
 
 ท่ี KOB_JUNIOR #7 / 0001  

 
วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 

 
เร่ือง  ขอเชิญเขา้ร่วมกิจกรรม และประกวดสารคดีในโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 7 
เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  
ส่ิงทีส่่งมาด้วย เอกสารตอบรับเขา้ร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร  
 

“กบนอกกะลา” รายการสารคดีให้สาระความรู้ ออกอากาศทุกวนัศุกร์ เวลา 20.30 - 21.30 น.  
ทางสถานีโทรทัศน์  Modernine ได้จัดโครงการประกวดสารคดีสั้ น 5 นาที หน่ึงเดียวท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด  
ในประเทศ ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กไทยในระดบัมธัยมศึกษา และอาชีวศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า จากทัว่
ประเทศไดเ้รียนรู้ สร้างทกัษะแห่งอนาคตและสะสมประสบการณ์ชีวิตผา่นการคิด สร้างสรรค์ และลงมือท า
ดว้ยตนเองในการผลิตสารคดีโทรทศัน์ ชิงรางวลัและทุนการศึกษามากกวา่ 5 แสนบาท พร้อมโอกาสในการ
เผยแพร่ผลงานผ่านทางสถานีโทรทัศน์  Modernine และโอกาสได้รับเลือกเข้ารับทุนการศึกษาต่อ 
ดา้นส่ือสารมวลชนในสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศ  

ทางรายการฯ จึงมีจดหมายฉบบัน้ีมายงัท่าน เพื่อเชิญชวนครูและนักเรียนจากสถาบนัของท่าน  
เขา้ร่วมโครงการฯ และกิจกรรมสัญจรให้ความรู้ในการผลิตสารคดี ให้กับเด็กนักเรียน และนักศึกษา 
ทัว่ประเทศ ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีแนบมาดว้ย  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จกัเป็นพระคุณเป็นอยา่งยิง่  

 
ขอแสดงความนบัถือ  

 
 

          (ภทัราพร สังขพ์วงทอง)  
         Producer  

 

 

ผู้ประสานงาน : คุณสุดาพร ไชยสาร (หล่าน) มือถือ 089-891-8710 โทรศพัท ์0-2158-6122 # 616  

โทรสาร 0-2158-6141 



โครงการประกวดสารคดี 

กบจูเนียร์ปี  7 

“ก้าวอย่างไทย ไปกบัโลก ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept  

ผนึกก าลงัเด็กไทยทัว่ประเทศ สู่แนวร่วมในการผลกัดนัประเทศชาติ ให ้  กา้วอยา่งไทย  สู่การเขา้

ร่วม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสังคมโลกในระดบัสากล  ดว้ยสารคดีฝีมือเด็กไทย  ท่ีเสาระแสวงหา 

เรียนรู้ บนัทึก  และถ่ายทอดองคค์วามรู้ และความสุขของคนไทยจากทอ้งถ่ินต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  ท่ีสามารถ

น ามา สร้างสรรคพ์ฒันาคุณภาพชีวติคนไทย  สร้างชาติใหม้ัน่คง  สร้างประเทศท่ีมัง่คัง่ และ สร้างอนาคต

ของประเทศไทย ใหย้ ัง่ยนืไดอ้ยา่งเป็นจริง   

 

 

 

ชิงรางวลั และทุนการศึกษามากกว่า  500,000 บาท 
และโอกาสได้รับทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของประเทศ พร้อมเผยแพร่ผลงานผ่านทาง  ModernineTV 

 

 



Content :               

เน้ือหาของสารคดีจะบอกเล่า เร่ืองราวความรู้ทัว่ไทย ท่ีเป็นสุดยอดแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการ ทั้ง

แปลกใหม่ หรือวิธีเก่า แต่เก๋าประสบการณ์ การใชต้น้ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า 

การใช้ภูมิปัญญาไทย ท่ีเปิดรับและปรับใช้พร้อมกบันวตักรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีจะท าให้คนไทย 

ปรับเปล่ียนมุมมองแนวคิด และวิธีการใช้ชีวิต หรือเป็นแนวทางของการท าให้ประเทศกา้วหน้าตามแบบ

ฉบบัไทย ๆ อยา่งย ัง่ยนื     

ใน 7 หวัขอ้ ต่อไปน้ี  

1.                                                  

2.                                                                        

3. วถีิชีวติ ชุมชนตวัอยา่ง เร่ืองราวชุมชนเป็นสุข ท่ีด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งเขม้แขง็และย ัง่ยนืโดย

แทจ้ริง 

4. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไทย ทั้งเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ และระบบการบริหาร

จดัการขยะทอ้งถ่ิน 

5. การท่องเท่ียววถีิไทยในรูปแบบต่าง ๆ                                          

6. ปลุกจิตส านึก อนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย ผ่านศิลปวฒันธรรมประเพณี ศาสนา 

ความเช่ือทอ้งถ่ิน ค่านิยม และวถีิชีวติท่ีดีงาม   

7. ความสุขท่ีย ัง่ยืนของคนไทย สุขภาพกาย สุขภาพใจ ความสุขในครอบครัว และสุขภาวะ

ของชุมชน  

  

 Presentation :                  

                                        5      

 

 กฎกติกา การส่งผลงานเข้าประกวด 

1. ใน 1 ทีม ประกอบดว้ย นกัเรียนหรือนกัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และอาชีวศึกษาตอนตน้หรือ

เทียบเท่า ทีมละ ไม่เกิน 10 คน พร้อมท่ีปรึกษา (ครูหรืออาจารย)์ ไม่เกินทีมละ 2 คน  

2. ส่งผลงานสารคดีสั้นไม่จ  ากดัรูปแบบ ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมส่งรายละเอยีดให้ครบ ดงัน้ี 

2.1 ช่ือผลงาน/โรงเรียน/จงัหวดั/ช่ือท่ีปรึกษา/เบอร์โทร และE-mail 

2.2 ช่ือสมาชิกในทีมทุกคน/ต าแหน่ง /ชั้นปีการศึกษา /เบอร์โทรศพัท ์



2.3 เขียนหลกัการและเหตุผลท่ีท าเร่ืองน้ี / เร่ืองยอ่ผลงาน 

2.4 ทุกทีมตอ้งถ่ายท าภาพเบ้ืองหลงัการท างาน ทั้งภาพน่ิงและวดีิโอโดยไม่ตอ้งตดัต่อ ส่งมาพร้อม

กบัผลงาน 

3. ผลงานรอบแรกจะถูกคดัเลือกเหลือ 24 ทีม และจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมต่อเน่ืองคือ ค่ายอบรมการ

ผลิตสารคดี และผลิตผลงานรอบสองเพื่อสิทธ์ิในการชิงรางวลัซูเปอร์กบจูเนียร์และรางวลั

ระดบัประเทศ 

4. เจา้ของผลงานท่ีผา่นเขา้รอบ 24 ทีมมีสิทธ์ิไดรั้บการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลยั

กรุงเทพ 

ตามเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

5. สงวนสิทธิการตดัสินผลงาน โดยทีมงานกบนอกกะลา 

6.               สามารถ                            1      

 

 วธีิการและรูปแบบการส่ง File ผลงาน 

1. ผลงานสารคดีสั้น DVD 1 แผน่  

 DATA ไฟล ์FULL HD 1920X1080 / นามสกุล .MP4 .MOV .MPG2  

 bitrate ของVDO 50 Mbps / ระบบเสียง stereo 2 channel เท่านั้น  

2. ภาพเบ้ืองหลงัการท างานเป็นไฟล ์VDO (ไม่ตอ้งตดัต่อ) DVD DATA ไฟล ์FULL HD 1920X1080 

หรือ  HD 1280X720 นามสกุล .MP4 .MOV .MPG2 (สามารถใชก้ลอ้งจากโทรศพัทส์มาร์ทโฟน 

แทบ็เล็ต ipod ถ่ายในแนวนอน และตั้งค่าเป็นระบบ HD) มากกวา่ 1 แผน่ก็ได ้ 

3. ภาพเบ้ืองหลงัการท างานเป็นไฟล ์PIC ภาพน่ิง (ภาพเบ้ืองหลงัการท างานขอบแบบชดั ๆ และ

สวยงาม มีภาพถ่ายรวมทีมงานทุกคนเท่ ๆ จะดีมาก) 1 แผน่ / DVD DATA ไฟล ์.JPG   

 โดยส่งผลงานมาที่ 

  

 โครงการกบจูเนียร์ปี 7 

 บริษัท ทวีบูีรพา จ ากดั 246/8  ซ.โยธินพฒันา  แขวงคลองจ่ัน  เขตบางกะปิ  กทม. 10240 
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 กจิกรรมของโครงการ : กบจูเนียร์ปี 7 สัญจร 

 พบกบัพิธีกร “กบนอกกะลา”  พร้อมดว้ยทีมงานผลิตสารคดีทุกต าแหน่ง ลงพื้นท่ีในแต่ละภูมิภาค เพื่อ
แนะน า เทคนิคการผลิตงานสารคดีใหก้บัตวัแทนครู นกัเรียน นกัศึกษาท่ีสนใจ รวมทั้งเผยเทคนิควธีิการเลือก



เร่ืองใหต้อบโจทย ์กบัหวัขอ้ และสอนวธีิการเล่าเร่ืองน าเสนอเน้ือหาให้โดนใจผูช้ม ขนกลอ้ง และเคร่ืองตดัต่อ 
สอนเทคนิค ภาพสวย เสียงดี และส่ือความหมาย และพิเศษสุด ๆ กบั มุมมอง แง่คิด แรงบนัดาลใจ 
ประสบการณ์ และเทคนิคการท างาน ระดบัมืออาชีพจากรุ่นพี่กบจูเนียร์ และแขกรับเชิญคนดงัในแวดวง
นกัเขียน นกัผลิตสารคดี ผูก้  ากบัภาพยนตร์ และผูส้นบัสนุนโครงการฯ  
 
 
 
 
 
 ก าหนดการ :  กบจูเนียร์ปี 7 สัญจร 

วนั เดือน ปี กจิกรรม  สถานที่ 

27 มิถุนายน 58 กิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร คร้ังท่ี 1           ม. ฟาร์อีสเทอร์น จ. เชียงใหม่ 

4 กรกฎาคม 58 กิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร คร้ังท่ี 2          ม.กรุงเทพ (วทิยาเขตรังสิต) จ. ปทุมธานี  

11 กรกฎาคม 58 กิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร คร้ังท่ี 3        รร. สุราษฎร์ธานี จ. สุราษฏร์ธานี  

18 กรกฎาคม 58 กิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร คร้ังท่ี 4 ภาคอีสาน  

                      31         2558  

                         15         2558      www.tvburabha.com / Facebook กบ

นอกกะลา 

 

ค่าย “สนุกคิด พชิิตซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 7”        2-4        58 ณ  หาวทิยาลยั                        

 “                                          ”                                  300            

24 ทีม กบจูเนียร์ จากทัว่ประเทศท่ีผา่นเขา้รอบชิงซูเปอร์กบจูเนียร์ปี จะไดเ้ขา้ค่ายฯ ร่วมกนั  3 วนั 2 คืน เพื่อ

เรียนรู้ การผลิตสารคดีจากทีมงานกบนอกกะลา และนกัผลิตสารคดีโทรทศัน์แถวหน้าของเมืองไทย เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์การท างานแบบมืออาชีพ แบบเรียนจริง รู้จริง ท าจริง พร้อมกบั        

สตูดิโอมหาวทิยาลยักรุงเทพ  

                      25         2558  

  

  

 



งานประกาศผลรางวลั “ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 7”   

วนัศุกร์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ณ  หาวทิยาลยั                        .           

วนัชิงชยับงัลงักสุ์ดยอดสารคดียอดเยีย่มแห่งปี และยอดเยีย่มในสาขาต่าง ๆ บนเวทีการประกวดสารคดี  

ระดบัมธัยมศึกษาและอาชีวศึกษาตอนตน้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ รวมเงินรางวลัมูลค่ากวา่ 5 แสนบาท 

ออกอากาศทาง สถานีโทรทศัน์ Modernine และ ทุกส่ือในเครือทวีบูีรพา 

วนัออกอากาศ 

23 ตุลาคม 2558    09.05 – 09.57 น.  เทปพิเศษกบจูเนียร์ปี 7   

26 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2558  เทปผลงาน 5 นาที 25 ตอน 

10 ธนัวาคม 2558  09.05 – 10.53 น.  เทปพิเศษงานประกาศผลรางวลัซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 7  

 

                               www.tvburabha.com และ www.facebook.com/kobnokkala 

                         ไดท่ี้ คุณสุดาพร ไชยสาร (หล่าน) มือถือ 089-891-8710  

โทรศพัท ์0-2158-6122#616 โทรสาร 0-2158-6141 

 


