คูมือนักเรียน บานเรียนดี สรรสรางสื่อดี
(intelligence goo media home school)
สูดิน ชาวหินฟา

Graphic Design and Print:

๖๕/๓ หมู ๕ ถนนสิงหวัฒน ซอยวัดพลายชุมพล
ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๖๒๔๔, ๐๘ ๙๖๔๔ ๑๐๔๘
http://www.igoodmedia.net
sudin.expert@yahoo.com

เพื่อรัก
เพื่อศรัทธา
เพื่อความปรารถนาดี
เพื่อครอบครัว
เพื่อญาติมิตร
เพื่อมิตรสหาย
เพื่อหญิงชายทั้งโลก
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โครงการ โรงเรียนในบาน

(Project of home school)
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ดอกหญาแหงความพอเพียง
แมเปนเพียง ดอกหญา ดอยคานัก
ไมสูงศักดิ์ เทียมเทา เหลาพฤกษา
ยอมใหคน เหยียบย่ํา หนําอุรา
ดอยราคา นอยคุณคา นาช้ําใจ
ถึงเปนแค กอหญา ก็อารีย
มวลชีวี ลวนมีคา ไดอาศัย
ปกปองแดด แผดเผา ราวเปลวไฟ
แผนดินให ชุมชื่น ผืนพนา
อยาดูหมิ่น คนสิ้นทรัพย ไมนับญาติ
ดวนตัดขาด มิอาจ ปรารถนา
เปนคนจน แตใจ สูงเสียดฟา
เปนดอกหญา ฟาสิซึ้ง ตรึงหทัย
ก็ขอเปน ตนหญา รูคาตน
แมนไดเกิด เปนคน พนเหลวไหล
คือ “ไมพัก ไมเพียร ไมอาลัย”
ทําดีไป ใหโลกรู “อยูพอเพียง”.
มิถุนายน ๒๕๔๙
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บานเรียนดี สรรสรางสื่อดี
(intelligence goo

media home school)

โรงเรียนในบาน (home school) หรือ บานเรียน เปนการจัดกิจกรรมการเรียน นอกระบบ
โรงเรียน โดยถือวา ผูเรียน คือ ศูนยกลางการเรียนรู ครู พี่เลี้ยง และ ผูปกครอง คือ ผูชวยใหเกิดการเรียนรู
บานเรียน คือ สถานที่นักเรียน มาพบปะกัน เปนสํานักงาน (หองเรียน) เปนโรงฝกงาน (หองสตูดิโอ) เปนที่
ชุมนุมกิจกรรม และการจัดการเรียนรู ใหดําเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงค กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู จัดใหตาม
ศักยภาพและความสนใจของผูเรียน โดยผานนวัตกรรมการสื่อสาร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สื่อดี คนดี)
หองเรียน คือชีวิต คือบาน คือชุมชน กิจกรรมการเรียน คือวิถีชีวิต วิถีชุมชน แบบฝกหัด คือ การสรรสรางสื่อ
ดี คนดี

สถานที่ตั้ง
๖๕/๓ หมู ๕ ถนนสิงหวัฒน ซอยวัดพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย ๖๕๐๐๐ โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๖๒๔๔ | www.igoodmedia.net |
sudin.expert@yahoo.com

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการเรียนรู ทักษะปฏิบัติ แกนักเรียน ที่เปนสมาชิกในบานเรียน ในการสื่อสารสูสาธารณะ
ดวยสื่อ สัญลักษณ ภาพ เสียง คําพูด และภาษาทาทาง ที่เปนสาระ เปนธรรม เปนสุข กอใหเกิดสุขภาวะแก
รางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และ สิ่งแวดลอม

ปรัชญา
สื่อ สิ่งที่คุณ เปน เพื่อใหคน เห็น สิ่งที่คุณ ทํา

(take your being for others see your making)

สื่อ สิ่งที่คุณ ทํา เพื่อใหคน จดจํา สิ่งที่คุณ เปน

(take your making for others keep your being)

ผูรับผิดชอบ | ผูสอน
อาจารยสูดิน ชาวหินฟา (กศ.บ. สาขาประวัติศาสตร–เทคโนโลยีทางการศึกษา, นศ.ม. สาขาบริหาร
การสื่อสาร) นักพัฒนาองคความรู และ เครือขายชุมชน ดวยเทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางสังคม เปน
ผูอํานวยการสอน และการฝกอบรม
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สัญลักษณ และ ความหมาย

สัญลักษณ (logo) ประกอบดวยภาพพื้นหลัง คือ โครงรางของภูเขารูปฟลม และสายรุง หมายถึง
สถานที่เรียนรูรวมกัน เพื่อสรรสรางสื่อ อยางมีสาระ มีศิลปะ และความบันเทิงอยางพอเหมาะ และเพื่อรวมกัน
สรางความใฝฝนอันสวยงาม ตามจินตนาการของผูเรียน ใหบรรลุถึงคําวา “ดี” ในภาษาไทย หรือ “igood”
(intelligence good) ในภาษาอังกฤษ
คําวา
บนพื้นลายธงไตรรงค หมายถึง การพัฒนาตนอยูบนพื้นฐานของ วัฒนธรรมที่ดีของไทย
และความสํานึกรักชาติ และความดีงามอยางไทย และ อักษร
มีเมล็ดพันธุอยูภายใน หมายถึง การให
กําเนิดความดีงาม สีเขียว บงบอกถึง การใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม
ความหมาย ที่ซอนอยูในคําวา ดี คือชุดความคิด หรือกระบวนทัศน (paradigm) ที่เปนทั้ง
ปรัชญา และ เปนนวัตกรรมการสื่อสาร การพัฒนาคุณภาพ ๓ ประการ ไดแก
(๑) คิดสรรสราง ภายใตคําขวัญ “คิดเผื่อคนทั้งโลก ทําเทาที่สามารถ สื่อสารอยางองอาจออนนอม”
(think GLOBALLY but act LOCALLY and communicate HUMILITY)

อุดมการณ ที่ผูเรียนพึงยึดไวเสมอ เพื่อใหเกิดสาระ ธรรมะ และคุณคา ในการคิดสรรสรางงานศิลปะ มี
แนวคิด แนวปฏิบัติ ภายใตปณิธานที่วา “สรรสรางสื่อดี ดีตอชีวิต สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม”
(๒) เสริมสัมมาปญญา (intelligence good) การสรางปญญาคิด
intelligence) ๔ ดาน คือ
–อารมณอุดมปญญา (i–emotion)
–คิดฉลาดสรางสรรค (i–thinking)
–ปญญาสรรสราง (i–creativity) และ
–องอาจปญญา (i–action)

(i

หรือ

การสงเสริมผูเรียน ใหเกิดสัมมาปญญา มีแนวคิด แนวปฏิบัติ ภายใตคําขวัญ “กลา หรือ กลัว อยูที่
หัวใจ ชนะ หรือ แพ อยูที่ สมอง ชั่ว หรือ ดี อยูที่ ปญญา”
(๓) สูวิถี บ-ว-ร (บาน วัด โรงเรียน) เปนวิถีดําเนินชีวิต ภายใตหลักเศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเขมแข็ง
(เศรษฐกิจพอเพียง) เปนการบูรณาการ หลักการ “เขาใจ – เขาถึง – พัฒนา” ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สมัยใหม ใหเกิดพลวัต ขององค ๓ คือ ตัวแทนของชุมชน (บาน) ตัวแทนของธรรม (วัด) และ ตัวแทนของ
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การศึกษา (โรงเรียน) คือ
–อยู แบบ พึ่งพา
–คิด แบบ พอเพียง
–ทํา แบบ ไมพัก–ไมเพียร
–บริโภค แค พอดี
การนําพาผูเรียน ไปสู วิถี บ-ว-ร มีแนวคิด แนวปฏิบัติ ภายใตคําขวัญ “เพราะเราไมพัก เราไมเพียร
เราจึงอยูอยางพอเพียงได”
ตอไป จะใชคําเรียกขานแบบยอ ของบานเรียนแหงนี้วา “บานเรียนดี” ในภาษาไทย หรือ “dhome
school” ในภาษาอังกฤษ

โครงสรางทีมงาน ชั้นเรียน กิจกรรม
สมาชิกของบานเรียนดี ที่ผานการคัดเลือก และลงทะเบียนแลว จะไดอยูในชั้นเรียนเดียวกันทั้งหมด
เรียกวา ฐานงาน ซึ่งจะเรียนรูรวมกัน และทํากิจกรรมรวมกันภายในทีมงาน ดังนั้น สมาชิกบานเรียนดีทุกคน
จะทําหนาที่เปนทั้ง สื่อบุคคล และเปนทั้ง ผูสรางสรรคสื่อ ในเวลาเดียวกัน และเรียกสถานะเชนนี้วา “สื่อดี”
ในภาษาไทย หรือ “igood media” ในภาษาอังกฤษ
บานเรียนดี ยินดีตอนรับ บุคคลภายนอก ที่จะมารวมกิจกรรม แตตองอยูภายใตกฎกติกาของบาน
สื่อดี (igood media) มีพันธกิจหลัก ๒ ประการ คือ การสรรสรางนวัตกรรมการสื่อสาร และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งตอสมาชิกที่เปนทีมงาน และ บุคคลภายนอก ในฐานะผูบริโภคสื่อสาธารณะ ดังนั้น สื่อ
ที่ผลิตหรือสรางออกไป จะมีพัฒนาการยกระดับคุณภาพและพันธกิจ ใหสูงขึ้นตามลําดับ จากสื่ออาสา หรือ สื่อ
อาสาสมัคร (private media) ไปสูสื่อมาตรฐาน (standard media) สื่อวิชาชีพ
(professional media) และ สื่อสาธารณะ (public media) ตามลําดับ (ระดับที่สูงกวา
นี้ เรียกวา สื่อสากล หรือ global media)
สมาชิกของบานเรียนดี จะไมเปนบุคคลเลื่อนลอย ไรหลักการ ไรกติกา และทําอะไรตามใจตัวเอง แตจะ
รวมเรียนรู รวมกิจกรรม ฝกปฏิบัติงาน ในฐานงานตางๆ ที่จัดไวให สมาชิกบานเรียนดีคนหนึ่ง จะตองเลือก
ฐานงานประจําของตนใหไดกอน (ฐานงานหลัก) จากนั้น จึงจะสามารถไปเรียนรูฐานงานอื่นๆ ได (ฐานงาน
เลือก)
แผนงาน–กิจกรรม ของนักเรียนบานเรียนดี มี ๓ ลําดับ คือ
(๑) โครงการ (project) เชน โครงการสารคดีสองคนดีศรีตําบล โครงการสารคดียอนรอย
ธรรม โครงการขาวสาาระดี โครงการเรียนดีที่พลายชุมพล มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัตถุประสงค และเปาหมาย
กิจกรรมดําเนินการ วันเวลาเริ่มตน–สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระหวางและหลังโครงการ
(๒) แผนกิจกรรม (action plan) ในแตละโครงการ ที่นําเสนอ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วันเวลาเริ่มตน–สิ้นสุด (เมื่อไร) กิจกรรม (ทําอะไร อยางไร) ผูรับผิดชอบ (ใคร) ทุน (เงิน วัสดุ อุปกรณ)
Hand book: intelligence good media home school, PHITSANULOK.
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ผลผลิต (อะไร เทาไร)
(๓) บท (script) คือรายละเอียดของ ฉาก–เหตุการณ (ที่ไหน เวลาอะไร มีอะไร คน สัตว
สิ่งของ แอคชั่น เอฟเฟค) ตัวละคร (คน สัตว สิ่งของ จิต–วิญญาณ–ความคิด) บทพูด (ถามี) แอคชั่น (ถามี)
ภาพ (ขนาดภาพ–มุมภาพ–แอคชั่น)
ทีมงาน ของบานเรียนดี ที่จัดเต็มรูปแบบแลว ประกอบดวย ๔ ฐานงานหลัก คือ ฐานงานอํานวยการ
สรรสราง ฐานเตรียมงานสราง ฐานถายภาพ ฐานงานสราง ฐานงานคอมพิวเตอร–กราฟกตัดตอ และ ฐาน
การแสดง แตฐานงานประกอบดวยฝายตางๆ ดังนี้
ฐานงานอํานวยการสรรสราง (ฐาน อ.)
(๑)

ฝายบริหาร (executive) มีผูอํานวยการสรรสราง (executive
producer) เปนหัวหนา ทําหนาที่คัดเลือกโครงการ แผนกิจกรรม บท เปนผูตัดสินใจ รับ ไมรับ ที่จะเลือก
ที่จะทํา โครงการตางๆ ดําเนินไปใหเสร็จสิ้นอยางมีคุณภาพ ตามระยะเวลา และวงเงินงบประมาณ ที่ตั้งไว
ตลอดจนประเมินผลโดยรวม อาจมีผูชวย ทําบัญชี และเลขานุการ ออกจดหมายเชิญตางๆ ถาเปนงานสิ่งพิมพ
จะทําหนาที่เปน บรรณาธิการบริหารสิ่งพิมพ
(๒)

ฝายกองถายทํา มีผูจัดการกองถาย (unit manager) เปนหัวหนา รับภารกิจตอจาก
ผูอํานวยการสรรสราง ทําหนาที่ดูแล จัดการการถายทําในแตละวัน แตละโครงการ ใหเสร็จตามตารางนัดหมาย
ตลอดจนแกปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหวางถายทํา ผูจัดการกองถาย จะมีเจาหนาที่คอยชวยเหลือ คือ
แมบาน รปภ. คนขับรถ เจาหนาที่พยาบาล คนตอนรับ คนจัดเก็บ รื้อของ ถาเปนการผลิตสิ่งพิมพ ฝายนี้ก็คือ
ฝายจัดพิมพ เขารูปเลม
(๓)

ฝายสํานักงาน (office unit) มีผูจัดการใหญ (executive office
manager) เปนหัวหนา ทําหนาที่บริหารสํานักงานของบาน ดูแลเรื่องสวัสดิการตางๆ การตอนรับแขก ผู
มาติดตอ การเชื้อเชิญ การติดตอประสานงานลวงหนา และหลังงานสรางเสร็จสิ้น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ และเผยแพรผลงาน รวมทั้งงานดานการตลาด การวิจัยผูบริโภค (คนดู คนอาน)
ฐานงานเตรียมงานสราง (ฐาน ต.)
(๔)

ฝายเขียนบท (script writing) เรียกวา ผูเขียนบท (copy writer) ทํา
หนาที่เขียน โครงการ แผนกิจกรรม หรือ บท สมาชิก ฝายนี้ตางจากฝายอื่นๆ คือ ไมมีใครเปนหัวหนา ทุกคน
สามารถเปนผูเขียนบทไดทุกคน ตามจินตนาการ ที่ตนคิดสรรสรางขึ้นมาอยางอิสระ โดยทั่วไป ผูเขียนบท ทํา
หนาที่ วางโครงรางเรื่อง เขียนเรื่อง (screenplay) ถาเปนงานสิ่งพิมพ จะทําหนาที่เปนผูเขียนเรื่อง
หรือ เนื้อเรื่อง
(๕)

ฝายออกแบบงานสราง (production design) มีผูออกแบบงานสราง (art
designer) เปนหัวหนา ทําหนาที่ออกแบบงานสราง ตามโครงการ แผนกิจกรรม หรือ บท ที่ไดรับ
มอบหมายจาก ผูอํานวยการสรรสราง โดยการตีความ ขยายความ ขยายบท พรอมกําหนดงบประมาณ
8
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คุณสมบัตินักแสดง รายการวัสดุอุปกรณ โดยทํางานประสานกับ ผูอํานวยการสรรสราง ผูกํากับ และผูเขียน
บท ถาเปนงานสิ่งพิมพ จะทําหนาที่ วางขอความ จัดหารูปภาพ ฉากหลัง ออกแบบรูปเลม ฝายนี้ มีสมาชิกคน
อื่นๆ ที่ถนัดงานดานศิลปะ การกอสราง การออกแบบ เปนผูชวย และมีผูชวยไดหลายตําแหนง ผูออกแบบงาน
สราง กับ ผูกํากับฉาก จะคอยประสานงานกัน ในระหวางการถายทํา
ฐานถายภาพ (ฐาน ภ.)
(๖)

ฝายถายภาพ (photography) ผูทําหนาที่นี้ เรียกวา ผูถายภาพ หรือ ชางภาพ
(photographer) บางคนเรียกวา ตากลอง (cameraman) โดยปกติ ไมมีใครเปนหัวหนา เพราะ
การถายภาพขึ้นอยูกับ จินตนาการ ทักษะ และ ความสามารถเชี่ยวชาญของแตละคน แตจะมีตําแหนงเรียก
ขาน ในระหวางปฏิบัติหนาที่ถายทํา เชน กลองหนึ่ง กลองสอง กลองสาม (ถามีผูถายภาพสามคน) ในการ
ทํางานของฝายภาพแตละคน จะมีขอบเขตของงานวา จะตองทําอะไร ทําอยางไร ที่ไหน เมื่อไร นานเทาไร
ขึ้นอยูกับ ผูกํากับ จะสั่ง ผูที่ทําหนาที่สั่งงานกับชางภาพไดโดยตรง คือ ผูกํากับภาพ และผูกํากับใหญ ผู
ถายภาพนิ่ง ก็อยูในฝายนี้ดวย ถาเปนงานสิ่งพิมพ จะทําหนาที่ถายภาพประกอบสิ่งพิมพนั้นๆ ดวย
ฐานงานสราง (ฐาน ง.)
(๗)

ฝายกํากับงานสราง (direction) มีผูกํากับอยูหลายตําแหนง เรียกวา director
คือ ผูกํากับการแสดง ผูกํากับภาพ ผูกํากับฉาก ผูกํากับเสียง ผูกํากับแสง ทําหนาที่คอยสั่ง ควบคุม สมาชิก
ฝายที่เกี่ยวของทั้งหมด ใหรวมกันทํางาน และคอยประสานงานกับทุกฝายในบานเรียน สิ่งที่ฝายกํากับงาน
สราง จะตองทํา คือ วางแผนถายทํา จัดทําบทถายทํา (shooting script) บทภาพ
(storyboard) ตารางนัดหมาย (breakdown sheet) ตารางคิวแสดง (continuity)
โดยสงตอใหผูจัดคิวแสดงรับชวงงานตอ ถาเปนงานสิ่งพิมพ จะทําหนาที่เปน บรรณาธิการ
การตัดสินใจขั้นสุดทาย ขึ้นอยูกับ ผูกํากับใหญ ซึ่งผูกํากับใหญ จะเปนผูประสานงานกับ ผูอํานวยการ
สรรสรางอีกทอดหนึ่ง ฝายนี้ จะมีสมาชิกผูชวยไดหลายตําแหนง และหลายคน
(๘)

ฝายเทคนิคพิเศษ มีหัวหนาเทคนิคพิเศษ (special effect master) คอย
รับผิดชอบดูแลฐานงานฝายนี้ ทําหนาที่ จัดเตรียม จัดหา จัดทํา จัดวาง และจัดเก็บ อุปกรณเกี่ยวกับ ฝนตก
ฟารอง ฟาแลบ ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว อุบัติภัย อุบัติเหตุการชน กระแทก แตก หลน ชก ตี ตอย ระเบิด
เลือด รอยถลอก รอยกระสุน และอาจรวมถึง การเปนนักแสดงแทน นักแสดงผาดโผน การควบคุมสัตวแสดง
ในฉาก ฝายนี้ จะทํางานประสานกับผูกํากับ ผูออกแบบงานสราง และหัวหนาแตงกายนักแสดง
(๙ )

ฝายอุปกรณและฉาก (setting and scenery) มีหัวหนาจัดอุปกรณประกอบฉาก
(porps-sets master) คอยรับผิดชอบดูแลฐานงานฝายนี้ ทําหนาที่ จัดเตรียม จัดหา จัดทํา จัด
วาง และจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ และฉากตางๆ ตามที่ ผูออกแบบงานสราง ผูกํากับฉาก ผูกํากับแสง ผูกํากับ
เสียง สั่ง และตามตารางรายการวัสดุอุปกรณ เชน โคมไฟ ถือไมโครโฟน แผงกั้นแสง แผนสะทอนแสง สายไฟ
ขาอุปกรณ ขายึด ตัวหนีบ โครงฉาก แผงกั้น รางดอลลี่ เครน ฝายนี้ จะมีสมาชิกบานเรียนดี อยูเปนจํานวน
มาก เพราะมีงานที่ตองรับผิดชอบกวางกวาฐานงานอื่นๆ
Hand book: intelligence good media home school, PHITSANULOK.
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(๑๐) ฝายสนับสนุนนักแสดง

มีหัวหนาแตงกายนักแสดง (costume and make up
master) คอยรับผิดชอบดูแลฐานงานฝายนี้ ทําหนาที่ จัดเตรียม จัดหา เสื้อผา เครื่องแตงกาย จัดทรงผม
แตงหนาใหแกนักแสดง และทําเทคนิคพิเศษเกี่ยวกับตัวนักแสดง เชน เลือด แผล รอยถลอก ซึ่งจะปรากฏตาม
ตารางรายการเสื้อผา ทรงผม ของนักแสดง ฝายนี้ จะทํางานประสานกับ ผูออกแบบงานสราง ผูกํากับการ
แสดง และผูกํากับฉาก
ฐานงานคอมพิวเตอร–กราฟกตัดตอ (ฐาน ค.)
(๑๑) ฝายตัดตอภาพ (editing)

มีผูตัดตอลําดับภาพ (editor) เปนหัวหนารับผิดชอบ
ทั้งนี้ จะทํางานลวงหนาตามบทที่กําหนดไวแลว คือ storyboard หรือ บทสราง (shooting
script) ทําหนาที่จัดหา ไฟลเสียงประกอบ ไฟลเสียงดนตรี ไฟลเสียงเอฟเฟคตางๆ รับงานภาพจาก ผู
ถายภาพ หรือตากลอง นํามาคัดเลือกภาพ เรียงภาพ ลําดับเหตุการณ ตามบท เรื่อง และตัดตอภาพ ตลอดจน
แกไข ตกแตงภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากนี้ ยังจะตองคอยแกไขงานสราง ตามคําสั่งของผูกํากับ
ใหญอีกดวย
(๑๒) ฝายกราฟกคอมพิวเตอร

มีเจาหนาที่กราฟกคอมพิวเตอร (computer graphic
officer) เปนหัวหนารับผิดชอบ ทําหนาที่ประสานงานกับฝายเทคนิคพิเศษ และผูตัดตอภาพ ในการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสรางเทคนิคตางๆ ใหกับโครงการที่กําลังถายทํา เชน ออกแบบตัวอักษร โลโก
เทคนิคพิเศษดวยคอมพิวเตอร ชวยงานผูตัดตอลําดับภาพ ทํางานประสานกับ ผูกํากับ ผูออกแบบงาน และ ผู
ตัดตอ
ฐานการแสดง (ฐาน ส.)
(๑๓) นักแสดง (actor)

ทําหนาที่จดจําบทพูด บทแสดง ลําดับทาทาง จังหวะการเคลื่อนไหว
น้ําหนัก ลีลา ความชัดเจน ของเสียงพูด การแสดงออกทางดวงตา ใบหนา มือ ทั้งนี้ ตองคอยฟงคําสั่งของ ผู
กํากับการแสดง โดยตรง อาจมีการซอมการแสดงหลายรอบ หลายครั้ง และตองรอคิวแสดงอยูตลอดเวลา
ตามตารางงาน (breakdown sheet) นักแสดง จะตองเปนผูมีความแข็งแรง อดทน ตรงเวลา รอ
เวลาได ความจําดี บุคลิกดี เสียงดี (ถาเปนพิธีกร นักรอง) จิตใจดี ออนนอมถอมตน มีเมตตา สรางและ
ควบคุมอารมณได
(๑๔) พิธีกร (emcee)

จัดลําดับ แนะนํา การนําเสนอ บนเวที หรือหนากลองถายภาพ หรือ
ดําเนินรายการ ตลอดจนการแกปญหาหรืออุปสรรคเฉพาะหนา ในการนําเสนอ มีลําดับทาทาง จังหวะการ
เคลื่อนไหว น้ําหนัก ลีลา ความชัดเจน ของเสียงพูด การแสดงออกทางดวงตา ใบหนา มือ อยางเหมาะสม

หลักเกณฑ การคัดเลือก ทีมงาน สรรสรางสื่อดี
“จิตอาสา – กลาฝาอุปสรรค – รักหนาที่ – มีใบอนุญาต”
จิตอาสา หมายถึง สามารถเขารวมกิจกรรม ทั้งในหลักสูตร นอกหลักสูตร หรือกิจกรรมอื่นเพื่อ
ชวยเหลือสังคม โดยไมเรียกรองคาจาง หรือคาตอบแทนเปนเงิน (ทํางานฟรี) แตจะไดการประกาศ เกียรติคุณ
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หรือคุณคาที่เทียบเคียงกัน ซึ่งเรียกวา “บุญ” เปนประวัติติดตัว
กลาฝาอุปสรรค เปนเครื่องชี้วัด ความมุงมั่น อดทน ทําดีเสมอตนเสมอปลาย ซึ่งสอดรับกับการรักษา
หนาที่ และภารกิจ ที่ตนรับผิดชอบ
รักหนาที่ เปนคุณสมบัติหลัก ของการรวมทีมงาน หนาที่ เปรียบเหมือน ฟนเฟองหนึ่ง ของ
เครื่องจักรกล ที่จะพากันสรางกําลังงาน ใหดําเนินตอไป หากฟนเฟองใดฟนเฟองหนึ่ง ชํารุด หรือ ขาดหายไป
หรือไมทํางาน จะเปนเหตุใหฟนเฟองอื่นๆ ไมสามารถทํางานตอไปได หนาที่ จึงเปนเรื่องใหญ ที่จะตองทําให
“ตรงเวลา”
มีใบอนุญาต หมายถึง จะตองไดรับอนุญาต จากผูปกครอง เปนลายลักษณอักษร ในฐานะเยาวชน ที่
ยังอยูในปกครองของพอแม หรือผูดูแล ทั้งนี้ เพื่อสรางความเขาใจที่ดีตอกัน ระหวาง ครูผูสอน พี่เลี้ยง และ
ผูปกครองของผูเรียน ที่จะชวยกันดูแลนักเรียน มิใหไดรับอันตราย ตอชีวิต รางกาย และ ทรัพยสิน ตลอดจน
การเสื่อมเสียชื่อเสียง

หลักเกณฑ การคัดเลือก นักแสดง
“จิตอาสา – กลาสรางสรร – แอ็คชั่นดี – มีใบอนุญาต”
กลาสรางสรร หมายถึง กลาคิด กลาฝาขามความกลัว กลาทํา ในสิ่งที่ “เปนจริง” “ถูกตอง” “ดีงาม”
“ประโยชนสุข” และ “ศิลปะ” ทั้งหมดนี้ คือการ “เลือกสรร” ที่จะสรางสิ่งเหลานั้น เผยแผตอสาธารณชน (คํา
สรางสรร ไมมี ค เพราะเปนการ “เลือก” สรางงานศิลปะ อันมิใชงานอนาจาร)
แอ็คชั่นดี (action) หมายถึง การฝกฝนบุคลิกภาพ จังหวะ ลีลา ทาทาง น้ําเสียง ภาษา คําพูด
ในการแสดง ตามบทบาท ที่ไดรับมอบหมาย เสมือนเปนบุคคลคนนั้น หรือสิ่งนั้น การมีแอ็คชั่นที่ดี จะตอง
ฝกฝนดวยความอดทน อดกลั้น กลาหาญ และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนเชื่อฟงผูฝกสอน อยางเครงครัด
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หลักสูตร
หลักสูตรของโครงการ บานเรียนดี สรรสรางสื่อดี ในเบื้องตน จัดไว ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรดีฟลม
หรือ film school1 กับ หลักสูตรดีพอเพียง ทุกหลักสูตรเนนเชิงคุณภาพเปนหลัก ในอนาคต อาจมี
หลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติม ถามีปจจัยสนับสนุนเพิ่มขึ้น
การวัดผลกิจกรรมของหลักสูตรโรงเรียนในบาน (home school) หากมองภายใตทฤษฎีระบบ
(System theory) จะเนนที่กระบวนการนําออก ในขั้นสุดทาย หรือ Output มากกวา หลักสูตรใน
ระบบโรงเรียน ซึ่งวัดในทุกขั้นของระบบ (Input, Process, Output) โรงเรียนในบาน ใหความ
สนใจในผลิตผล ทั้งที่เกิดแกตัวผูเรียน และผลงานที่สรางสรรคขึ้น วา คุมคา เสร็จทันเวลา ใหคุณคา และเปน
ศิลปะ มากนอยเพียงไร เนื่องจาก กระบวนการเรียนรูของโรงเรียนในบาน ขึ้นอยูกับ อารมณ ความสนใจ และ
สิ่งแวดลอม ของผูเรียน ซึ่งบางคนยังเรียนอยูในระบบโรงเรียน เพียงแตมาเขากลุม home school
เพราะเปนทางเลือกหนึ่งของการศึกษาเรียนรู ตามความสมัครใจ
ดังนั้น ปรัชญาหลักงายๆ ของหลักสูตรโรงเรียนในบาน คือ “รู ลึก ฝก เปน” เปนเรื่องๆ ไป
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ใชคําวา school แทนคําวา course เพราะ school เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ แบบองครวม
รวมทั้งเนื้อหา กิจกรรม และชั้นเรียน ซึ่งมีชั้นเรียนเดียว สวน course เปนการเรียนตาม รูปแบบ ที่ถูกกําหนด
ไวเปนกฏเกณฑแนนอน ไมอาจยืดหยุนได)
SUDIN CHAOHINFA

หลักสูตรดีฟลม (

film school)

ดีฟลม เปนกิจกรรมการเรียน “รู ลึก ฝก เปน” ที่กําหนดขึ้นภายใต วัตถุประสงคของ โครงการบาน
เรียน สรรสรางสื่อดี หรือ บานเรียนดี มีเปาหมายเพื่อสรางเยาวชน ปอนเขาสูทีมงานของ บานเรียนดี ซึ่งอาจ
มีบุคคลภายนอก มารวมเรียนรูดวยได เนื้อหามุงเนนดานการสื่อสาร ตั้งแตระดับพื้นฐาน ระดับกาวหนา และ
ระดับวิชาชีพ โดยมุงหมายใหสมาชิกในบานเรียนดี ชวยเหลือตัวเอง และแบงปน (share) สื่อ อุปกรณ
ประกอบการเรียน และการมีจิตอาสา ในการรวมกิจกรรมกับชุมชน หรือ โครงการ แผนกิจกรรม บท ของบาน
เรียนดี ทั้งนี้ถือวา จิตอาสานั้น เปนเสมือนกิจกรรมฝกปฏิบัติ เสริมทักษะใหเกิดความเชี่ยวชาญ ในหลักสูตรที่
ตนเรียนผานไปแลว

วัตถุประสงค
(๑) เพื่อสงเสริมความรู และทักษะปฏิบัติพื้นฐาน ดานการถายภาพนิ่ง ภาพวีดิทัศน และการตกแตง
ภาพ แกเยาวชนในชุมชน
(๒) เพื่อใหบริการฝกทักษะการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา ประชาสัมพันธ แกเยาวชนในชุมชน
(๓) เพื่อใหบริการฝกอบรม การผลิตสื่อวีดิทัศน สื่อภาพยนตร เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ และ
การณรงค แกผูสนใจทั่วไป

เปาหมาย
(๑) ใหบริการ การศึกษาอบรม ดานสื่อสารมวลชน แกเยาวชนในพื้นที่ใกลเคียง และตางจังหวัด
(๒) สรางภาพลักษณ “สรรสรางสื่อดี ดีตอชีวิต สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม” ผานชองทางสื่อสารที่
หลากหลาย ไปสูสาธารณะในระดับกวาง
(๓) สรางตนทุนทางสังคมขององคกร เพื่อนําไปสูการขอสนับสนุนงบประมาณ จากภาครัฐและเอกชน
ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม ในระดับกวางตอไป

พันธกิจ
หลักสูตรดีฟลม มีความมุงมั่นในการผลิตทรัพยากรบุคคลทั้งเยาวชน และประชาชนผูสนใจ ใหเปนผูมี
ทัศนคติที่ดีตอชีวิต สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม มีวิสัยทัศนทันสมัย ทันความกาวหนาเทคโนโลยี และเปนผู
รูเทาทันกลยุทธการสื่อสาร การตลาดบริโภค เพื่อใหเปนตนทุนทางปญญา และตนทุนทางสังคม ในการ
Hand book: intelligence good media home school, PHITSANULOK.
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ออกแบบและผลิตสื่อสารสูมวลชน
หลักสูตรดีฟลม มุงสรางคุณสมบัติ สื่อดี ใหแกสมาชิกทีมงาน ของบานเรียนดี ใหสามารถปฏิบัติภารกิจ
ไดอยางมีคุณภาพ มีคุณคา และ มีความสุข

เนื้อหา กิจกรรม
แบงเปน ๓ ระดับ
(๑) ระดับพื้นฐาน เรียนหลักและองคประกอบทางนิเทศศิลปและนิเทศโสตทัศน การใชอุปกรณและ
เครื่องมือถายภาพ เทคนิคการจัดและตกแตงภาพขั้นพื้นฐาน การนําเสนอผลงาน แนวทางการนําผลงานไปใช
ในดานตางๆ
ระดับพื้นฐาน จัดไว ๑ วิชา คือ วิชาถายภาพเบื้องตน (basic

of photography)

ใหความรูและทักษะปฏิบัติพื้นฐาน ในการถายภาพนิ่ง และภาพวีดิทัศน แกผูเรียน ผานกิจกรรมบรรยาย
สาธิต และการฝกปฏิบัติภาคสนาม เวลาเรียน ๓๖ ชั่วโมง หรือ ๖ ครั้ง (สัปดาห) ครั้งละ (สัปดาหละ) ๖
ชั่วโมง กิจกรรมระดับพื้นฐาน ใหบริการฟรี ไมคิดคาใชจาย ซึ่งผูเรียนอาจตองจัดหาอุปกรณฝกปฏิบัติดวย
ตนเอง (เรียนประมาณเดือนครึ่ง รวมภาคปฏิบัติ)
(๒) ระดับกาวหนา ทบทวน องคความรูในระดับพื้นฐาน หลักนิเทศศิลป–นิเทศโสตทัศน เพื่อการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ เรียนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ–กิจกรรม–โครงการ การ
คัดเลือกขอความ ภาพ เพื่อวางในสื่อ วิธีใชเครื่องมือตกแตงภาพ (คอมพิวเตอร) เทคนิคการออกแบบ การ
นําเสนอผลงาน และแนวทางแกไขปรับปรุง
ระดับกาวหนา จัดไว ๑ วิชา คือ วิชาออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ

(print design and

production)

ใหความรูและทักษะการออกแบบสิ่งพิมพ ใหไดคุณภาพ มีคุณลักษณะถูกตอง ครบถวน ตามชนิดและ
ประเภทของสิ่งพิมพ ในการโนมนาวใจในระดับที่นาพอใจ ระดับกาวหนา มี ๑ รายวิชา คือ การผลิตสิ่งพิมพ
โฆษณา ประชาสัมพันธ เวลาเรียน ๗๒ ชั่วโมง หรือ ๑๒ ครั้ง (๑๒ สัปดาห) ครั้งละ (สัปดาหละ) ละ ๖
ชั่วโมง หลักสูตรนี้ ผูเรียน ตองเสียคาใชจาย การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณการฝกและการผลิต (เรียนประมาณ
๓ เดือน ไมรวมภาคปฏิบัตินอกเวลา)
(๓) ระดับวิชาชีพ ทบทวน องคความรูในระดับกาวหนา หลักนิเทศศิลป–นิเทศโสตทัศน และจิตวิทยา
การสื่อสารและการรณรงค เรียนการวางแผนสื่อและการออกแบบสื่อ วิธีถายภาพวิดีโอขั้นสูง วิธีใชเครื่องมือ
ตัดตอภาพและเสียง (คอมพิวเตอร) การจัดเตรียมบท ฉาก นักแสดง การกํากับ การถายภาพ การตัดตอ
หลักสูตรวิชาชีพ แบงเปน ๒ วิชา คือ การผลิตงานวิดีทัศน และการผลิตภาพยนตรสั้น
ใหความรูและทักษะปฏิบัติ ในการออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน และมัลติมีเดีย เพื่อนําไปใชโฆษณา
ประชาสัมพันธ ทางทีวี เคเบิลทีวี อินเทอรเน็ต ซีดี มุงใหบริการแกผูเรียนที่ผานการคัดเลือก และสัมภาษณ
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ผูเรียนจะตองเสียคาใชจายในการลงทะเบียนเรียน
วิชาการผลิตงานวิดีทัศน เพื่อทําสารคดี (documentary) รายการทีวี (tv item) การ
นําเสนอผลงาน (presentation) ผูเรียนจะไดเรียน การเขียนบท (script writing) การ
ออกแบบงานสราง (item design) การถายภาพ (video-photography) การตัดตอ
(editing) การนําเสนอผลงานสูสาธารณะชน เวลาเรียน ๙๖ ชั่วโมง หรือ ๑๖ ครั้ง (๑๖ สัปดาห)
ครั้งละ (สัปดาหละ) ๖ ชั่วโมง (เรียนประมาณ ๔ เดือน ไมรวมภาคปฏิบัตินอกเวลา)
วิชาการผลิตภาพยนตรสั้น ผูเรียนจะไดเรียน การเขียนบทภาพยนตร (screenplay
writing) การออกแบบงานสราง (production design) ศิลปะการแสดง (art of
acting) การกํากับภาพยนตร (film directing) การถายภาพยนตร
(cinematography) การตัดตอลําดับภาพ (digital editing) โครงการหนังสั้น
(short film project) การนําเสนองาน เวลาเรียน ๑๙๒ ชั่วโมง หรือ ๑๖ สัปดาห สัปดาห
ละ ๒ วัน (ประมาณ ๔ เดือน)

การประเมินผล
กิจกรรมแตละระดับความรู ดําเนินไปตามหลักสูตร คูมือ และตารางกิจกรรม และในขั้นสุดทาย ผูเรียน
จะตองนําเสนอผลงาน และการประเมินคุณภาพ โดยใชแบบการประเมินที่หลักสูตรจัดไว การประเมินผล จะ
ประเมินในสัดสวน รอยละ ๔๐ : ๕๐ : ๑๐ (ความรูทฤษฎี ๔๐, ปฏิบัติ ๕๐, เสนอผลงาน ๑๐)
สื่อการเรียนในหลักสูตร ประกอบดวย (๑) สื่อประเภทฮารดแวร ไดแก กลองถายภาพ และอุปกรณ
ถายภาพ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร และอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปน เชน สมุดบันทึก
การดหนวยความจํา ที่ใชสวนตัว (๒) สื่อซอฟตแวร ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับตกแตงภาพ ตัดตอ
ไฟลวิดีโอ ไฟลเสียง ไฟลตัวอยางสําหรับผูเรียน บริการชองทางสื่อสารออนไลน (ฟรี) (๓) สื่อบุคคล ไดแก
อาจารยผูสอน วิทยากรรับเชิญ และพี่เลี้ยง (๔) สื่อวัตถุ–สถานที่ ไดแก อุปกรณ เครื่องมือ ในการผลิตสื่อ
สถานที่ฝกปฏิบัติภาคสนาม เพื่อเปนตัวแบบถายภาพ สิ่งของ พืช สัตว บุคคล ขึ้นอยูกับเรื่องราวในกิจกรรม
หลักสูตรพื้นฐาน รับจํานวนไมจํากัด ระดับกาวหนา รับรุนละ ๑๐-๒๐ คน ระดับอาชีพ–วิชาชีพ รับ
รุนละ ๕-๑๐ คน

คาใชจาย คาลงทะเบียนเรียน และเวลาเรียน
หลักสูตรพื้นฐาน (การถายภาพ) ใชเวลาเรียน ๓๖ ชั่วโมง (เรียนประมาณ เดือนครึ่ง) ผูเรียนทั้งที่เปน
สมาชิกชมรม และบุคคลภายนอก ไมเสียคาใชจาย แตหากลองถายภาพมาเอง
หลักสูตรกาวหนา (การผลิตสิ่งพิมพ โฆษณา ประชาสัมพันธ) ใชเวลาเรียน ๙๖ ชั่วโมง (เรียนประมาณ
๓ เดือน) สมาชิกบานเรียนดี ไดรับการยกเวนคาลงทะเบียนเรียน คาลงทะเบียน สําหรับบุคคลภายนอก
๙๐๐ บาท ตอคนตอหลักสูตร ผูเรียนหากลองถายภาพ และคอมพิวเตอรมาเอง
Hand book: intelligence good media home school, PHITSANULOK.
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หลักสูตรวิชาชีพ ใชเวลาเรียน ๑๘๐-๑๙๖ ชั่วโมง (ไมนับรวมเวลาถายทําภาพยนตรสั้น)
คาลงทะเบียนเรียน สําหรับบุคคลภายนอก ๒๐,๐๐๐ บาท ตอคนตอหลักสูตร บานเรียนดี มีอุปกรณใหยืม
เรียน สมาชิกทีมงานบานเรียนดี ที่ไดรับการคัดเลือก จะไดเรียนฟรี

สถานที่เรียน
ภาคความรู เรียนที่ สตูดิโอ igood media เลขที่ ๖๕/๓ หมู ๕ ถนนสิงหวัฒน
ซอยวัดพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย ๖๕๐๐๐
โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๖๒๔๔
ภาคปฏิบัติ เรียนที่ สตูดิโอ igood
พิษณุโลก (โดยจะระบุเปนคราวๆ ไป)

media

และในเขตพื้นที่ตําบลพลายชุมพล หรือ เขตเมือง

การสงเสริมการเรียนรู
นักเรียนที่ผานการเรียนในหลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรกาวหนา หากตองการเสริมความรูและทักษะ
สามารถเขาเรียนซ้ําในหลักสูตรเดิมไดฟรีไมจํากัดจํานวนครั้ง โดยจัดหาอุปกรณมาเอง สวนหลักสูตรวิชาชีพ
ผูเรียนคนใดที่สามารถพาเพื่อนๆ มาเรียน จํานวน ๑๐ คน ผูเรียนคนนั้น จะไดรับยกเวนคาลงทะเบียนเรียน
หรือจะนําไปเปนสวนลดใหคนอื่นๆ ในกลุม ๑๐ คน ก็ได อยางใดอยางหนึ่ง (๑๐ ฟรี ๑)

เงื่อนไขการรับเขาศึกษา และการจบหลักสูตร
(๑) เยาวชน อายุไมเกิน ๑๕ ป ตองไดรับอนุญาตจากผูปกครอง
(๒) มีเวลาเขาเรียนและรวมกิจกรรม ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด ในแตละหลักสูตรวิชา
(๓) วัสดุอุปกรณของนักเรียน ที่นํามาเขารวมกิจกรรม จะตองรับผิดชอบดูแล ดวยตนเอง
(๔) รักษาวินัย เรื่องการแตงกาย วาจา ตลอดจน การรับประทานอาหาร ความสะอาด และไมเสพสิ่ง
เสพติดทุกชนิด
(๕) ผานเกณฑ การสัมภาษณ และ การทดสอบประเมินผล ภาคความรู และ ภาคปฏิบัติ
(๖) สมาชิกโครงการบานเรียนดี ยินดีชวยเหลือ หรือ เขารวมกิจกรรมชุมชน หรือ กิจกรรมของ
โครงการ ตามวาระโอกาส โดยถือเปนงานภาคปฏิบัติเสริมหลักสูตรวิชาเรียน
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Hand book: intelligence good media home school, PHITSANULOK.
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