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แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (KM) 
เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล 
ตอน ขอกําหนดในการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 

ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) 
วันอังคาร ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 
ช่ือชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
หนวยงาน  ชุมชนนักปฏิบัติหนวยงานสนับสนุน กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รายช่ือสมาชิก 
 คุณเอ้ือ  ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล  
 คุณอํานวย นายเพชร สายเสน 
 คุณลิขิต  น.ส.รักอนงค ชมปรีดา 
 คุณกิจ  นายภานุพงศ พันธบัวหลวง 
 คุณประสาน น.ส.ณัฏฐริกา   คลายสงคราม 
 
สมาชิกในกลุม 
 ๑. นายปฐมพงศ  จํานงคลาภ 
 ๒. นายกิตติ  แยมวิชา 
 ๓. น.ส.วันธนา  แกวผาบ 
 ๔. น.ส.ดลวรรณ   สุทธิวัฒนกําจร 
 ๕. น.ส.ปญญาพร แสงสมพร 
 ๖. นายมงคล  ชนะบัว 
 ๗. นายกฤษณ  จํานงนิตย 
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ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 
นายภานุพงศ พันธบัวหลวง ขอกําหนดในการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือ

การศึกษา (ดังรายละเอียดแนบทาย) 
 

     จากการท่ีไดศึกษาขอมูลและ
แลกเปลี่ยนความรู ทําใหไดรับความรู
เก่ียวกับขอกําหนดในการถายทํา
รายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
          - ผูดําเนินการการ, ผูรวม
รายการ และ ผูติดตามตองปดเครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิดในระหวางการถายทํา
และงดใชแฟลชในการถายภาพ 
          - ผูดําเนินการการและผูรวม
รายการ ตองติดไมโครโฟน Wireless 
และทดสอบเสียงกับ ผูควบคุม 
Switcher กอนจะเริ่มการถายทํา 
          - ในกรณีท่ีมีสื่อการสอนอ่ืนๆ 
ผูดําเนินการการ,ผูรวมรายการ หรือ 
ผูติดตาม ตองทดสอบเปดสื่อการสอน 
เชน PowerPoint หรือ VDO กับ ผู
ควบคุม Switcher กอนจะเริ่มการถาย
ทํา 
          -ผูดําเนินการการและผูรวม
รายการจะตองใชเวลาในการถายทํา 
ตั้งแต ๓๐ - ๕๐ นาที             
     ในกรณีท่ีเปนรายการภาคปฏิบัติ 
หากผูดําเนินการการและ/หรือผูรวม
รายการ ตองการใหผูชมดูสื่อการสอน 
ตองพูดวา “ขอสไลด”หรือ “ขอดูVDO” 
เพ่ือแจงใหผูควบคุม Switcher สลับ
ภาพสื่อการสอน เชน PowerPoint 
หรือ VDO ท่ีเตรียมไวข้ึนใหทันที 
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กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 

๑. อธิบายขอกําหนดในการถายทํา ใหกับผูดําเนินการการและผูรวมรายการ   
   ๑.๑ ผูดําเนินการการ, ผูรวมรายการ และ ผูติดตามตองปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหวาง
การถายทําและงดใชแฟลชในการถายภาพ 
 

 
 

รูปท่ี ๑ ผูควบคุมภาพและเสียงอธิบายขอตกลงเบ้ืองตนกับผูดําเนินรายการ 

   ๑.๒ ผูดําเนินการการและผูรวมรายการ ตองติดไมโครโฟน Wireless และทดสอบเสียงกับ ผู
ควบคุม Switcher กอนจะเริ่มการถายทํา 
 

 
รูปท่ี ๒ เจาหนาท่ีติดไมโครโฟน Wirelessใหกับผูดําเนินรายการ 
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   ๑.๓ ในกรณีท่ีมีสื่อการสอนอ่ืนๆ ผูดําเนินการการ,ผูรวมรายการ หรือ ผูติดตาม ตองทดสอบเปด
สื่อการสอน เชน PowerPoint หรือ VDO กับ ผูควบคุม Switcher กอนจะเริ่มการถายทํา 
 

 

รูปท่ี ๓ ผูดําเนินรายการทดสอบส่ือการสอน PowerPoint 
 
   ๑.๔ ผูดําเนินการการและผูรวมรายการจะตองใชเวลาในการถายทํา ตั้งแต ๓๐ – ๕๐ นาที             
    ๑.๕ ในกรณีท่ีเปนรายการภาคปฏิบัติ หากผูดําเนินการการและ/หรือผูรวมรายการ ตองการให
ผูชมดูสื่อการสอน ตองพูดวา “ขอสไลด”หรือ “ขอดู VDO” เพ่ือแจงใหผูควบคุม Switcher สลับภาพสื่อการสอน 
เชน PowerPoint หรือ VDO ท่ีเตรียมไวข้ึนใหทันที 
 

 
รูปท่ี ๕ การขอสไลด 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 

 

 
 

 



การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัต ิ
After Action Review (AAR) 

 
๑. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 
  การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง ขอกําหนดในการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
ไดแก     
  ๑.๑ ผูดําเนินการการ, ผูรวมรายการ และ ผูติดตามตองปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหวางการถายทํา
และงดใชแฟลชในการถายภาพ 
  ๑.๒ ผูดําเนินการการและผูรวมรายการ ตองติดไมโครโฟน Wireless และทดสอบเสียงกับ ผูควบคุม 
Switcher กอนจะเริ่มการถายทําในกรณีท่ีมีสื่อการสอนอ่ืนๆ  
   ๑.๓ ผูดําเนินการการ,ผูรวมรายการ หรือ ผูติดตาม ตองทดสอบเปดสื่อการสอน เชน PowerPoint หรือ 
VDO กับ ผูควบคุม Switcher กอนจะเริ่มการถายทํา 
  ๑.๔ ผูดําเนินการการและผูรวมรายการจะตองใชเวลาในการถายทํา ตั้งแต ๓๐ – ๕๐ นาที  
  ๑.๕ ในกรณีท่ีเปนรายการภาคปฏิบัติ หากผูดําเนินการการและ/หรือผูรวมรายการ ตองการใหผูชมดูสื่อ
การสอน ตองพูดวา “ขอสไลด”หรือ “ขอดูVDO” เพ่ือแจงใหผูควบคุม Switcher สลับภาพสื่อการสอน เชน 
PowerPoint หรือ VDO ท่ีเตรียมไวข้ึนใหทันที 
 
๒. สิ่งท่ีบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 ไดองคความรูท่ีเปนประโยชนในการอธิบายขอกําหนดในการถายทํา ใหกับผูดําเนินการการและผูรวม
รายการ ใหทราบกอนการถายทํา  
 
๓. สิ่งท่ีไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

- 
 

๔. สิ่งท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร 
  ๔.๑ ทําใหผูสอนหรือเจาของรายการทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน 
  ๔.๒ ทราบถึงข้ันตอนและเทคนิคการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล 
  ๔.๓ สามารถนําความรูท่ีไดไปพัฒนาปรับปรุงขอกําหนดในการถายทํารายการโทรทัศน เพ่ือใหมีเดนชัด
มากยิ่งข้ึน 
 
๕. คิดจะกลับไปทําอะไรตอ 
  กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจะจัดการประชุมองคความรูเรื่อง การควบคุมการ
บันทึกการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๔ เพ่ือใหสอดคลองกระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล  
 


