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แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)
เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาทางไกล
ตอน ขอกําหนดในการถายทํารายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media)
วันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
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[๑๑๓]
ผูเลา
นายภานุพงศ พันธบัวหลวง

รายละเอียดของเรื่อง
ขอกําหนดในการถายทํารายการโทรทัศนเพื่อ
การศึกษา (ดังรายละเอียดแนบทาย)

KM Center
สรุปความรูที่ได
จากการที่ไดศึกษาขอมูลและ
แลกเปลี่ยนความรู ทําใหไดรับความรู
เกี่ยวกับขอกําหนดในการถายทํา
รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
- ผูดําเนินการการ, ผูรวม
รายการ และ ผูติดตามตองปดเครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิดในระหวางการถายทํา
และงดใชแฟลชในการถายภาพ
- ผูดําเนินการการและผูรวม
รายการ ตองติดไมโครโฟน Wireless
และทดสอบเสียงกับ ผูควบคุม
Switcher กอนจะเริ่มการถายทํา
- ในกรณีที่มีสื่อการสอนอื่นๆ
ผูดําเนินการการ,ผูรวมรายการ หรือ
ผูติดตาม ตองทดสอบเปดสื่อการสอน
เชน PowerPoint หรือ VDO กับ ผู
ควบคุม Switcher กอนจะเริ่มการถาย
ทํา
-ผูดําเนินการการและผูรวม
รายการจะตองใชเวลาในการถายทํา
ตั้งแต ๓๐ - ๕๐ นาที
ในกรณีที่เปนรายการภาคปฏิบัติ
หากผูดําเนินการการและ/หรือผูรวม
รายการ ตองการใหผูชมดูสื่อการสอน
ตองพูดวา “ขอสไลด”หรือ “ขอดูVDO”
เพื่อแจงใหผูควบคุม Switcher สลับ
ภาพสื่อการสอน เชน PowerPoint
หรือ VDO ที่เตรียมไวขึ้นใหทันที

[๑๑๔]
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กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
๑. อธิบายขอกําหนดในการถายทํา ใหกับผูดําเนินการการและผูรวมรายการ
๑.๑ ผูดําเนินการการ, ผูรวมรายการ และ ผูติดตามตองปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหวาง
การถายทําและงดใชแฟลชในการถายภาพ

รูปที่ ๑ ผูควบคุมภาพและเสียงอธิบายขอตกลงเบื้องตนกับผูดําเนินรายการ
๑.๒ ผูดําเนินการการและผูรวมรายการ ตองติดไมโครโฟน Wireless และทดสอบเสียงกับ ผู
ควบคุม Switcher กอนจะเริ่มการถายทํา

รูปที่ ๒ เจาหนาที่ติดไมโครโฟน Wirelessใหกับผูดําเนินรายการ

[๑๑๕]
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๑.๓ ในกรณีที่มีสื่อการสอนอื่นๆ ผูดําเนินการการ,ผูรวมรายการ หรือ ผูติดตาม ตองทดสอบเปด
สื่อการสอน เชน PowerPoint หรือ VDO กับ ผูควบคุม Switcher กอนจะเริ่มการถายทํา

รูปที่ ๓ ผูดําเนินรายการทดสอบสื่อการสอน PowerPoint
๑.๔ ผูดําเนินการการและผูรวมรายการจะตองใชเวลาในการถายทํา ตั้งแต ๓๐ – ๕๐ นาที
๑.๕ ในกรณีที่เปนรายการภาคปฏิบัติ หากผูดําเนินการการและ/หรือผูรวมรายการ ตองการให
ผูชมดูสื่อการสอน ตองพูดวา “ขอสไลด”หรือ “ขอดู VDO” เพื่อแจงใหผูควบคุม Switcher สลับภาพสื่อการสอน
เชน PowerPoint หรือ VDO ที่เตรียมไวขึ้นใหทันที

รูปที่ ๕ การขอสไลด

[๑๑๖]
ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)

KM Center

การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)
๑. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร
การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง ขอกําหนดในการถายทํารายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
ไดแก
๑.๑ ผูดําเนินการการ, ผูรวมรายการ และ ผูติดตามตองปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหวางการถายทํา
และงดใชแฟลชในการถายภาพ
๑.๒ ผูดําเนินการการและผูรวมรายการ ตองติดไมโครโฟน Wireless และทดสอบเสียงกับ ผูควบคุม
Switcher กอนจะเริ่มการถายทําในกรณีที่มีสื่อการสอนอื่นๆ
๑.๓ ผูดําเนินการการ,ผูรวมรายการ หรือ ผูติดตาม ตองทดสอบเปดสื่อการสอน เชน PowerPoint หรือ
VDO กับ ผูควบคุม Switcher กอนจะเริ่มการถายทํา
๑.๔ ผูดําเนินการการและผูรวมรายการจะตองใชเวลาในการถายทํา ตั้งแต ๓๐ – ๕๐ นาที
๑.๕ ในกรณีที่เปนรายการภาคปฏิบัติ หากผูดําเนินการการและ/หรือผูรวมรายการ ตองการใหผูชมดูสื่อ
การสอน ตองพูดวา “ขอสไลด”หรือ “ขอดูVDO” เพื่อแจงใหผูควบคุม Switcher สลับภาพสื่อการสอน เชน
PowerPoint หรือ VDO ที่เตรียมไวขึ้นใหทันที
๒. สิ่งที่บรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร
ไดองคความรูที่เปนประโยชนในการอธิบายขอกําหนดในการถายทํา ใหกับผูดําเนินการการและผูรวม
รายการ ใหทราบกอนการถายทํา
๓. สิ่งที่ไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร

-

๔. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร
๔.๑ ทําใหผูสอนหรือเจาของรายการทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน
๔.๒ ทราบถึงขั้นตอนและเทคนิคการถายทํารายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาทางไกล
๔.๓ สามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงขอกําหนดในการถายทํารายการโทรทัศน เพื่อใหมีเดนชัด
มากยิ่งขึ้น
๕. คิดจะกลับไปทําอะไรตอ
กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจะจัดการประชุมองคความรูเรื่อง การควบคุมการ
บันทึกการถายทํารายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๔ เพื่อใหสอดคลองกระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาทางไกล

