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แบบฟอรมสงผลงานการประกวดชุมชุนนักปฏิบัติดีเดน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

_______________________________________________________________ 
 

ช่ือชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
หนวยงาน   ชุมชนนักปฏิบัติหนวยงานสนับสนุน กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รายช่ือสมาชิก 
 คุณเอ้ือ  ผศ.นิวัตร  จารุวาระกุล  
 คุณอํานวย นายเพชร  สายเสน 
 คุณลิขิต  นางสาววันธนา แกวผาบ 
 คุณกิจ  นายกฤษณ  จํานงนิตย 
 คุณประสาน นางสาวรักอนงค  ชมปรีดา 
 
สมาชิกในกลุม 
 ๑. นายปฐมพงศ  จํานงคลาภ 
 ๒. นายกิตติ  แยมวิชา 
 ๓. นางสาวณัฏฐริกา   คลายสงคราม 
 ๔. นางสาวดลวรรณ  สุทธิวัฒนกําจร 
 ๕. นางสาวปญญาพร แสงสมพร 
 ๖. นายมงคล  ชนะบัว 
 ๗. นายภานุพงศ  พันธบัวหลวง 
 

** ชื่อและท่ีอยูท่ีติดตอได พรอมเบอรโทรทัศน / อีเมล ของคุณอํานวย / คุณประสาน / คุณลิขิต 
  ๑) คุณอํานวย ชื่อ นายเพชร สายเสน  ท่ีอยูท่ีติดตอได ๒/๒ หมูท่ี ๔ แขวงราษฎรบูรณะ  
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐  เบอรโทรศัพท ๐๘-๙๘๙๔-๖๓๔๔  อีเมล p_saisen@hotmail.com  
  ๒) คุณประสาน นางสาวรักอนงค ชมปรีดา  ท่ีอยูท่ีติดตอได ๔๓/๓๐ หมู๘ หมูบานไทยสมุทร ๑  
ซ.ลาดกระบัง ๑๔/๑ ถ.ออนนุช-ลาดกระบัง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐  
เบอรโทรศัพท ๐๘-๖๕๖๔-๐๐๑๙  อีเมล anong25@hotmail.com  
  ๓) คุณลิขิต ชื่อ นางสาววันธนา แกวผาบ  ท่ีอยูท่ีติดตอได ๓๐/๒๕๙ หมู ๖ ซ.ชินเขต ๒ ถ.งามวงศวาน 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  เบอรโทรศัพท ๐๘-๓๘๒๓-๕๗๕๕   
อีเมล wanthanak01@hotmail.com 
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จุดมุงหมาย 
  ๑. เพ่ือรวบรวมองคความรูตางๆ ของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล ของชุมชน 
นักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) ใหเปนรูปธรรม  
  ๒. เพ่ือลดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในระหวางกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล 
  ๓. เพ่ือพัฒนาทักษะของบุคลากรและความรูเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล
ใหกับผูท่ีสนใจ 
  ๔. เพ่ือการบริการจัดการ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล ใหทุกข้ันตอนเปนไป
อยางถูกตอง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๕. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกลไดอยางถูกตอง
สําหรับทีมงานและผูท่ีสนใจ 
  ๖. เพ่ือจัดทําเปนคูมือกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล และนําองคความรูท่ีไดไป
เผยแพรเพ่ือเปนประโยชนแกบุคคลท่ีสนใจตอไป 
  ๗. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ อุปกรณเครื่องใชตางๆท่ีจําเปนในการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือ
การศึกษาทางไกลใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
 
แผนการดําเนนิงาน 
  กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ไดมีการประชุมวางแผนการดําเนินงานในการจัดทํา
ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) ข้ึนในหัวขอ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) วันอังคารท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) 
ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน ๑๐ คน ผู
ถายทอดองคความรูคือ นายกฤษณ จํานงนิตย หัวขอการประชุมคือ การเตรียมความพรอมในหองท่ีจะบันทึก
รายการโทรทัศน เพ่ือหาขอสรุปของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล โดยสรุปไดวา 
ข้ันตอนในการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล จะแบงเปน ๓ ระยะคือ ระยะท่ี ๑ เตรียมการถายทํา 
(Preproduction) ระยะท่ี ๒ ระหวางการถายทํา ระยะท่ี ๓ หลังการถายทํา เม่ือไดหัวขอหลักแลวก็ลงรายละเอียด
ในแตละข้ันตอน โดยในข้ันตอนแรกจะเปนเรื่องของ การเตรียมความพรอมในหองท่ีจะบันทึกรายการโทรทัศน โดย
เนื้อหาในองคความรูนี้จะกลาวถึงการจัดฉากและการจัดแสง 
  ๒) วันอังคาร ท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายปฐมพงศ จํานงคลาภ หัวขอการประชุมคือ การเตรียมหองควบคุม 
(Control room) เพ่ือทําความเขาใจและเตรียมความพรอมของอุปกรณทุกอยางท่ีเก่ียวของในการถายทํารายการ
โทรทัศน ไมวาจะเปน การเตรียมกลอง, การเช็คสภาพกลอง สายไฟตางๆ และการทํา White Balance  
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  ๓) วันอังคาร ท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายกิตติ แยมวิชา หัวขอการประชุมคือ ข้ันเตรียมทําการทดสอบระบบกอนถาย
ทํารายการ เพ่ือเปนการทดสอบระบบกอนการถายทํารายการและการตั้งคา Project ของงาน ซ่ึงถือวาข้ันตอนนี้
สําคัญมากเพราะตองทําเสมือนกําลังถายทําจริง เพ่ือตรวจเช็คความถูกตอง เวลาถายทําจริงจะไดไมเกิดความ
ผิดพลาด หรือหากเกิดความผิดพลาดจะไดรูวิธีแกไขใหทันทวงที                                                                                                        
  ๔) วันอังคาร ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.วันธนา แกวผาบ หัวขอการประชุมคือ การทดสอบระบบเสียง เพ่ือทําการ
ทดสอบระบบเสียง การตั้งคา Wireless ท้ังตัวสงและตัวรับ ซ่ึงข้ันตอนนี้เปนการตรวจสอบการบันทึกเสียงของผู
ดําเนินรายการ เพ่ือกําหนดตําแหนงของไมค และการตรวจสอบระดับเสียงของผูดําเนินรายการ                                                                                                                                      
  ๕) วันอังคาร ท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.ดลวรรณ สุทธิวัฒนกําจร หัวขอการประชุมคือ การทดสอบระบบภาพ เพ่ือ
ทําการทดสอบระบบภาพ เปนการตรวจเช็คภาพจากกลองถายวีดีโอ,เช็คภาพจากมอนิเตอร,เช็คภาพจากเครื่องตัด
ตอ ซ่ึงการทดสอบระบบภาพนี้จะเปนการตรวจสอบระบบภาพท้ังหมดท่ีจะตองปรากฏบนหนาจอออกอากาศและ
ตรวจเช็คภาพท่ีมาจากกลองแตละตัว และทดสอบภาพกับเครื่องตัดตอ  
 ๖) วันอังคาร ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.ปญญาพร แสงสมพร หัวขอการประชุมคือ ข้ันตอนระหวางการถายทํา
รายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยในข้ันตอนระหวางการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมนั้น ไดแบงออกเปนข้ันตอนยอย ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 
      ๑. การควบคุมกลอง 
      ๒. การควบคุม Switcher 
     ๓. การความคุมภาพและเสียง 
  ๗) วันอังคาร ท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายมงคล ชนะบัว หัวขอการประชุมคือ ระบบการทํางานและข้ันตอนในการใช
อุปกรณตางๆ กลาวถึงระบบการทํางานและข้ันตอนในการใชอุปกรณเครื่อมือตางๆ ซ่ึงในตอนนี้จะกลาวถึงการใช
อุปกรณกลอง การตั้งคาและการควบคุมกลองสําหรับถายทํากอน 
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 ๘) วันอังคาร ท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายภานุพงศ พันธบัวหลวง หัวขอการประชุมคือ การเตรียมกลอง Sony HVR - 
Z1P เพ่ือใชในการถายทํา โดยการเซทคากลองตางๆ รวมไปถึงการปรับมุมกลอง ปรับโฟกัส ปรับระยะการซูม 
เพ่ือใหองคประกอบของภาพท่ีจะถูกถายทอดออกมาดูสวยงามและนาสนใจจากผูชม 
 ๙) วันอังคาร ท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.รักอนงค ชมปรีดา หัวขอการประชุมคือ ศัพทเทคนิคทางโทรทัศน ซ่ึงไดแก 
         - ช็อท (shot) 
        - ซีน (scene) 
        - ซีเควนซ (sequence) 
 ๑๐) วัน อังคาร ท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.ณัฏฐริกา คลายสงคราม หัวขอการประชุมคือ ศัพทท่ีใชเรียกการเคลื่อนไหว
ของกลอง ไดแก 
   -  การทรัค (Trucking / Tracking ) 
   -  ทองค (Tongue) 
   -  การท้ิลท (Tilting 
   -  พีเดสตอล (Pedestal) 
   -  การบูม หรือเครน (Booming / Craning) 
   -  การซูม (Zooming) 
   -  การดอลลี่ (Dolling)  
  -  การอารค (Arcing) 
  ๑๑) วันอังคาร ท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายกฤษณ จํานงนิตย หัวขอการประชุมคือ ช็อทพ้ืนฐาน (Basic shots) เพ่ือ
แสดงใหเห็นลักษณะของภาพ ขนาดของภาพท่ีจะถาย 
   -  ภาพระยะไกลมาก Extreme Long shot (ELS) 
   -  ภาพระยะไกล Long shot (LS) 
   -  ภาพระยะไกลปานกลาง Medium Long shot (MLS) 
   -  ภาพระยะปานกลาง Medium shot (MS) 
   -  ภาพระยะปานกลางใกล Medium Close Up shot (MCU) 
   -  ภาพระยะใกล Close Up (CU) 
   -  ภาพระยะใกลมาก Extreme Close Up (ECU) 
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  ๑๒) วันอังคาร ท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายปฐมพงศ จํานงคลาภ หัวขอการประชุมคือ ลักษณะของภาพท่ีถาย และ
หลักการกําหนดภาพ อธิบายถึงลักษณะของภาพท่ีถาย เพ่ือบอกเนื้อหา หรือเรื่องราวของภาพและลักษณะภาพ
หรือธรรมชาติของภาพท่ีถาย หลักการกําหนดภาพ แบงออกเปน ๒ แบบ คือ  
   -  ภาพแบบออฟเจคตีฟ (Objective Shot)  
   -  ภาพแบบซับเจคตีฟ (Subjective Shot) 
  ๑๓) วันอังคาร ท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายกิตติ แยมวิชา หัวขอการประชุมคือ ข้ันตอนการควบคุมเครื่อง Switcher 
Any cast ดังนี้ 
            -  การควบคุม Switcher ประเภท Any cast Sony AWS-G500 
           -  การเปดปดเครื่อง Switchers Any cast 
                   -  จุดสังเกตแรกในการควบคุม Switchers 
  ๑๔) วันอังคาร ท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.วันธนา แกวผาบ หัวขอการประชุมสรุปคือ ควบคุมการสลับภาพ แบบ 
Dissolve ไดแก 
   -  ปุม KEY 
   -  ปุม CUT 
   -  ปุม AUTO TRANS 
   -  ปุม Preview Effect 
   -  ปุม FTB 
   -  ปุม DSK 
   -  TRANSITION 
  ๑๕) วันอังคาร ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน ๑๐ 
คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.ดลวรรณ สุทธิวัฒนกําจร หัวขอการประชุมคือ การควบคุมระบบเสียงและการ
ควบคุมกลอง ROBOT ดังนี้ 
          -  ปุม XY คือ ใชในการเลื่อนกลอง ROBOT ไปซาย ขวา บน ลาง เปนตน 
          - Zoom Control Robot คือการซูมภาพออก และเขา กรณีซูมเขาใหหมุนมาดานซาย สวนซูม 
ออกใหหมุนมาทางดานขวา 
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  ๑๖) วันอังคาร ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.ปญญาพร แสงสมพร หัวขอการประชุมคือ การควบคุมเครื่อง Switcher 
ประเภท SONY ดังนี้ 
   -  การสลับภาพ แบบ CUT 
   -  การควบคุมการสลับภาพ Effect ตางๆ 
   -  การควบคุมTRANSITION 
 ๑๗) วันอังคาร ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน 
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายมงคล ชนะบัว หัวขอการประชุมคือ ข้ันตอนการควบคุมภาพและเสียง ดังนี้ 
   ๑. ออกแบบและวางแผนรูปแบบรายการ 
      - การเรียนการสอนแบบทฤษฎี หรือ ปฏิบัติ 
      - จํานวนผูดําเนินรายการและ/หรือผูรวมรายการ 
      - จุดสนใจ , อุปกรณประกอบหรือสื่อการสอนตางๆ 
  ๑๘) วันอังคาร ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายภานุพงศ พันธบัวหลวง หัวขอการประชุมคือ ขอกําหนดในการถายทํา
รายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
   -  ผูดําเนินการการ, ผูรวมรายการ และ ผูติดตามตองปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหวางการ
ถายทําและงดใชแฟลชในการถายภาพ 
   -  ผูดําเนินการการและผูรวมรายการ ตองติดไมโครโฟน Wireless และทดสอบเสียงกับ ผูควบคุม 
Switcher กอนจะเริ่มการถายทําในกรณีท่ีมีสื่อการสอนอ่ืนๆ  
   -  ผูดําเนินการการ,ผูรวมรายการ หรือ ผูติดตาม ตองทดสอบเปดสื่อการสอน เชน PowerPoint 
หรือ VDO กับ ผูควบคุม Switcher กอนจะเริ่มการถายทํา 
   -  ผูดําเนินการการและผูรวมรายการจะตองใชเวลาในการถายทํา ตั้งแต ๓๐ – ๕๐ นาที  
  ๑๙) วันอังคาร ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.รักอนงค ชมปรีดา หัวขอการประชุมคือ การควบคุมการบันทึกการถายทํา
รายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
  ๒๐) วันอังคาร ท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายกฤษณ จํานงนิตย หัวขอการประชุมคือ กระบวนการหลังการผลิตรายการ
โทรทัศนเพ่ือการศึกษา เปนข้ันตอนสําคัญอีกสวนหนึ่งท่ีมีความซับซอนมากกวาข้ันเตรียมการผลิตและข้ันตอนการ
ผลิตรายการ ซ่ึงตองมีการตรวจสอบคุณภาพของไฟลท่ีจะนํามาใชในการนํามาตัดตอเพ่ือทําใหรายการมีความ
นาสนใจมากข้ึน ข้ันตอนในการตัดตอรายการแตละวิชาจะมีเนื้อหาไมเหมือนกันท้ังในภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ 
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ฉะนั้นกระบวนการหลังการผลิตนั้นจะมีอยูหลายข้ันตอน  ข้ันแรกท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือการนําไฟลมาตัดตอใน
โปรแกรม  Adobe Premier Pro 
  ๒๑) วันอังคาร ท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.ณัฏฐริกา คลายสงคราม หัวขอการประชุมคือ สวนประกอบตางๆของ 
Project ไดแก 
  - หนาตาง Project 
  - หนาตาง Program 
   -  หนาตาง Source 
   -  หนาตาง Effect 
   -  หนาตาง Effect Control 
   -  หนาตาง Audio Mixer 
   -  หนาตาง Timeline 
   -  หนาตาง Audio Master Meters 
   -  หนาตาง Tools 
  ๒๒) วันอังคาร ท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายกฤษณ จํานงนิตย หัวขอการประชุมคือ ข้ันตอนการตัดตองาน ไดแก  
   -  การ Import File 
   -  การนําไฟลงานมาใสใน Timeline 
   -  การใชเครื่องมือในหนาตาง Tool 
   -  การใสเอฟเฟค 
   -  การ Export งาน 
  ๒๓) วันอังคาร ท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายปฐมพงศ จํานงคลาภ หัวขอการประชุมคือ ข้ันตอนการโยนเทป (Export to 
tape) ไดแก  
   -  การ Import File  
   -  การนําไฟลงานมาใสใน Timeline  
   -  การใชเครื่องบันทึกเทป Bata cam  
   -  การบันทึกเทป Tape Bata และเทป Mini DV 
  ๒๔) วันอังคาร ท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน 
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายกิตติ แยมวิชา หัวขอการประชุมคือ ข้ันตอนการแปลไฟลโดยการใช
โปรแกรม Procoder  
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  ๒๕) วันอังคาร ท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.วันธนา แกวผาบ หัวขอการประชุมคือ ข้ันตอนและวิธีการแปลงไฟล รูปแบบ  
DVDละการตั้งคา Target  
   ๒๖) วันอังคาร ท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน 
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.ดลวรรณ สุทธิวัฒนกําจร หัวขอการประชุมคือ ข้ันตอนและวิธีการแปลงไฟล 
รูปแบบ VCD และการตั้งคา Target  
  ๒๗) วันอังคาร ท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.ปญญาพร แสงสมพร หัวขอการประชุมคือ ข้ันตอนและวิธีการแปลงไฟล
รูปแบบ WMV เพ่ือทําการอัพโหลดข้ึน Web และการตั้งคา Target  
 ๒๘) วันอังคาร ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน 
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายมงคล ชนะบัว หัวขอการประชุมคือ ข้ันตอนและวิธีการแปลงไฟล รูปแบบ 
AVI เพ่ือบันทึกลงเทป BETA และการตั้งคา Target  
  ๒๙) วันอังคาร ท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายภานุพงศ พันธบัวหลวง หัวขอการประชุมคือ ข้ันตอนการอัพโหลดไฟลลง 
Website MMD 
  ๓๐) วันอังคาร ท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.รักอนงค ชมปรีดา หัวขอการประชุมคือ ข้ันตอนในการอัพโหลดไฟล VDO 
ลง Website วีดีโอสื่อการสอน 
  ๓๑) วันอังคาร ท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ น.ส.ณัฏฐริกา คลายสงคราม หัวขอการประชุมคือ การคนหาสื่อการสอนใน
ระบบ mmd 
  ๓๒) วันอังคาร ท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายกฤษณ จํานงนิตย หัวขอการประชุมคือ วิธีการสรางหมวดหมู – หมวดหมู
ยอยในระบบ MMD 
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  ๓๓) วันอังคาร ท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายปฐมพงศ จํานงคลาภ หัวขอการประชุมคือ การเพ่ิมคณาจารยผูสอน - 
เจาของสื่อในระบบ MMD 
  ๓๔) วันอังคาร ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมกลุม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio 
Media) ณ หองปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนยพณิชยการพระนคร) สมาชิกจํานวน  
๑๐ คน ผูถายทอดองคความรูคือ นายกิตติ แยมวิชา หัวขอการประชุมคือ การเพ่ิมหัวขออ่ืนๆในระบบ MMD 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุมชนนักปฏิบัติหนวยงานสนับสนุน  กลุมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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การประเมินผลกิจกรรม 
 จากการท่ีกลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู นํามาซ่ึงองค
ความรูท่ีเก่ียวกับการการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล และไดจัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกลใหเกิดประโยชนสูงสุด ทีมงานสามารถนําความรูและทักษะท่ี
ไดไปพัฒนาคุณภาพของรายการโทรทัศน ใหมีความนาสนใจ มีเนื้อหาท่ีถูกตอง ชัดเจน ท้ังยังสามารถประหยัด
ทรัพยากรตางๆในการการผลิตรายการโทรทัศน ดวยการตรวจสอบคุณภาพใหมีความพรอมในการใชงานอยูเสมอ 
  นอกจากนี้ชุมชุนนักปฎิบัติยังสามารถเผยแพรความรูความสามารถใหกับผูท่ีสนใจไดอยางถูกตอง เพ่ือ
สนับสนุนใหรายการโทรทัศนดานการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีการพัฒนายิ่งๆข้ึนไป 
 


