(ร่าง)กําหนดการการประชุมกลุ่มย่อย

เรื่องแนวทางการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย ครั้งที่สาม

3rd NBTC/ITU Focus Group on Community TV Service
วันที่ 13-15 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559
13:30-14:00

ลงทะเบียน

14:00-14:30

เปิดการประชุม



14:30-15:45

กล่าวรายงานโดย นางสาวอรศรี ศรีระษา
ผู้อํานวยการส่วน สํานักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สํานักงาน กสทช.
กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมโดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

วาระที่ 1: นําเสนอร่างรายงานการศึกษา
เรื่องกรณีศึกษาการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในต่างประเทศ
 เรื่องกรอบนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย
 เรื่องแนวปฎิบัติและข้อแนะนําสําหรับการทดลองการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนใน
ประเทศไทย
ผู้นําเสนอ:
Mr. Peter Walop ผู้เชี่ยวชาญ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
นายวิสิฐ อติพญากุล ผู้จัดการโครงการ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ


15:45-16:00

พักรับประทานอาหารว่าง

16:00-17:30

วาระที่ 2: อภิปรายร่างรายงานการศึกษา
ปรับปรุงร่างรายงานครั้งที่หนึ่ง
 อภิปรายเรื่องกรอบนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย
 อภิปรายเรื่องแนวปฎิบัติและข้อแนะนําสําหรับการทดลองการให้บริการโทรทัศน์
ชุมชนในประเทศไทย

18:30-20:00

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท

20:30-22:00

ทบทวนและปรับปรุงร่างรายงานตามหัวข้อรายงาน
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วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

09:00-09:30

ถ่ายภาพหมู่

09:30-10:30 วาระที่ 3: นําเสนอร่างรายงานการศึกษา (ปรับปรุงครั้งที่หนึ่ง)
กลุ่มละ 60 นาที (นําเสนอ 40 นาที อภิปราย 20 นาที)
กลุ่มที่ 1 – กลุม่ อภิปรายเรื่องกรอบนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย
ผู้ดําเนินรายการ: นายวิสิฐ อติพญากุล สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
10:30-11:00

พักรับประทานอาหารว่าง

11:00-12:00 วาระที่ 3(ต่อ): นําเสนอร่างรายงานการศึกษา (ปรับปรุงครั้งที่หนึ่ง)
กลุ่มละ 60 นาที (นําเสนอ 40 นาที อภิปราย 20 นาที)
กลุ่มที่ 2 – กลุม่ อภิปรายเรื่องแนวปฎิบัติและข้อแนะนําสําหรับการทดลองการให้บริการ
โทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย
ผู้ดําเนินรายการ: นางสาวอรศรี ศรีระษา สํานักงาน กสทช.
12:00-13:30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30-15:00 วาระที่ 4: นําเสนอแนวทางการพัฒนาต้นแบบโทรทัศน์ชุมชน
กลุ่มที่ 1 – กลุม่ ที่เสนอโครงการพัฒนาต้นแบบโทรทัศน์ชุมชน กทปส. 4 ราย รายละ 20
นาที (นําเสนอ 15 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที)
 มูลนิธิสื่อสร้างสุข
 สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา “สถานีโทรทัศน์ชุมชนพะเยาทีวี”
 มูลนิธิรักษ์ไทย “โครงการทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง”
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ดําเนินรายการ: ...
15:00-15:15

15:15-16:45

พักรับประทานอาหารว่าง

วาระที่ 4(ต่อ): นําเสนอแนวทางการพัฒนาต้นแบบโทรทัศน์ชุมชน
กลุ่มที่ 2 – กลุม่ ที่เสนอโครงการพัฒนาต้นแบบโทรทัศน์ชุมชน สํานักงาน กสทช. 4 ราย
รายละ 20 นาที (นําเสนอ 15 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที)
 มหาวิทยาลัยศิลปากร : ภาคกลาง
 มหาวิทยาลัยนเรศวร : ภาคเหนือ
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : ภาคใต้
ผู้ดําเนินรายการ: ...

16:45-17:15 วาระที่ 4(ต่อ): แนวทางการพัฒนาโทรทัศน์ชุมชนและการดําเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสื่อ
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ชุมชนของไทยพีบีเอส
โดย นายสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อํานวยการสํานักเครือข่ายสื่อข่ายสาธารณะ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)

17:15-18:30

สาธิตอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ mini studio solution
โดย PlanetComm

19:00-20:30

รับประทานอาหารเย็น
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559

09:00-10:00 วาระที่ 5: อภิปรายกลุ่มย่อย
ปรับปรุงร่างรายงานครั้งที่สอง
 กลุ่มที่ 1 - กลุม
่ อภิปรายเรื่องกรอบนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย
 กลุ่มที่ 2 – กลุ่มอภิปรายเรื่องแนวปฎิบัติและข้อแนะนําสําหรับการทดลองการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย
10:00-10:30

พักรับประทานอาหารว่าง

10:30-11:45 วาระที่ 6: นําเสนอร่างรายงานการศึกษา (ปรับปรุงครั้งที่สอง)
กลุ่มที่ 1 – กลุ่มอภิปรายเรื่องกรอบนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย (30 นาที)
 กลุ่มที่ 2 - กลุม
่ อภิปรายเรื่องแนวปฎิบัติและข้อแนะนําสําหรับการทดลองการ
ให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย (30 นาที)
สรุปประเด็นโดย
 นางสาวอรศรี ศรีระษา สํานักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สํานักงาน กสทช.
 นายวิสิฐ อติพญากุล ผู้จัดการโครงการ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ


11:45-12:00

ปิดการประชุม


12:00-13:30
14:00

กล่าวปิดการประชุมโดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
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