แบบ กศ-ทก 01
แบบรับ – ส่ ง สื่อการสอนออกอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อ – สกุล ผูด้ าํ เนินรายการ .............................................................. ชื่อ – สกุล ผูร้ ่ วมรายการ ……………………………………...
ชื่อรายการ …………………………………………………………. ชื่อตอน/เรื่อง …………………………………………………
วัน/เดือน/ปี (ออกอากาศ) …………………………………………. เวลาออกอากาศ ………………………………………………
ช่ องออกอากาศ สศทท ……………………. 15…………………… ภาคการศึกษาที่ ……………….ปี การศึกษา………………….
การสอนออกอากาศ
 ภาคปกติ
 หลักสูตรระยะสั้น
 ภาคนอกเวลา
 ประชาสัมพันธ์
 อื่น ๆ (ระบุ) .....................................................
รายการออกอากาศ
 ออกอากาศสด สศทท
 บันทึกเทปล่วงหน้าภายในหน่วยงาน
 ขอบันทึกเทป สศทท วัน/เดือน/ปี (ขอบันทึกเทป)............................เวลา....................................
 ขอใช้เทป สศทท วัน/เดือน/ปี (ขอใช้เทป) ........................................เวลา...................................
ชื่อตอน/เรื่ อง (ขอใช้เทป) ..............................................................................................................
เอกสารและสื่ อประกอบการสอนออกอากาศ
 โครงร่ างบทโทรทัศน์การสอนออกอากาศ (SCRIPT)
จํานวน .......................... หน้า
 แผ่นข้อมูล Diskette ชื่อ File Power Point
จํานวน .......................... แผ่น
 แผ่นข้อมูลซีดี (Compact Disc)
จํานวน .......................... แผ่น
 หน่วยบันทึกข้อมูลแบบพกพา
จํานวน .......................... อัน
 สื่ อการสอน (ระบุ) .......................................................................................................................
 อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษาและที่อยูผ่ สู ้ อนออกอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล .........................................................................
....................................................................................................................................... โทรศัพท์ ..........................................
ลงชื่อ .............................................................. ผู้สอน
( ............................................................ )
วันที่ ............... เดือน ……………….............. พ.ศ. ..........................
ส่ วนที่ 2 สําหรับผูป้ ระสานงานสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์)
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา สื่ อวิชาการ
และรับรองการสอนออกอากาศ
 สื่ อพร้อมออกอากาศ
 อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................
ลงชื่อ ........................................................... ผู้ประสานงาน
( ......................................................... )
วันที่ .......................................................................

ลงชื่อ .............................................................. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
( ............................................................ )
วันที่ ..........................................................................
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ส่ วนที่ 3 สําหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและผลิตรายการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสื่ อการสอนออกอากาศ
 สื่ อการสอนออกอากาศ สมบูรณ์ ถูกต้อง และออกอากาศได้
 สื่ อการสอนออกอากาศ ไม่สมบูรณ์ (ระบุ)..........................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสื่ อ
( ............................................................ )
วันที่ .......................................................................
ผูบ้ ริ หารสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 อนุญาตให้ออกอากาศ
 ไม่อนุญาตให้ออกอากาศ (ระบุ)...............................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................
(นายณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์)
ผูช้ ่วยนายสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ปฏิบตั ิงานแทน นายสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วันที่.............................................................................
สําหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและผลิตรายการ (งานออกอากาศ)
 ออกอากาศสด......................................................................
 ใช้เทปออกอากาศ................................................................
 บันทึกเทปล่วงหน้า..............................................................
 Key Logo ชื่อรายการ / วันออกอากาศ
 บันทึกเทปตรวจสอบคุณภาพ (ภาพ)
 บันทึกเทปตรวจสอบคุณภาพ (เสี ยง)
 อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................

ผูป้ ฏิบตั ิงาน
1. Play Tape………………………………………………..
2. กล้อง 1...............................................................................
3. กล้อง 2...............................................................................
4. กล้อง 3...............................................................................
5. กํากับภาพ...........................................................................
6. กํากับเสี ยง..........................................................................
7. ควบคุมสื่ อ Power Point…………………………………
8. อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผูต้ รวจสอบเทป
( ............................................................... )
วันที่ ..................................................................

ทราบและดําเนินการต่อไป
.......................................................................................

ลงชื่อ .................................................................
( ............................................................... )
หัวหน้างานออกอากาศ ช่อง สศทท...................
วันที่ ..................................................................

ลงชื่อ .................................................................
( ............................................................... )
หัวหน้าฝ่ ายเทคนิคและผลิตรายการ
วันที่ ..................................................................
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แบบ กศ-ทก 02
โครงร่ างบทโทรทัศน์ การสอนออกอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ชื่อรายการ ............................................................................. ชื่อตอน/เรื่อง ..........................................................................................
วัน/เดือน/ปี (ออกอากาศ) ...... ............................................... เวลาออกอากาศ ......................................................................................
ช่ องออกอากาศ สศทท ...........................15 .......................... ภาคการศึกษา ...................................... ปี การศึกษา ..............................
ชื่อ – สกุล ผูด้ าํ เนินรายการ .................................................. หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี .......................................................
ชื่อ – สกุล ผูร้ ่ วมรายการ (1) ................................................ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ........................................................
(2) ................................................ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี .......................................................
(3) ................................................ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี .......................................................
ที่

หัวเรื่อง

รายละเอียดเนือ้ หา
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ภาพ / เสียง

เวลา

ที่

หัวเรื่อง

รายละเอียดเนือ้ หา

ลงชื่อ .....................................................ผูเ้ ขียนบท / ผูส้ อน
( .................................................... )
วันที่ .......................................................

ภาพ / เสียง

เวลา

ลงชื่อ ......................................................ผูป้ ระสานงาน
( .................................................... )
วันที่ .......................................................

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและผลิตรายการ ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
.....................................................................................
อนุญาต
.....................................................................................
ไม่อนุญาต
.....................................................................................
อื่น ๆ (ระบุ) .....................................................................
.....................................................................................
........................................................................................
.....................................................................................
........................................................................................
.....................................................................................
........................................................................................

ลงชื่อ ..............................................................ผูต้ รวจบท
( ............................................................ )
วันที่ ...............................................................

ลงชื่อ ..............................................................
(นายณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์)
ผูช้ ่วยนายสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ปฏิบตั ิงานแทน นายสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วันที่..................................................................
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แบบ กศ-ทก 03
แบบตรวจสอบการนําเทปรายการออกอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อ – สกุล ผูด้ าํ เนินรายการ .............................................................. ชื่อ – สกุล ผูร้ ่ วมรายการ ……………………………………...
ชื่อรายการ …………………………………………………………. ชื่อตอน/เรื่ อง …………………………………………………
วัน/เดือน/ปี (ออกอากาศ) …………………………………………. เวลาออกอากาศ ………………………………………………
ช่องออกอากาศ สศทท ……………………. 15…………………… ภาคการศึกษาที่ ……………….ปี การศึกษา………………….
รายการออกอากาศ  ออกอากาศสด
 บันทึกเทปล่วงหน้าภายในหน่วยงาน
ขอบันทึกเทป
 ขอใช้เทป
 อื่น ๆ (ระบุ).......................................
ผูส้ อนและคณะ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาการสอนออกอากาศ และรับรองรายการออกอากาศ
 สมบูรณ์ ถูกต้อง และออกอากาศได้
 ควรแก้ไข (ระบุ)............................................................................................................................................

ลงชื่อ .............................................................. ผูส้ อน
( ............................................................ )
วันที่ ...................เดือน...................................พ.ศ................
ชื่อสถานศึกษาและที่อยูข่ องผูส้ อนออกอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.................................................................................
................................................................................................................................................โทรศัพท์...................................................
ส่ วนที่ 2 สําหรับผูป้ ระสานงานของสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์)
ลงชื่อ .....................................................ผูป้ ระสานงาน
( .................................................... )
วันที่ .......................................................

ลงชื่อ ......................................................ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
( .................................................... )
วันที่ .......................................................

ส่ วนที่ 3 สําหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและผลิตรายการ
ลงชื่อ .................................................หัวหน้าตัดต่อเทป สศทท ลงชื่อ ......................................................หัวหน้างานห้องสมุดเทป
( .................................................. )
( .................................................... )
วันที่ .....................................................
วันที่ .......................................................
ลงชื่อ .............................................................. หัวหน้าฝ่ ายเทคนิคและผลิตรายการ
( ............................................................ )
วันที่ ................................................................

