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Knowledge management: 

1. Knowledge Identification 

2. knowledge creation and 
acquisition 

3. Knowledge Organization 

4. Knowledge Codification and 
Refinement

5. Knowledge Access 

6. Knowledge Sharing 

7. Learning 
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 Knowledge Identification

Problems: What we need ? 
- Simple ways to communicate better 
with Communities
- Ease to access

people are resorting more to online 
communication than the traditional forms due to 
its many advantages like the flexibility it provides 
for the person to communicate across the world 

with someone else.
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PODCAST

https://www.eztalks.com/unified-communications/advantages-and-disadvantages-of-online-communication.html


Knowledge creation 
and acquisition
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A podcast is an audio file similar 
to a radio broadcast, that can be 
downloaded and listened to on a 

computer or MP3 player.

A podcast

1st KM meeting  on 18-20 DEC 2019
Lecturer; Bhumichai Boonsinsook (ภูมชิาย บุญสินสุข)



 Knowledge Organization

“How to start a podcast”
Step 1: Pick your topic (knowledge)

Step 2: Record Your Podcast ( 20- 45 minutes)

Step 3: Editing Your Podcast Episodes (15-20 
minutes)

Step 4: Public your podcast (put in main 
platform)

Step 5: Other platform ( iTunes podcast, 
Facebook, YouTube, Line Ads)
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One page for “How to PODCAST”

 Knowledge Codification 
and Refinement
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 Knowledge Access

Information 
and documentation f
or “How to podcast”

can be found 
on: http://pca.fda.m
oph.go.th/home.php

http://pca.fda.moph.go.th/home.php
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 Knowledge Sharing

http://pca.fda.moph.go.th/home.php

Explicit Knowledge
: Website document

Tacit Knowledge
: Our Team & workmate

http://pca.fda.moph.go.th/home.php


9

Audio formats for Podcast
 MP4 (MPEG Layer 4)
  MP3 (MPEG Layer 3)

“Do It Together, Learn It Together.”

 Learning

 Facebook
 YouTube



Become a grate 
Podcaster





Podcasts

เลือกประเดน็&ผู้ฟัง
- การเลือกประเด็น ควรเลือกก าหนดเป็น
เร่ืองหรือประเด็นเดียว ไม่ควรเล่าทุกเร่ือง 
เน่ืองจากอาจท าให้คนฟังจะสบัสนว่าจะเล่า
เร่ืองอะไร 

- แนะน าให้เลือกเร่ืองท่ีอยากเล่า/มีความรู้
พอจะสอนคนอ่ืน เร่ืองอะไรท่ีเป็นแพสชัน 
สามารถพูดโดยไม่เ บ่ือ หรือเร่ืองท่ีอยู่ใน
ความสนใจ

- ก าหนดกลุ่มคนฟัง ควรเลือกกลุ่ม ท่ี
เฉพาะลงไปเน่ืองจากใน 1 เร่ือง คนฟังที่ตา่ง
กลุม่ออกไปการเลา่ สื่อสารอาจจะใช้วิธีการ
เล่า/ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร หรือมุมมองท่ี
ตา่งกนั

การท าเนือ้หา(สคริปต์)
โดยก าหนดโครงสร้าง/เวลา โดยทัว่ไป

ช่วงท่ี 1: ช่ือหวัข้อ/รายการ, เกร่ิน/แนะน าตวั 

(~ 1 นาที)

ช่วงท่ี 2: หวัเร่ืองท่ีต้องการสื่อสาร/เนือ้หา
โดยรวม (~ 3-5 นาที)

ช่วงท่ี 3: แก่นของเนือ้หา อาจแยกย่อยออกเป็น 
2-3 สว่นได้ (~ 5 นาที)

-อาจท า outline หรือรายการหวัเป็นข้อๆ เพ่ือ
คมุประเดน็ให้เป็นไปตามล าดบั แตไ่ม่แนะน าให้
ท าสคริปต์เตม็ๆ 

ช่วงท่ี 4: การสรุป (~ 3-5 นาที)

โดยอาจเขียนร่างในลกัษณะของตารางเช่น 

ท าการบ้าน
- ศกึษาสิง่ท่ีจะพดูให้ดี ๆ ทดลองก่อน

- ไม่ควรพดูไปเร่ือยๆ โดยที่ไม่รู้ว่าจะจบ
ตรงไหน อาจขอค าแนะน าจากเพ่ือนให้มา
ช่วยฟังว่ารายการสัน้หรือยาวเกินไปหรือ
เปลา่

- การฟังจะตา่งจากเนือ้หาภาพ ควร
อธิบายให้เหน็ภาพชดัท่ีสดุ

- การใช้ศพัท์ควรชดัเจน ถ้าเป็นความเหน็
สว่นตวัควรเกร่ินน าก่อน 

- เช็คการออกเสียง ควรถกูต้อง

** ระวงัการพดูวน ** 

อัดเสียง
- อปุกรณ์การอดั ใช้ไมค์ไอโฟนหรือ 
สมาร์ทโฟนเลือดที่คณุภาพเสียงฟังได้ 

- อาจอดัเป็นไฟล์ MP3 งา่ยๆ

- ลองหา Co-host มาร่วมจดั
รายการด้วย เพาะการพดูคนเดียวมนั
ไมเ่ป็นธรรมชาติส าหรับบางทา่น

สมัคร 
SoundCloud

- SoundCloud แบบฟรีเป็นพืน้ที่
ส าหรับการอพัไฟล์เสียง 3 ชัว่โมง ให้
ลอง หรือชอ่งทางออนไลน์อ่ืนๆแบบฟรี

- เม่ือมัน่ใจในการจดัจงึสมคัรแบบที่มี
พืน้ที่มากขึน้ 

- ควรหมัน่อพัโหลดพอดแคสต์ตวัเอง
ขึน้SoundCloud โปรโมตตามสะดวก
ทางโซเชียลมีเดีย

เริ่มท ำ podcast

ช่วง เนือ้หา Note

ช่วง 1 ( 1 นาที) เกร่ินน า -ดนตรีประกอบ

ช่วง 2 (5-7 นาที) เนือ้หา -Co-host
-เนือ้หาทีต้องการ

พอดคาสท์ เป็นรูปแบบของรายการท่ีสามารถรับฟังและรับชมผา่นอินเตอร์เน็ตได้ โดย
เนือ้หาอาจแบง่เป็นตอน สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเคร่ืองเพื่อฟังแบบออฟไลน์ 

จดุเดน่คือเราสามารถรับฟังหรือรับชมตอนไหนก็ได้

ท่ีมา : กลุ่มพัฒนาระบบ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
องค์ความรู้ปี 2563


