
 
แบบรับ – ส่ง ส่ือการสอนออกอากาศ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 

ส่วนที่   1  ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือ – สกลุ  ผูด้าํเนินรายการ  .............................................................. ช่ือ – สกลุ ผูร่้วมรายการ  ……………………………………... 

ช่ือรายการ  …………………………………………………………. ช่ือตอน/เร่ือง  ………………………………………………… 

วนั/เดอืน/ปี (ออกอากาศ)  ………………………………………….  เวลาออกอากาศ  ……………………………………………… 

ช่องออกอากาศ  สศทท ……………………. 15…………………… ภาคการศึกษาที ่……………….ปีการศึกษา………………….

การสอนออกอากาศ             ภาคปกติ     หลกัสูตรระยะสั้น 

                ภาคนอกเวลา     ประชาสมัพนัธ์ 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................... 

รายการออกอากาศ                ออกอากาศสด  สศทท    บนัทึกเทปล่วงหนา้ภายในหน่วยงาน 

 ขอบนัทึกเทป  สศทท  วนั/เดือน/ปี  (ขอบนัทึกเทป)............................เวลา.................................... 

 ขอใชเ้ทป  สศทท  วนั/เดือน/ปี  (ขอใชเ้ทป) ........................................เวลา................................... 

ช่ือตอน/เร่ือง  (ขอใชเ้ทป) .............................................................................................................. 

เอกสารและส่ือประกอบการสอนออกอากาศ 

 โครงร่างบทโทรทศันก์ารสอนออกอากาศ (SCRIPT)  จาํนวน .......................... หนา้ 

 แผน่ขอ้มูล  Diskette  ช่ือ  File Power Point   จาํนวน .......................... แผน่ 

 แผน่ขอ้มูลซีดี  (Compact Disc)    จาํนวน .......................... แผน่ 

 หน่วยบนัทึกขอ้มูลแบบพกพา    จาํนวน .......................... อนั 

 ส่ือการสอน (ระบุ) ....................................................................................................................... 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................. 

ช่ือสถานศึกษาและท่ีอยูผู่ส้อนออกอากาศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ......................................................................... 

....................................................................................................................................... โทรศพัท ์.......................................... 

 

    ลงช่ือ .............................................................. ผู้สอน 

          ( ............................................................ ) 

    วนัที่ ............... เดอืน ……………….............. พ.ศ. .......................... 

 

ส่วนที่   2  สาํหรับผูป้ระสานงานสถานศึกษา (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 

     ทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  ไดต้รวจสอบรายละเอียดเน้ือหา  ส่ือวชิาการ 

และรับรองการสอนออกอากาศ 

 ส่ือพร้อมออกอากาศ 

 อ่ืน ๆ  (ระบุ) ...................................................................... 

 

ลงช่ือ ........................................................... ผู้ประสานงาน        ลงช่ือ .............................................................. ผู้บริหารมหาวทิยาลยั 

         ( ......................................................... )                  ( ............................................................ ) 

วนัที่ .......................................................................         วนัที่ .......................................................................... 
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ส่วนที่   3  สาํหรับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิคและผลิตรายการ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจส่ือการสอนออกอากาศ 

 ส่ือการสอนออกอากาศ สมบูรณ์ ถูกตอ้ง และออกอากาศได ้

 ส่ือการสอนออกอากาศ ไม่สมบูรณ์ (ระบุ).......................................................................................................... 

 

ลงช่ือ .............................................................. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบส่ือ 

                ( ............................................................ ) 

      วนัท่ี ....................................................................... 

 

ผูบ้ริหารสถานีวทิยโุทรทศัน์การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

 อนุญาตใหอ้อกอากาศ 

 ไม่อนุญาตใหอ้อกอากาศ (ระบุ)............................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ......................................................................... 

       (นายณรงคฤ์ทธ์ิ     ศกัดารณรงค)์ 

        ผูช่้วยนายสถานีวทิยโุทรทศันก์ารศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

ปฏิบติังานแทน นายสถานีวทิยโุทรทศันก์ารศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

วนัท่ี............................................................................. 

 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิคและผลิตรายการ (งานออกอากาศ) 

 ออกอากาศสด...................................................................... ผูป้ฏิบติังาน 

 ใชเ้ทปออกอากาศ................................................................ 1.  Play Tape……………………………………………….. 

 บนัทึกเทปล่วงหนา้.............................................................. 2.  กลอ้ง 1............................................................................... 

 Key Logo ช่ือรายการ / วนัออกอากาศ   3.  กลอ้ง 2............................................................................... 

 บนัทึกเทปตรวจสอบคุณภาพ  (ภาพ)   4.  กลอ้ง 3............................................................................... 

 บนัทึกเทปตรวจสอบคุณภาพ  (เสียง)   5.  กาํกบัภาพ........................................................................... 

 อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................... 6.  กาํกบัเสียง.......................................................................... 

7.  ควบคุมส่ือ  Power Point………………………………… 

8.  อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................ 

 

   ลงช่ือ ............................................................... ผูต้รวจสอบเทป 

           ( ............................................................... )   ทราบและดาํเนินการต่อไป 

   วนัท่ี .................................................................. ....................................................................................... 

 

   ลงช่ือ .................................................................           ลงช่ือ .................................................................  

           ( ............................................................... )                                               ( ............................................................... ) 

   หวัหนา้งานออกอากาศ ช่อง สศทท...................                          หวัหนา้ฝ่ายเทคนิคและผลิตรายการ 

   วนัท่ี ..................................................................                   วนัท่ี ..................................................................      
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โครงร่างบทโทรทศัน์การสอนออกอากาศ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

ช่ือรายการ ............................................................................. ช่ือตอน/เร่ือง .......................................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี (ออกอากาศ) ...... ............................................... เวลาออกอากาศ ...................................................................................... 

ช่องออกอากาศ  สศทท ...........................15 .......................... ภาคการศึกษา ...................................... ปีการศึกษา .............................. 

ช่ือ – สกลุ  ผูด้าํเนินรายการ .................................................. หน่วยงาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี....................................................... 

ช่ือ – สกลุ  ผูร่้วมรายการ (1) ................................................ หน่วยงาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี........................................................ 

            (2) ................................................ หน่วยงาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี....................................................... 

            (3) ................................................ หน่วยงาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี....................................................... 

 

ที ่ หัวเร่ือง รายละเอยีดเนือ้หา ภาพ / เสียง เวลา 
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ที ่ หัวเร่ือง รายละเอยีดเนือ้หา ภาพ / เสียง เวลา 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

   ลงช่ือ .....................................................ผูเ้ขียนบท / ผูส้อน              ลงช่ือ ......................................................ผูป้ระสานงาน  

           ( .................................................... )                                                      ( .................................................... ) 

   วนัท่ี .......................................................          วนัท่ี .......................................................      

 

ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิคและผลิตรายการ     ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานีวทิยโุทรทศันก์ารศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

.....................................................................................    อนุญาต 

.....................................................................................                          ไม่อนุญาต 

.....................................................................................                  อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................... 

.....................................................................................      ........................................................................................ 

.....................................................................................      ........................................................................................ 

.....................................................................................      ........................................................................................ 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูต้รวจบท                          ลงช่ือ .............................................................. 

         ( ............................................................ )           (นายณรงคฤ์ทธ์ิ     ศกัดารณรงค)์ 

วนัท่ี ...............................................................                                    ผูช้่วยนายสถานีวทิยโุทรทศันก์ารศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

                     ปฏิบติังานแทน นายสถานีวทิยโุทรทศันก์ารศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

         วนัท่ี.................................................................. 
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แบบตรวจสอบการนําเทปรายการออกอากาศ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 

 

ส่วนที่   1  ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือ – สกลุ  ผูด้าํเนินรายการ  .............................................................. ช่ือ – สกลุ ผูร่้วมรายการ  ……………………………………... 

ช่ือรายการ  …………………………………………………………. ช่ือตอน/เร่ือง  ………………………………………………… 

วนั/เดือน/ปี (ออกอากาศ)  ………………………………………….  เวลาออกอากาศ  ……………………………………………… 

ช่องออกอากาศ  สศทท ……………………. 15…………………… ภาคการศึกษาท่ี ……………….ปีการศึกษา…………………. 

รายการออกอากาศ      ออกอากาศสด   บนัทึกเทปล่วงหนา้ภายในหน่วยงาน             ขอบนัทึกเทป 

       ขอใชเ้ทป    อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................... 

ผูส้อนและคณะ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเน้ือหาการสอนออกอากาศ และรับรองรายการออกอากาศ 

     สมบูรณ์ ถูกตอ้ง และออกอากาศได ้  

  ควรแกไ้ข (ระบุ)............................................................................................................................................ 

 

  

ลงช่ือ .............................................................. ผูส้อน 

                 ( ............................................................ ) 

    วนัท่ี ...................เดือน...................................พ.ศ................ 

 

ช่ือสถานศึกษาและท่ีอยูข่องผูส้อนออกอากาศ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล................................................................................. 

................................................................................................................................................โทรศพัท์................................................... 

 

ส่วนที่  2   สาํหรับผูป้ระสานงานของสถานศึกษา   (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 

 

   ลงช่ือ .....................................................ผูป้ระสานงาน              ลงช่ือ ......................................................ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั  

           ( .................................................... )                                      ( .................................................... ) 

   วนัท่ี .......................................................                                        วนัท่ี .......................................................      

 

ส่วนที่  3   สาํหรับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิคและผลิตรายการ 

 

   ลงช่ือ .................................................หวัหนา้ตดัต่อเทป สศทท    ลงช่ือ ......................................................หวัหนา้งานหอ้งสมุดเทป  

           ( .................................................. )                                       ( .................................................... ) 

   วนัท่ี .....................................................                                            วนัท่ี .......................................................      

 

ลงช่ือ .............................................................. หวัหนา้ฝ่ายเทคนิคและผลิตรายการ 

         ( ............................................................ ) 

วนัท่ี ................................................................ 
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