมฝึ กปฏิบตั แิ บบกลุม่ WORK SHEET / WORK SHOP /
ROLE PLAYING ในแต่ละขันตอน
้
โดยมีวิทยากรให้ ดแู ลให้ ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ ชิด แบบกันเอง เพื่อให้
สามารถนาประสบการณ์ไปใช้ อย่างมืออาชีพขันสู
้ งได้ อย่างแท้ จริ ง
4. ร่ วมสรุ ปข้ อคิดและวิธีการสูก่ ารทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 2 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากรนาสัมมนาโดย

ดร.สุกิจ บารุ ง
วิทยากรและที่ปรึกษา

 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ที่เป็ นทังนั
้ กคิด

นักวิชาการ นักปฏิบตั ิ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด
นักสือ่ สารมวลชน (มีประสบการณ์ตรง ทังสิ
้ ง่ พิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์) มีประสบการณ์ทางานที่หลากหลาย
กับองค์ทงภาครั
ั้
ฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่
 เป็ นผู้ชานาญการในการฝึ กอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลักสูตรด้ านต่าง ๆ เช่น ภาวะผูน้ า
การบริ หาร วัฒนธรรมองค์กร การจัดการ การขาย การบริ การ การตลาด การสือ่ สาร การปรับทัศนคติ และ
แนวคิ ด การปลุกพลังและการสร้างแรงบันดาลใจ บุคลิ กภาพ ศิ ลปะการพูด Team Building กิ จกรรม
Walk Rally สมัยใหม่ ฯลฯ
 เป็ นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมสัมมนาให้ กบั หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน
มากว่า 25 ปี
การศึกษา
 ปริญญาเอก ด้ านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ซีบู (Organization Development
and Tranformation from CEBU Doctors University Philippines) )
 ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ด้านราชการ และบริษัทเอกชน
 อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา
 ผู้เชี่ยวชาญประจาสมาชิกวุฒิสภา
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ที่ปรึกษากิติมศักดิก์ รรมาธิการการท่องเทีย่ ววุฒิสภา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา
ประธานที่ปรึกษา บริ ษัท เซเว่นสตาร์ พาราวู๊ด จากัด
ที่ปรึกษา บริ ษัท Thai Consultant and Public Relation / ที่ปรึกษา ( คทก. 3 ) บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน )
ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์ และงานฝึ กอบรม บริษัท อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์
ที่ปรึกษารายการโทรทัศน์ รายการ “ TEEN TALK DRAMA “ ช่อง 11
ที่ปรึกษา บริ ษัท PTT LNG กลุม่ บริ ษัท ในเครื อ ปตท.
ที่ปรึกษา บริ ษัท RAYONG PRO GUARD
ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย
ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม อาดัม กรุ๊ป
ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม DODT THAI SEMINAR AND TRAINING
ประสบการณ์ ด้านสื่อสารมวลชน
สิ่งพิมพ์
 รองประธานสือ่ มวลชน เครื อสือ่ กลาง
 ผู้สอื่ ข่าว คอลัมนิสต์ และผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “ สือ่ กลาง “
 ศูนย์ขา่ ว นิตยสาร ผู้ใหญ่บ้านดาดี ของ อ.อภิชาติ ดาดี
วิทยุ
 ผู้ผลิตและผู้ดาเนินรายการวิทยุหลายรายการ ในหลายสถานี เช่น
 รายการ “ เพื่อนยามเช้ า ” ประเภทรายการเพลงเพื่อชีวติ และเพลงสตริ งสลับข้ อคิด
 รายการ “ ยิม้ รับตะวัน ” ประเภทรายการเพลงไทยสากลสลับการพูดคุยสาระ
 รายการ “ อนุรักษ์ ไทย ” ประเภทรายการสารคดีทวั่ ไทย สลับการพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญ
 รายการ “ พูดจาประสาระยอง ” ประเภทรายการอนุรักษ์ ภาษาถิ่น พูดคุยกึง่ ทอล์คโชว์ 3 คน
 รายการ “ ข่ าวสื่อกลาง ” ประเภทรายการ รายงานข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ขา่ วประจาวัน
 บันทึกเสียงสปอตโฆษณาทางวิทยุ และเสียงบรรยายสารคดีตา่ ง ๆ
โทรทัศน์
 พรี เซ็นเตอร์ งานโฆษณาทางโทรทัศน์
 วิทยากรพิเศษ บรรยายด้ านการตลาดและการจัดการ ช่ อง 11
 วิทยากรโต้ วาทีรายการ “ ทีววี าที ” ช่ อง 9
 4 ผู้ประสานงานรายการ “ สายตรง อ.บ.ต. ” ช่ อง 3
 ผู้ผลิตรายการ ผู้กากับรายการ และพิธีกร รายการ “ ตะวันฉาย ” ช่ อง 11 ภูมิภาค
 เขียนบท และเป็ นผู้บรรยายสารคดี ทางวิทยุและโทรทัศน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ำทั อาฉาภาย ทัากัด(
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
Mobile No. 098 585 9995

e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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