รายละเอียดการเปิ ดรั บสมัคร Citizen Backpacker
ด้ วยการส่งเสริ มการเรี ยนรู้และพัฒ นาศักยภาพการผลิตสื่อโทรทัศน์ในลักษณะต่างๆ ให้ แก่ภาค
พลเมื อง คือ ภารกิ จ สาคัญ ประการหนึ่งของส านักเครื อข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพี บีเอส โดยที่ ผ่านมาได้
พัฒ นาเครื่ องมือทางานด้ านการสื่อสารร่ วมกับภาคพลเมืองในหลายลักษณะ เช่น ข่าวพลเมือง สารคดี
และรายการ
ในขณะที่ บริ บทด้ านเทคโนโลยีและรู ปแบบการสื่อสารในสถานการณ์ ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
การเกิดขึ ้นของ BACKPACK JOURNALIST เพื่อสื่อสารเรื่ องราวและมุมมองข่าวแบบใหม่ ที่ผสมผสาน
แนวคิดและทักษะการสื่อสารที่สามารถจะใช้ เครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพได้ สอดคล้ องกับบริ บทสถานการณ์
อย่างคล่องตัวในการลงพื ้นที่และผลิตงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ นับเป็ นทิศทางของการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ
ที่สานักเครื อข่ายสื่อสาธารณะให้ ความสาคัญ
ทังนี
้ ้รายการ Backpack Journalist เป็ นรายการข่าวแนวใหม่ที่นาเสนอข่าวเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม คิดและตังค
้ าถามใหม่เพื่อให้ ร้ ูทกุ แง่มมุ ที่แตกต่างและน่าค้ นหา ด้ วยการใช้ ทกั ษะการทาข่าวแบบ
ครบวงจรด้ วยตนเอง ตังแต่
้ การคิดประเด็น ถ่ายภาพ ตัดต่อ ลงพื ้นที่แสวงหาคาตอบและข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ ้น
อย่างรอบด้ าน โดยรายการฯ เน้ นการนาเสนอข่าวและสารคดีเชิงข่าว 3 - 4 ชิ ้น และเปิ ดพื ้นที่เสนอประเด็น
จากมุมมองและการผลิตอิสระของภาคพลมือง ซึง่ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 13.30 น.
สานักเครื อข่ายสื่ อสาธารณะจึงประสงค์ เปิ ดรับ สมัครผู้สนใจเพื่ อส่ง ผลงานใน “ประเด็น ทาง
สังคม” 1 ชิ ้น ความยาว 5 - 7 นาที หรื อส่งคลิปสันแนะน
้
าประเด็นทางสังคม ความยาว 1 - 3 นาที ภายใต้
แนวคิด BACKPACK JOURNALIST ด้ ว ยการท าข่า วแบบครบวงจรด้ ว ยตนเอง ตัง้ แต่ก ารคิด ประเด็ น
ถ่ายภาพ ลงเสียง ตัดต่อ ลงพื ้นที่แสวงหาคาตอบและข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ ้น คิดและตังค
้ าถามใหม่เพื่อให้ ได้ ร้ ู
ทุกแง่มมุ ที่แตกต่างและน่าค้ นหา
กาหนดรั บสมัครและส่ งผลงานภายในวันที่ 22 มี.ค. - 30 เม.ย. 2559 โดยผลงานของผู้ที่
ได้ รับการคัดเลือกจะได้ รับสิทธิ์ในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ BACKPACK JOURNALIST เพื่อส่งเสริ มการ
พัฒ นาศักยภาพคนทาสื่อ และร่ วมเป็ นนักเดินทางอิสระภาคพลเมือง (Citizen Backpacker) ในรายการ
BACKPACK JOURNALIST ของสานักเครื อข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอสต่อไป

1. คุณสมบัตสิ มัคร
1.1 ผ่านการคัดเลือกผลงานใน“ประเด็นทางสังคม” ภายใต้ แนวคิด BACKPACK JOURNALIST ด้ วยการ
ทาข่าวแบบครบวงจรด้ วยตนเอง ตัง้ แต่ก ารคิดประเด็น ถ่ายภาพ ตัด ต่ อ ลงพื น้ ที่ แสวงหาคาตอบและ
ข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ ้น คิดและตังค
้ าถามใหม่เพื่อให้ ได้ ร้ ูทกุ แง่มมุ ที่แตกต่างและน่าค้ นหา
1.2 สามารถเข้ าร่ วมอบรมทักษะร่วมกับฝ่ ายพัฒนาเครื อข่ายสื่อพลเมือง สานักเครื อข่ายสาธารณะ หรื อ
เป็ นผู้ผลิตสื่อที่สนใจพัฒนาศักยภาพด้ านการผลิตรายการในประเด็นทางสังคม
1.3 มี ทักษะด้ านการเขียนบท ถ่ายภาพ และตัดต่อเพื่อผลิตรายการ โดยมีตวั อย่างผลงานที่เคยผลิตมา
แสดง
1.4 มีอุปกรณ์ ในการผลิต เช่น กล้ องระบบ HD และอุปกรณ์ บนั ทึกเสียง ระดับออกอากาศคอมพิวเตอร์
พร้ อมโปรแกรมตัดต่อที่ใช้ สามารถรองรับการจัดการด้ านภาพ effect CG รวมถึงการ mix เสียง
1.5 มี เจตจานงที่ จะเรี ยนรู้ ประเด็นสังคมและเปิ ดใจพัฒ นาศักยภาพร่ วมกับผู้อื่นโดยจะต้ องเข้ าร่ วมใน
กระบวนการอย่างครบขันตอน
้
1.6 มีรายละเอียดข้ อมูลประเด็นที่ จะนามาร่ วมพัฒ นาเสนอเป็ นชิน้ งานภายหลังการฝึ กอบรมโดยเขียน
รายละเอียดเนื ้อหามานาเสนอ
1.7 หลังการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการสามารถลงพื ้นที่เพื่อผลิตงานและดาเนินการตามกาหนดเวลาที่วางไว้
ร่วมกันครบทุกขันตอน
้
เพื่อให้ ชิ ้นงานเสร็จสิ ้นสามารถเผยแพร่สสู่ ื่อสาธารณะจริง
2. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในกรณีต่อไปนี ้
1) ผลงานมีลิขสิทธิ์
2) ผลงานเคยมีการเผยแพร่ที่ใดที่หนึง่ มาก่อนไม่วา่ ในรูปแบบใดก็ตาม
3. ขัน้ ตอนการสมัครและส่ งผลงาน
3.1 กรอกใบสมัครครบถ้ วน
3.2 ผู้สนใจร่วมโครงการฯ แสดงถึงความพร้ อมด้ านข้ อมูลและอุปกรณ์ในการร่วมฝึ กอบรม

3.3 ส่งใบสมัครพร้ อมส่งผลงานงานใน “ประเด็นทางสังคม” 1 ชิน้ ความยาว 5 - 7 นาที หรื อส่งคลิปสัน้
แนะนาประเด็นทางสังคม ความยาว 1 - 3 นาที ภายใต้ แนวคิด BACKPACK JOURNALIST ด้ วยการ
ทาข่าวแบบครบวงจรด้ วยตนเอง ตังแต่
้ การคิดประเด็น ถ่ายภาพ ตัดต่อ ลงพืน้ ที่แสวงหาคาตอบและ
ข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้น คิดและตังค
้ าถามใหม่เพื่อให้ ได้ ร้ ูทุกแง่มุมที่แตกต่างและน่าค้ นหา ทัง้ นี ผ้ ลงานที่
จัดส่ งต้ องไม่ มีลิขสิทธิ์หรือเคยเผยแพร่ ท่ ใี ดที่หนึ่งมาก่ อนไม่ ว่าในรู ปแบบใดก็ตาม
กาหนดรับสมัครและส่ งผลงานภายในวันที่ 22 มี.ค.- 30 เม.ย. 2559ได้ ตามช่องทางต่อไปนี ้
สมัครด้ วยตนเองหรื อส่งทางไปรษณีย์ ผู้รับ Backpack Journalist สานักเครื อข่ายสื่อ
สาธารณะ Thai PBS เลขที่ 145 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
3.4 ประกาศผลผู้ได้ รับการคัดเลือกเข้ าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 6 พ.ค. 2559


3.5 ผู้ได้ รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 พ.ค. 2559
3.6 ผู้ที่ได้ รับคัดเลือกจะได้ เข้ ารับการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร BACKPACK JOURNALIST
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559
3.7 การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ าร่วมโครงการฯ ของสานักเครื อข่ายสื่อสาธารณะ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
4. กาหนดการฝึ กอบรมและพัฒนางาน
4.1 การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร BACKPACK JOURNALIST โดย อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, คุณ
เทพชัย หย่อง, คุณคงเดช จาตุรันต์รัศมี และคุณนวพล ธารงรัตนฤทธิ์ ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 12 13 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร
4.2 การลงพื ้นที่ผลิตชิ ้นงานสารคดีเชิงข่าวในประเด็นที่สนใจและพัฒนาร่วมกัน ระยะเวลาตังแต่
้ หลังการ
ฝึ กอบรมถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
4.3 ส่งชิ ้นงาน ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 และปรับแก้ ไขไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2559
4.4 ผู้ร่วมโครงการที่ผ่านมาตรฐานการผลิตงาน จะสามารถร่ วมเสนอประเด็นและผลิตงานร่ วมกับสานัก
เครื อข่ายสื่อสาธารณะในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

5. ความร่ วมมือระหว่ างสานักฯ กับผู้ร่วมโครงการ
5.1 สานักเครื อข่ายสื่อสาธารณะ จัดหาวิทยากรและออกแบบกระบวนการฝึ กอบรมและวางแผนเพื่อการ
ผลิตงานจริงตามเวลาที่กาหนด
5.2 สานักเครื อข่ายสื่อสาธารณะ ดูแลด้ านที่พกั อาหารและค่าใช้ จ่ายในการฝึ กปฏิบตั ิ ระยะเวลา 2 วัน 1
คืน ตามหมวดที่กาหนดเป็ นข้ อบังคับของ ส.ส.ท.
5.3 ผู้ร่วมโครงการฯ ดูแลตนเองในการเดินทางมาฝึ กอบรมฯ
5.4 หลังการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและพัฒนาประเด็นร่วมกัน ผู้ร่วมอบรมจะได้ รับการสนับสนุนค่าใช้ จา่ ย
ในการลงพื ้นที่เพื่อพัฒนาประเด็น ตามหมวดที่กาหนดเป็ นข้ อบังคับของ ส.ส.ท.
5.5 เนื ้อหารายการที่เสร็ จสมบูรณ์ แล้ วตามขันตอนของการอบรมเชิ
้
งปฏิบตั ิการและผ่านการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมจะได้ รับการเผยแพร่ทางช่องทางของ Thai PBS
5.6 ผู้ร่วมโครงการที่ ผ่านการฝึ กอบรมและงานสามารถเผยแพร่ได้ ตามมาตรฐานของส.ส.ท. สามารถร่วม
เป็ นผู้ผลิตภาคพลเมืองของสานักเครื อข่ายสื่อสาธารณะ

แผนการดาเนินงาน
วันที่

แผนการทางาน

25 มีนาคม - 30 เมษายน 2559

ประกาศรับสมัครและส่งผลงาน

6 พฤษภาคม 2559

ประกาศผลผู้ได้ รับการคัดเลือก

9 พฤษภาคม 2559

ยืนยันสิทธิ์เข้ าร่วมโครงการ

12 - 13 พฤษภาคม 2559
30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2559

อบรม Backpack journalist
ผู้ฝึกอบรมลงพื ้นที่ผลิตสกู๊ปในพื ้นที่พร้ อมตัดต่อ

23 พฤษภาคม 2559

ส่งชิ ้นงาน

31 พฤษภาคม 2559

สิ ้นสุดการปรับแก้ ไขชิ ้นงาน

