
  
 

      3 ธนัวาคม 2561 
 

เรือ่ง ตอบรบัการเขา้รว่มโครงการพฒันาผูผ้ลติรายการระดบัทอ้งถิน่ฯ 

เรยีน ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการ 
 
 ตามทีม่ลูนิธสิ ารวจโลก รว่มกบั กทปส. (กองทุนวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ) จดัโครงการพฒันาผูผ้ลติรายการระดบั
ทอ้งถิน่ และภมูภิาค เพื่อผลติรายการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องเดก็ เยาวชน และครอบครวั ใหเ้กดิการ
สรา้งสงัคมแห่งหารเรยีนรูใ้นระดบัทอ้งถิน่ และภมูภิาคทัว่ประเทศไทยโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่าย และท่านได้
สมคัรเขา้รว่มโครงการ นัน้ 

 มลูนิธสิ ารวจโลก ขอแจง้ใหท้่านทราบว่า ท่านเป็นผูห้นึ่งทีไ่ดร้บัการพจิารณาใหเ้ขา้รว่มการ
อบรม และขอใหท้่านเขา้อบรมตามวนัเวลา และสถานทีท่ีท่่านสมคัรเขา้รว่มอบรม โดยทางโครงการฯ 
ขอส่งก าหนดการ และเงือ่นไขการเขา้รว่มโครงการมาใหพ้รอ้มจดหมายฉบบัน้ี และหากมขีอ้สงสยั 
สามารถโทรสอบถามไดท้ีห่มายเลข 081 359 3700 ไลน์แอด @nextsteptv (เวลาราชการ) 
 

 จงึเรยีนมาเพื่อทราบและเขา้รว่มอบรมตามวนัเวลาทีไ่ดแ้จง้กบัผูส้มคัร 
 

      ขอแสดงความนับถอื 
 

 

      
             (นายจริฐัติ ิ โรจนานนท์) 

         ผูจ้ดัการโครงการ 

 

 

 

 

 



  
 

โครงการ พฒันาผู้ผลติรายการระดบัทอ้งถิน่ และภมูิภาค 

เพือ่ผลติรายการสง่เสรมิการเรียนรูข้องเดก็ เยาวชน และครอบครวั  

ครัง้ที ่2 

 ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ 

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกจิการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) 

ร่วมกับ มูลนิธิส ารวจโลก จัดโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เพือ่แนวคิดสื่อเพื่อการเรียนรู ้และ

พัฒนาทักษะการผลิตรายการด้านองค์ความรู้ รายการสารคดีส าหรับสื่อโทรทศัน์ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อโทรทัศน ์นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มพีื้นฐานทางด้านการผลิต สมัคร

เข้าร่วมโครงการ จากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อเปน็การพัฒนาบุคลากรด้ายสื่อโทรทัศน์ เพือ่การรองรับ

ตามกรอบการท างานของ กสทช. โดยพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการผลิตรายการสารคดี ส าหรับสื่อโทรทัศน์ 

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. จังหวัดเพชรบุร ี(ชะอ า)  วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 

โดยคัดเลือกผู้เข้าอบรม จังหวัดละ 50 ท่าน เพื่อสร้างบุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถในการผลิตรายการใน

ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ โดยภายในงานมีการสัมมนาและการบรรยายจากตัวแทนของ กสทช. การบรรยายเรื่อง

จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อ และการอบรมความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดี ไม่ว่าจะเป็นใน

ส่วนของการสร้างแนวคิด การเขยีนบท การถ่ายท า การตัดต่อ เทคนิคต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการน าเสนอแนวคิดการ

ผลิตรายการสารคดี และกลุ่มที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนในเบือ้งต้น เพื่อน าไปสู้การผลิตรายการสารคดีจริง ผู้เข้าร่วม

อบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.realmetro.com/foundation หรือสอบถามข้อมูลผ่านทางไลน์

แอด @nextsteptv (ในเวลาราชการ) 

 

 

 

 

 

 

http://www.realmetro.com/foundation


  
 

ก าหนดการอบรม  

โครงการพฒันาผู้ผลติรายการระดบัทอ้งถิน่ และภมูิภาค 

วันที ่1 (วนัศกุร)์ 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารและข้อตกลงในการฝึกอบรม 

09.00 – 09.30 น. ตัวแทนของมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน และตัวแทนของ กทปส. กล่าวเปิดการอบรมสัมมนา 

09.30 – 12.00 น. อบรมเรื่องจรรยาบรรณสื่อ และความรับผิดชอบต่อสังคมที่สื่อพงึมี 

13.00 – 14.00 น.  การสร้างสรรค์งานสารคด ี

14.00 – 15.15 น.  เทคนิคการน าเสนอ 

15.30 – 17.00 น.  เทคนิคการน าเสนอ (ต่อ) 

18.30 – 20.00 น. Work Shop เลือกบทและเขียนบท 

 

วันที ่2 (วันเสาร)์ 

09.00 – 10.30 น. การถ่ายท าแบบมืออาชีพ 

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.  การล าดับภาพอย่างมืออาชีพ 

16.30 – 17.30 น.  หน้าที่ของเสียงในรายการโทรทัศน์ 

18.30 – 20.00 น. การท า Work Shop เพื่อแนวคิดการสร้างสรรคส์ารคดี เพื่อน าเสนอในวันรุ่งขึ้น 

 

วันที ่3 (วนัอาทติย)์ 

09.00 – 12.00 น. น าเสนองาน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน กลุ่มละ 10 นาที 

13.00 – 15.30 น.  เงื่อนไขการรับเงิน เพื่อผลิตรายการ และบันทึกข้อตกลงของการผลิตรายการ 

 

 

หมายเหต ุ ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

 

 



  

 

เงือ่นไขการเขา้รบัอบรมโครงการ พฒันาผูผ้ลติรายการระดบัทอ้งถิ่นและภูมภิาค ครัง้ที ่2 

โครงการจัดอบรมตามภูมภิาคใน 6 จังหวดัดงันี ้ 

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. จังหวัดเพชรบุร ี(ชะอ า)  วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 

การอบรมเริ่มวันศุกร ์เวลา 8.30 น .เสรจ็การอบรมวันอาทิตย์ เวลา 15.30 น. 

โครงการจะใหก้ารอบรมตามหลกัสตูรดงันี้ 

1. เรื่องจรรยาบรรณ และ ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สื่อพึงมี 

2. เรื่อง ขั้นตอนการผลิตรายการสารคดี  

3. การร่วมท า work shop เพื่อหากลุม่และท างานกลุ่ม  

เงือ่นไขและสิง่ทีจ่ะไดร้ับจากโครงการ 

1. ทางโครงการจะจัดหาที่พักและอาหารให้ทุกม้ือ ขณะอบรมในโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

2. ได้รับค่าเดินทาง 1,000 บาท ส าหรับผู้เดินทางนอกเขตจังหวัดฯ (ใช้ส าเนาบัตรประชาชน) 

3. จะต้องท างานกลุ่มผลิตรายการสารคดี (25 นาที) กลับมาส่งโครงการในระยะเวลา  30 วัน  

4. จะได้รับค่าตอบแทนงานการผลิตรายการสารคดีเป็นกลุ่ม ตามคุณภาพของงาน ขั้นต้น 20,000 บาท  (หัก

ภาษีตามระเบียบสรรพากร) 

5. กลุ่มที่ผลิตรายการสารคดีที่มีคณุภาพและได้มาตรฐานจากการพิจารณาของคณะกรรมการจะได้รับเงิน

ตอบแทนพิเศษ อีก 10,000 บาท จ านวน 6 กลุ่ม 

เงือ่นไขหลงัไดร้ับการอบรม  

1. รวมกลุ่มและผลิตรายการสารคดีตามแนวคิดที่น าเสนอ กลับมาส่งโครงการ 

2. ผลงานในการผลิตงานจะเป็นลิขสิทธิ์ของกองทุน กทปส. และมูลนิธิส ารวจโลก เพื่อใช้ในการเผยแพร่ใน

ช่องทางที่เหมาะสม เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

3. ในกรณีที่ผู้ผลิตไม่ได้ผลิตเพลงเอง ผู้ผลิตต้องน าเอกสารอ้างสิทธิ์จากแหล่งที่มา เพื่อมาแสดงให้เห็นว่า

สามารถน าเพลงไปใช้ได้ 

4. กรณีใชรู้ปภาพประกอบ ตอ้งมีแหล่งที่มาหรือแจ้งลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน 

 

อบรมที ่จงัหวดั  

                                                      

(รบัทราบ) 
ชือ่                                  

 


