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1. ช่ือ-สกลุ ผูเ้ล่าเร่ือง อาจารยว์รวุฒ ิอ่อนน่วม 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บนัทึก ดร.จริชัฌา วเิชยีรปญัญา 

3. บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูเ้ล่าเร่ือง 

 อาจารยป์ระจ าวชิา RTV 222 การเขยีนบทและสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์ ต าแหน่ง: หวัหน้าสาขาวชิา
วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ และ รองคณบดฝี่ายกจิการนกัศกึษา วทิยาลยันิเทศศาสตร ์ 

4. ช่ือเร่ืองท่ีเล่า การขบัเคลื่อนการเรยีนรูแ้ละความคดิสรา้งสรรค์เพื่อการสรา้งสรรคน์วตักรรมการศกึษา 

5. บริบท หรือความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า 

 รายวชิา RTV 222 การเขยีนบทและสรา้งสรรค์รายการโทรทศัน์ เป็นรายวชิาพื้นฐานของหมวดวชิาชพีที่มี
ความส าคญัต่อการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ นักศึกษาจะต้องเรยีนรู้หลกัการพื้นฐานการผลติรายการโทรทศัน์และ
พฒันาความคดิสรา้งสรรค์ในดา้นการออกแบบเนื้อหารายการไปพรอ้มๆกนั อกีทัง้ยงัต้องฝึกปฏบิตัภิาคสนามเป็นกลุ่ม
เพื่อผลติรายการโทรทศัน์ ถอืเป็นภาระอนัหนกัหน่วงในการต้องฝึกฝนและพฒันานกัศกึษาไปพรอ้มๆกนัหลายมติ ิ

 การเรยีนการสอนในช่วงที่ผ่านมา ผู้สอนพยายามคิดค้นหาวธิกีารสอนที่มคีวามสมดุลกนัทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตั ิและสรปุผลของการสอนเพื่อสะทอ้นปญัหา ท าใหพ้บว่า หากมุ่งเน้นภาคทฤษฎมีากเกนิไปจะท าใหน้ักศกึษา
ไม่สามารถลงมอืผลติรายการได้ผลที่น่าพงึพอใจได้ นักศกึษาอาจไม่เขา้ใจเทคนิควธิกีารผลติ แต่ในขณะเดยีวกนัหาก
เน้นการลงมอืปฏบิตัมิากเกนิไป ผลงานของนักศกึษาจะขาดความลุ่มลกึในแง่ของเนื้อหา จงึท าใหผู้้สอนต้องทบทวนหา
กระบวนการสอนทีป่รบัสมดุลภาคทฤษฎแีละปฏบิตัอิยา่งลงตวั 

จงึน ามาสู่การออกแบบกระบวนการเรยีนการสอนเพื่อขบัเคลื่อนผลงานนักศกึษาใหไ้ดม้าตรฐาน นักศกึษาเขา้ใจ
หลกัการพืน้ฐานการผลติ จดัล าดบัการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน และออกแบบสรา้งสรรค์ผลงานได้อย่างมนีวตักรรม ใน
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้สอนได้ปรบัรูปแบบการสอนใหม่ โดยออกแบบกระบวนการเรยีนรู้เป็น Module 
แบ่งเป็น 4 Module ไดแ้ก่ Principle and Primary Production เริม่ต้นเรยีนรูห้ลกัการพืน้ฐาน สรา้งสรรคผ์ลงานอย่าง
ง่ายๆ Re-production by Mentor System จากผลงานชิน้เดมิ ปรบัใหม่ รือ้ใหม่ ดว้ยการใชร้ะบบพีเ่ลีย้งเพื่อใหไ้ดผ้ล
งานทีม่มีาตรฐานกว่าเดมิ Content Design by Target Group สรา้งสรรคร์ายการจากกลุ่มเป้าหมาย ใชห้ลกัคดิที่
หลากหลายและบูรณาการงานวจิยัเขา้สู่ชัน้เรยีน Challenge Production สรา้งสรรคร์ายการภายใต้แนวคดิร่วมกนั แต่
แตกต่างทีเ่น้ือหา ลงพืน้ทีจ่รงิ แกป้ญัหาจรงิ และประเมนิผลงานรว่มกนั 

 

 

 



6. วิธีการ / ขัน้ตอน หรือกระบวนการท่ีท าให้งานนัน้ส าเรจ็ 

Module 1: Principle and Primary Production 

ใหค้วามส าคญักบัหลกัการพืน้ฐานของการผลติรายการและการพฒันาเนื้อหารายการ ควบคู่ไปกบัการขบัเคลื่อน
ผลงานของนกัศกึษาแต่ละกลุ่มใหไ้ดอ้อกมาชิน้แรก สรา้งการเรยีนรูโ้ดยผสมผสานการสอนหน้าชัน้เรยีน ฝึกปฏบิตักิารใช้
เครื่องมอื ท าความรูจ้กักบัโปรแกรมการตดัต่อ เขา้ถงึหอ้งสมุดเสยีงเพลงทีถู่กลขิสทิธิ ์ถอดรหสัรายการโทรทศัน์ออกมา
เป็นตวับท แล้วจงึเริม่สรา้งผลงานชิ้นแรกในรูปแบบสปอตโปรโมทภายใต้แนวคดิเดยีวกนั “30 ปี นิเทศศาสตร ์30 ปี 
วทิย-ุโทรทศัน์” ความยาวเพยีง 1 นาท ี แน่นอนว่าผลงานชิน้แรกยงัไมไ่ดม้าตรฐานอย่างทีค่วรจะเป็น จงึน าไปสู่การผลติ
ซ ้าผลงานชิน้เดมิต่อไปในเดอืนที ่2  

Module 2: Re-production by Mentor System  

ในเดอืนที ่2 เปลีย่นกระบวนการเรยีนรูเ้ป็นระบบพีเ่ลีย้ง (Mentor) เขา้มาปรบัใช ้โดยใหรุ้่นพีบ่ณัฑติใหม่ ทีผ่่าน
โครงการบรกิารวิชาการภายนอกมาก่อน มคีวามทักษะความสามารถและประสบการณ์การผลิตรายการ มาช่วย
ประเมนิผลงานชิ้นก่อนของนักศกึษาแต่ละกลุ่ม และลงมอืเป็นรุ่นพี่แต่ละกลุ่ม ผู้สอนจะเลอืกพี่เลี้ยงประจ ากลุ่มให้โดย
พจิารณาจากวธิคีดิของรุน่พีแ่ละจดุเด่นจดุดอ้ยของน้องๆในกลุ่ม พีเ่ลีย้งจะใหค้ าแนะน าและชีแ้นวทางในการปรบัแก้ไขให้
ดกีว่าเดมิ เมือ่ถงึวนัทีน้่องๆไดล้งมอืผลติงานรว่มกบัรุน่พีจ่ะตอ้งมกีารประชุมงานเพื่อวางแนวทางในการท างาน และผลติ
ในบรเิวณมหาวทิยาลยัเพื่อใหผู้ส้อนสามารถสงัเกตการณ์ไดอ้ย่างใกลช้ดิ จนผลติงานไดจ้นเสรจ็สมบูรณ์ ผลทีไ่ดร้บัจาก
การประเมนิผลงาน คอื นักศกึษาไดเ้รยีนรูม้าตรฐานการงานอย่างมอือาชพี เรยีนรูท้ีจ่ะปรบัปรุงแก้ไขงานใหม้มีาตรฐาน 
และเกดิความภาคภมูใิจในผลงานของตนเอง  

Module 3: Content Design by Target Group   

เดอืนที่ 3 สรา้งสรรค์รายการเดก็ ในแง่เนื้อหารายการและกระบวนการผลติ รายการเดก็ถอืว่าเป็นรายการที่มี
ความซบัซอ้นมาก ใชก้ระบวนการพฒันาแนวคดิรายการทีห่ลากหลาย และมขีอ้ระมดัระวงัในการท างานหลายจุด ผูส้อน
น าผลการวจิยัเรื่อง “รปูแบบรายการโทรทศัน์และการผลติรายการโทรทศัน์ต้นแบบส าหรบัเดก็ เยาวชน และครอบครวั”
มาบูรณาการเข้ากับการเรยีนการสอน ประชุมทีมในห้องและพฒันาความคิด และรายงานผลความคิดทีละขัน้ตอน 
(Group Action) เพื่อใหน้กัศกึษาแต่ละกลุ่มไดส้งัเกตการณ์การท างานของเพื่อนกลุ่มอื่นๆ และปรบัใชก้บักลุ่มของตนเอง
ได้ (Benchmark) หลงัจากนัน้นัดหมายประชุมทมีเป็นรายกลุ่มกบัผู้สอน เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้สอนไดป้ระเมนิสมรรถนะ
ทางความคดิของนักศกึษาเป็นรายบุคคล เพื่อเสรมิจุดเด่น และลดจุดดอ้ยในการท างาน ก่อนที่จะปล่อยให้นักศกึษาลง
ปฏบิตังิาน ถ่ายท านอกสถานที ่และประเมนิผลงานร่วมกนัทัง้ชัน้เรยีน ผลปรากฏว่า กลุ่มนักศกึษาหลายๆกลุ่ม สามารถ
ผลติผลงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มเีพยีงบางกลุ่มเท่านัน้ทีย่งัไม่ไดม้าตรฐาน โดยผูส้อนได้ท าการนัดพบรายกลุ่มเพื่อ
พดูคุยหารอื และใหก้ าลงัใจในการสรา้งสรรคผ์ลงาน Final Project ต่อไปในเดอืนสุดทา้ยของการเรยีนการสอน 

Module 4: Challenge Production  

 ในเดอืนที่ 4 เป็นเดอืนสุดท้ายของการเรยีน นักศึกษาจะได้แสดงความสามารถในการผลติผลงานที่ท้าทาย
ความสามารถ ผูส้อนไดอ้อกแบบรายการ “ก้าวทีแ่สนไกล Go far away The series” รายการท่องเทีย่วเพื่อร าลกึถงึพระ
มหากรุณาธคิุณของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ร.9 ที่จากไปไกลแสนไกล เป็นรายการรูปแบบผสม Film Travel 
Documentary ถอืเป็นรายการทีม่คีวามซบัซอ้นทีสุ่ดและนักศกึษาแต่ละกลุ่มจะต้องสรา้งสรรคเ์นื้อหาใหส้อดคลอ้งเชื่อม
รอ้ยภายใต้แก่นรายการเดยีวกนั ในงานชิน้สุดทา้ยผูส้อนจะใหน้ักศกึษาลงพืน้ที ่หาขอ้มลู น าเสนอเป็นโครงร่างรายการ



พฒันาเป็นตวับทและลงถ่ายท า น าเสนอความคบืหน้าเป็นระยะ และประเมนิผลงานร่วมกนัทัง้ชัน้เรยีน รวมทัง้ยงัให้
ผูเ้รยีนไดป้ระเมนิจดุเด่น จดุดอ้ย และสิง่ทีค่วรพฒันาของตนเองดว้ย 

 ผลงานนกัศกึษาทีไ่ดม้าตรฐาน และเป็นผลงานทีชุ่มชน หรอืทอ้งถิน่ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ คือ ผลงาน ตอน 
“อุทยัธานี” เป็นรายการท่องเทีย่วทีเ่ล่าเรือ่งการเดนิทางของกลุ่มเพื่อนทีอ่อกไปหาแรงบนัดาลใจในการท างาน และไดพ้บ
กบัเรือ่งราว สถานทีต่่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระราชกรณียกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ ร.9 เมื่อผลงานดงักล่าวได้
ประเมินในชัน้เรยีนแล้ว นักศึกษาที่ผลิตผลงานชิ้นนี้  ได้ส่งมอบให้กับจงัหวดัอุทัยธานี และได้รบัการตอบรบัจาก
หน่วยงานราชการในการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวของจงัหวัด และยงัเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ร.9  

7. เทคนิคหรือกลยทุธท่ี์ท าให้เกิดความส าเรจ็ 

 การผลติรายการโทรทศัน์ เป็นกระบวนการท างาน ทีไ่ม่ไดใ้ชเ้พยีงแค่ความคดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการ หรอืแรง
บนัดาลใจเท่านัน้ แต่การจะขบัเคลื่อนผลงานใหส้ าเรจ็ลุล่วง คอื สรา้งจติส านึกการเป็นเจา้ของงาน (Sense of belonging) 
ผู้สอนต้องสรา้งความรู้สกึให้ผู้เรยีนรกัในผลงานของตนเอง ค้นหาความสามารถที่แท้จรงิซึ่งอาจซุกซ่อนอยู่ และสรา้ง
ศรทัธาต่อความสามารถของตนเอง เชื่อมัน่ในทมีและขบัเคลื่อนไปพรอ้มกนั ถอืเป็นเทคนิคเชงิจติวทิยา ต้องอาศยัพืน้ที่
การสนทนากลุ่มกับนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อเข้าถึงนักศึกษาแต่ละคนได้ เมื่อนักศึกษาเกิดความเชื่อ มัน่ใน
ความสามารถของตน ได้รบัการเรยีนรูจ้ากกระบวนการที่หลากหลาย และมโีจทยง์านที่ท้าทายความคดิสรา้งสรรค์ก็จะ
สามารถผลติผลงานทีเ่กดิความภาคภมูใิจของตนเองได ้

8. ผูท่ี้มีส่วนร่วมท าให้เกิดความส าเรจ็ และบทบาทของบคุคลนัน้ (ทีไ่มใ่ช่ผูเ้ล่า) 

 กลุ่มรุน่พี ่(Mentor) ทีผ่่านโครงการบรกิารวชิาการภายนอก ไดแ้ก่ โครงการนักนิเทศศาสตรส์ญัจรสู่ภูมภิาค และ
โครงการนกันิเทศศาสตรร์ุน่เยาว ์ซึง่เป็นโครงการทีจ่ดัต่อเนื่องทุกๆปี รุน่พีจ่ะสามารถประเมนิผลงานของน้องในเบือ้งต้น
ได้ รวมถงึสามารถหาจุดด้อย ที่น าไปสู่การพฒันาทกัษะของน้องๆแต่ละคนในทมีได้ และเมื่อผลติผลงานร่วมกนัแบบ 
Coaching จะสามารถเจาะลกึการท างาน และเพิม่เตมิทกัษะทีต่อ้งพฒันาของน้องไดท้นัท ี

9. อปุสรรคหรือปัญหาในการท างาน (Lessons Learned) และแนวทางในการแก้ปัญหา / อปุสรรคดงักล่าว  

 ทศันคต ิและความกระตอืรอืรน้ของผูเ้รยีน เป็นปจัจยัส าคญัต่อการขบัเคลื่อนการเรยีนรูใ้นวชิานี้ มผีูเ้รยีนจ านวน
ไมน้่อยทีย่งัไมเ่หน็แนวทางการท างานในอนาคต และยงัคดิว่าการผลติรายการโทรทศัน์ไม่ใช่เรื่องง่าย ตนเองไม่สามารถ
ท าได ้และถอดใจ ยอมแพใ้นทีสุ่ด  

 การแกป้ญัหาดงักล่าว ต้องอาศยัการหมัน่พูดคุยเป็นรายกลุ่ม หรอืรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความคดิทศันคตใิน
การท างาน ปญัหาที่ท าให้งานไม่ส าเรจ็ และโน้มน้าวใจให้เปลีย่นวธิคีดิ ปรบัทศันคตใินการท างานให้ดกีว่าเดมิ ชมเชย 
และสรา้งความภาคภมูใิจในผลงาน และสรา้งความรูส้กึการเป็นเจา้ของผลงาน (Sense of belonging) ใหเ้กดิขึน้  

10. ผลลพัธ ์หรือความส าเรจ็ท่ีเกิดขึ้นคือ   

 ความส าเรจ็ของการออกแบบการเรยีนการสอนในครัง้นี้ วดัความส าเรจ็ได ้2 มติ ิคอื ผลการเรยีน รายวชิา การ
เขยีนบทและการสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์ และGPA Class มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้รวมถงึนักศกึษามทีศันคตทิีด่ขี ึน้ต่อการ
เรยีนวชิาการเขยีนบทและสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์ และอกีมติ ิคอื  ผลงานนักศกึษาที่ไดม้าตรฐานเพยีงพอต่อการ
ออกอากาศ และการต่อยอดพฒันาของนกัศกึษาในการแขง่ขนั เขา้ประกวดบนเวทรีะดบัชาติ 



 มิติแรก ผลการเรยีนนักศกึษา รายวชิา การเขยีนบทและการสรา้งสรรค์รายการโทรทศัน์ นักศกึษาทีไ่ด้ผลการ
เรยีนระดบัดมีาก (A) มจี านวน 64 คน นักศึกษาที่ได้ผลการเรยีนระดบัด ี(B+) มจี านวน 35 คน จากนักศึกษาที่
ลงทะเบยีนทัง้หมด 121 คน และ GPA Class อยู่ทีร่ะดบั 3.65 ถอืเป็นผลลพัธเ์ชงิประจกัษ์ แต่อย่างไรกด็ ีจากการสรุป
บทเรยีนของนักศกึษา นักศกึษามทีศันคตทิี่ดขี ึน้ต่อการเรยีนวชิาที่เกี่ยวกบัการผลติรายการโทรทศัน์ โดยนักศึกษามี
ความกระตอืรอืรน้ในการพฒันาตนเอง และท างานอยา่งเป็นระบบ มากขึน้ 

 มิติท่ีสอง ผลงานของนกัศกึษา รายการ “กา้วทีแ่สนไกล” ตอน อุทยัธานี ไดร้บัการน าไปใชป้ระโยชน์ กบัจงัหวดั
อุทัยธานี เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี และเป็นสื่อในการแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ ร.9 ทีป่ระชาชนจงัหวดัอุทยัธานี ไดร้่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายการด้วย และกลุ่มนักศกึษา
ผูผ้ลติผลงานนี้ ยงัเกดิแรงบนัดาลใจในการพฒันาตนเอง ไดอุ้ทศิเวลาเพื่อช่วยงาน ศูนย ์RSU MEDIA อย่างเตม็ใจ และ
ไดร้บัการชื่นชมกลบัมาถงึความตัง้ใจท างานอกีดว้ย และนอกจากนัน้ กลุ่มนักศกึษายงัสรา้งสรรคร์ายการส่งเขา้ประกวด
ในโครงการ U ม ีIDEA ของ อสมท. ดว้ย 
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