3 ธันวาคม 2561
เรือ่ ง ตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผูผ้ ลิตรายการระดับท้องถิน่ ฯ
เรียน ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการ
ตามทีม่ ลู นิธสิ ารวจโลก ร่วมกับ กทปส. (กองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ) จัดโครงการพัฒนาผูผ้ ลิตรายการระดับ
ท้องถิน่ และภูมภิ าค เพื่อผลิตรายการส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้เกิดการ
สร้างสังคมแห่งหารเรียนรูใ้ นระดับท้องถิน่ และภูมภิ าคทัวประเทศไทยโดยไม่
่
เสียค่าใช้จ่าย และท่านได้
สมัครเข้าร่วมโครงการ นัน้
มูลนิธสิ ารวจโลก ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านเป็ นผูห้ นึ่งทีไ่ ด้รบั การพิจารณาให้เข้าร่วมการ
อบรม และขอให้ท่านเข้าอบรมตามวันเวลา และสถานทีท่ ท่ี ่านสมัครเข้าร่วมอบรม โดยทางโครงการฯ
ขอส่งกาหนดการ และเงือ่ นไขการเข้าร่วมโครงการมาให้พร้อมจดหมายฉบับนี้ และหากมีขอ้ สงสัย
สามารถโทรสอบถามได้ทห่ี มายเลข 081 359 3700 ไลน์แอด @nextsteptv (เวลาราชการ)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาทีไ่ ด้แจ้งกับผูส้ มัคร
ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรฐั ติ ิ โรจนานนท์)
ผูจ้ ดั การโครงการ

โครงการ พัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิน
่ และภูมิภาค
เพือ่ ผลิตรายการส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ครัง้ ที่ 2
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)
ร่วมกับ มูลนิธิสารวจโลก จัดโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เพือ่ แนวคิดสื่อเพื่อการเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะการผลิตรายการด้านองค์ความรู้ รายการสารคดีสาหรับสื่อโทรทัศน์
เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อโทรทัศน์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มพ
ี ื้นฐานทางด้านการผลิต สมัคร
เข้าร่วมโครงการ จากวิทยากรผูม้ ีความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้ายสื่อโทรทัศน์ เพือ่ การรองรับ
ตามกรอบการทางานของ กสทช. โดยพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการผลิตรายการสารคดี สาหรับสื่อโทรทัศน์
เพื่อสร้างการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนอบรมเรื่องจรรยาบรรณของสื่อ และความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคม โดย
จะมีการจัดอบรมใน 6 จังหวัด ได้แก่
1. จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)

วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562

2. จังหวัดนครราชสีมา (โคราช)

วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

3. จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562

4. จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

5. กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562

6. จังหวัดเพชรบุรี (ชะอา)

วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562

โดยคัดเลือกผู้เข้าอบรม จังหวัดละ 50 ท่าน เพื่อสร้างบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถในการผลิตรายการใน
ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ โดยภายในงานมีการสัมมนาและการบรรยายจากตัวแทนของ กสทช. การบรรยายเรื่อง
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อ และการอบรมความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดี ไม่ว่าจะเป็นใน
ส่วนของการสร้างแนวคิด การเขียนบท การถ่ายทา การตัดต่อ เทคนิคต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการนาเสนอแนวคิดการ
ผลิตรายการสารคดี และกลุ่มที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนในเบือ้ งต้น เพื่อนาไปสู้การผลิตรายการสารคดีจริง ผู้เข้าร่วม
อบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.realmetro.com/foundation หรือสอบถามข้อมูลผ่านทางไลน์
แอด @nextsteptv (ในเวลาราชการ)

กาหนดการอบรม
โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิน
่ และภูมิภาค
วันที่ 1 (วันศุกร์)
08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน รับเอกสารและข้อตกลงในการฝึกอบรม

09.00 – 09.30 น.

ตัวแทนของมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน และตัวแทนของ กทปส. กล่าวเปิดการอบรมสัมมนา

09.30 – 12.00 น.

อบรมเรื่องจรรยาบรรณสื่อ และความรับผิดชอบต่อสังคมที่สื่อพึงมี

13.00 – 14.00 น.

การสร้างสรรค์งานสารคดี

14.00 – 15.15 น.

เทคนิคการนาเสนอ

15.30 – 17.00 น.

เทคนิคการนาเสนอ (ต่อ)

18.30 – 20.00 น.

Work Shop เลือกบทและเขียนบท

วันที่ 2 (วันเสาร์)
09.00 – 10.30 น.

การถ่ายทาแบบมืออาชีพ

10.45 – 12.00 น.

งานกล้อง (Camera Work)

13.00 – 14.00 น.

ลักษณะงานถ่ายภาพสารคดี

14.00 – 15.00 น.

การบันทึกเสียงอย่างมืออาชีพ

15.15 – 16.30 น.

การลาดับภาพอย่างมืออาชีพ

16.30 – 17.30 น.

หน้าที่ของเสียงในรายการโทรทัศน์

18.30 – 20.00 น.

การทา Work Shop เพื่อแนวคิดการสร้างสรรค์สารคดี เพื่อนาเสนอในวันรุ่งขึ้น

วันที่ 3 (วันอาทิตย์)
09.00 – 12.00 น.

นาเสนองาน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน กลุ่มละ 10 นาที

13.00 – 15.30 น.

เงื่อนไขการรับเงิน เพื่อผลิตรายการ และบันทึกข้อตกลงของการผลิตรายการ

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

เงือ่ นไขการเข้ารับอบรมโครงการ พัฒนาผูผ
้ ลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมภ
ิ าค ครัง้ ที่ 2
โครงการจัดอบรมตามภูมภ
ิ าคใน 6 จังหวัดดังนี้
1. จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)

วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562

2. จังหวัดนครราชสีมา (โคราช)

วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

3. จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562

4. จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

5. กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562

6. จังหวัดเพชรบุรี (ชะอา)

วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562

การอบรมเริ่มวันศุกร์ เวลา 8.30 น .เสร็จการอบรมวันอาทิตย์ เวลา 15.30 น.

โครงการจะให้การอบรมตามหลักสูตรดังนี้
1. เรื่องจรรยาบรรณ และ ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สื่อพึงมี
2. เรื่อง ขั้นตอนการผลิตรายการสารคดี
3. การร่วมทา work shop เพื่อหากลุม
่ และทางานกลุ่ม

เงือ่ นไขและสิง่ ทีจ่ ะได้รับจากโครงการ
1. ทางโครงการจะจัดหาที่พักและอาหารให้ทุกมื้อ ขณะอบรมในโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ได้รับค่าเดินทาง 1,000 บาท สาหรับผู้เดินทางนอกเขตจังหวัดฯ (ใช้สาเนาบัตรประชาชน)
3. จะต้องทางานกลุ่มผลิตรายการสารคดี (25 นาที) กลับมาส่งโครงการในระยะเวลา 30 วัน
4. จะได้รับค่าตอบแทนงานการผลิตรายการสารคดีเป็นกลุ่ม ตามคุณภาพของงาน ขั้นต้น 20,000 บาท (หัก
ภาษีตามระเบียบสรรพากร)
5. กลุ่มที่ผลิตรายการสารคดีที่มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานจากการพิจารณาของคณะกรรมการจะได้รับเงิน
ตอบแทนพิเศษ อีก 10,000 บาท จานวน 6 กลุ่ม

เงือ่ นไขหลังได้รับการอบรม
1.

รวมกลุ่มและผลิตรายการสารคดีตามแนวคิดที่นาเสนอ กลับมาส่งโครงการ

2.

ผลงานในการผลิตงานจะเป็นลิขสิทธิ์ของกองทุน กทปส. และมูลนิธิสารวจโลก เพื่อใช้ในการเผยแพร่ใน
ช่องทางที่เหมาะสม เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ

3.

ในกรณีที่ผู้ผลิตไม่ได้ผลิตเพลงเอง ผู้ผลิตต้องนาเอกสารอ้างสิทธิ์จากแหล่งที่มา เพื่อมาแสดงให้เห็นว่า
สามารถนาเพลงไปใช้ได้

4.

กรณีใช้รูปภาพประกอบ ต้องมีแหล่งที่มาหรือแจ้งลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน

อบรมที่ จังหวัด
ชือ่
(รับทราบ)

