หลักสูตรดีฟลม | สรรสรางสื่อดี
คําขวัญ

กลา หรือ กลัว อยูที่ “หัวใจ”
ชนะ หรือ แพ อยูที่ “สมอง”
ชั่ว หรือ ดี อยูที่ “ปญญา”

วัตถุประสงค หลักสูตรดีฟลม
(1) เพื่อสงเสริมความรู และทักษะปฏิบัติพื้นฐาน
ดานการถายภาพนิ่ง ภาพวีดิทศั น และการ
ตกแตงภาพ แกเยาวชนในชุมชน

การถายภาพและวิดีโอ เรียน 36 ชั่วโมง*
การออกแบบสื่อโฆษณา–ประชาสัมพันธ
เรียน 72 ชม. คาลงทะเบียน 1,100 บาท**
การผลิตสื่อวิดโี อและภาพยนตร
เรียน 96-192 ชม. คาลงทะเบียน 3,000 บาท**
* ภายใตเงื่อนไข
** ไมนับรวมเวลาเรียนภาคปฏิบัตินอกหลักสูตร

เปดรับสมัคร หลักสูตรพื้นฐาน เรียนฟรี
รุนที่ 1 ตั้งแตวันนี้ ถึง วันเปดเรียน
เรียน ตั้งแต 12 – 23 ต.ค. 2557
เกณฑผานเขาเรียน โดยการสัมสัมภาษณ

* การถายภาพและวิดีโอ
* การออกแบบสื่อโฆษณา–ประชาสัมพันธ
่ วิดีโอและภาพยนตร
* การผลิตสือ

โรงเรียนในบาน เรียนการสรรสราง
นวัตกรรมการสื่อสาร และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ใกลชิดกับครูโดยตรง ดวย
ภาคทฤษฎี 40 : ภาคปฏิบตั ิ 50 :
นําเสนอผลงาน 10

(2) เพื่อใหบริการฝกทักษะการออกแบบสิ่งพิมพ
โฆษณา ประชาสัมพันธ แกเยาวชนในชุมชน
(3) เพื่อใหบริการฝกอบรม การผลิตสื่อวีดิทศั น สื่อ
ภาพยนตร เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ
และการณรงค แกผูสนใจทัว่ ไป

เปดเรียน 3 ทักษะวิชา

บานเรียนดี

home school
(intelligence good media home school)

65/3 หมู 5 ถนนสิงหวัฒน ซอยวัดพลายชุมพล
ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทร.0 5521 6244 | 08 9644 1048
www.igoodmedia.net | sudin.expert@yahoo.com
โดย อาจารยสูดิน ชาวหินฟา นักพัฒนาองคความรู และ
เครือขายชุมชน ดวยเทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางสังคม

หลักสูตรดีฟล ม
สรรสรางสือ่ ดี
สนใจ สมัครเรียน ที:่
สตูดิโอ

65/3 ม.5 ถ.สิงหวัฒน ซอยวัดพลายชุมพล
ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทร. 08 9644 1048 (บานครูตอย)
sudin.expert@yahoo.com

หลักสูตร กิจกรรม

คุณสมบัติ และ เกณฑการเขาเรียน

หลักสูตรพื้นฐาน หลักและองคประกอบทางนิเทศ
ศิลปและนิเทศโสตทัศน การใชอุปกรณและเครื่องมือ
ถายภาพ เทคนิคการจัดและตกแตงภาพขั้นพื้นฐาน
การนําเสนอผลงาน แนวทางการนําผลงานไปใชใน
ดานตางๆ (การถายภาพและวิดีโอ) เวลาเรียน 36
ชั่วโมง (เดือนครึ่ง)

หลักสูตรพื้นฐาน รับจํานวนไมจํากัด
–ไมจาํ กัด เพศ วัย อายุ และพื้นฐานความรู
–มีกลองถายภาพนิ่ง ที่สามารถถายภาพวิดีโอได
–เรียนฟรี ไมมคี า ใชจา ย

หลักสูตรกาวหนา ทบทวนองคความรูพื้นฐาน หลัก
นิเทศศิลป–นิเทศโสตทัศน เพื่อการโฆษณา และการ
ประชาสั ม พั น ธ การรวบรวมและวิ เ คราะห ข อ มู ล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ–กิจกรรม–โครงการ การคัดเลือก
ขอความ ภาพ เพื่อวางในสื่อ วิธีใชเครื่องมือตกแตง
ภาพ (คอมพิ ว เตอร ) เทคนิ ค การออกแบบ การ
นํ า เสนอผลงานและแนวทางแก ไ ขปรั บ ปรุ ง (การ
ออกแบบสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ) เวลาเรียน 72
ชั่วโมง (3 เดือน)
หลักสูตรวิชาชีพ เรียนการวางแผนสื่อ และ การ
ออกแบบสื่อ วิธีถา ยภาพวิดโี อขั้นสูง วิธีใชเครื่องมือ
ตัดตอภาพและเสียง (คอมพิวเตอร) การจัดเตรียมบท
ฉาก นักแสดง การกํากับ การถายภาพ การตัดตอ
หลักสูตรนี้ มี 2 วิชา คือ การผลิตงานวิดที ศั น เพื่อ
ทําสารคดี รายการทีวี (96 ชม.) และวิชาการผลิต
ภาพยนตรสั้น (192 ชม.) ใชเวลาเรียนราว 4 เดือน

หลักสูตรกาวหนา รับรุนละ 10-20 คน
–ผานการเรียน หลักสูตรพื้นฐานมาแลว หรือ มี
พื้นฐานทักษะดานการถายภาพมาแลว (ผาน
โดยการ ทดสอบและสัมภาษณ)
–มีพื้นฐานการใชคอมพิวเตอร และถาใชโปรแกรม
Photoshop ได จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ
–มีคอมพิวเตอร ที่สามารถพกพาไปเรียนได
–มีคา ใชจา ย
หลักสูตรอาชีพ–วิชาชีพ รับรุนละ 5-10 คน
–มีทกั ษะการถายภาพวิดีโอ และการใชคอมพิวเตอร
–มีคอมพิวเตอร ที่สามารถพกพาไปเรียนได
–มีคา ใชจา ย

หลักสูตรพื้นฐาน รับจํานวนไมจํากัด หลักสูตรกาวหนา รับรุนละ 10–20 คน หลักสูตรอาชีพ–วิชาชีพ รับรุนละ 5–10 คน

ปณิธาน

“สรรสรางสื่อดี
ดีตอชีวิต สังคม ชุมชน
และ สิ่งแวดลอม”

เงื่อนไขการรับเขาศึกษา และการจบหลักสูตร
(1) ถาเปนเยาวชน (อายุไมเกิน 15 ป) ตอง
ไดรับอนุญาตจากผูปกครอง
(2) มีเวลาเขาเรียนและรวมกิจกรรม ไมนอย
กวา รอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด ในแตละ
หลักสูตรวิชา
(3) วัสดุอุปกรณของผูเรียน ที่นาํ มาเขารวม
กิจกรรม จะตองรับผิดชอบดูแล ดวยตนเอง
(4) รักษาวินัย เรื่องการแตงกาย วาจา
ตลอดจน การรับประทานอาหาร ความ
สะอาด และไมเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด
(5) ผานเกณฑ การสัมภาษณ และ การทดสอบ
ประเมินผล ภาคความรู และ ภาคปฏิบัติ
(6) สมาชิกบานเรียนดี ยินดีชวยเหลือ หรือ เขา
รวมกิจกรรมชุมชน หรือ กิจกรรมนอก
หลักสูตร ตามวาระโอกาส

