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แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (KM) 
เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล 
ตอน ข้ันตอนระหวางการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล 

ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) 
วัน อังคาร ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

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

ดาวเทียม (ดังรายละเอียดแนบทาย) 
   จากการท่ีไดศึกษาขอมูลและ
แลกเปลี่ยนความรู ทําใหไดรับความรู
เก่ียวกับข้ันตอนระหวางการถาย
ทําการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
     ๑. การควบคุมกลอง ผูควบคุม
กลองตองมีทักษะในการใชกลองเปน
อยางดี เขาใจศัพทเทคนิคของกลองท่ีใช
ในการถายทํา มีความสามารถในการ
เลือกใชมุมกลองทีดี                                                                                                             

      ๒. การควบคุม Switcher ผูควบคุม  
Switcher ตองมีทักษะในการใชอุปกรณ 
Switcher เปนอยางดี                                                                                                               
เขาใจศัพทเทคนิคของกลองท่ีใชในการ
ถายทํา มีไหวพริบ ในการสลับภาพ มี
ความรอบคอบในการตัดสลับภาพ และ
เชื่อฟงคําสั่งของผูกํากับภาพและเสียง 
หรือ ผูควบคุมภาพและเสียงอยาง
เครงครัด                

      ๓. การความคุมภาพและเสียง ผู 
ควบคุมภาพและเสียง หรือ ผูกํากับภาพ
และเสียง  ตองมีความเขาใจลักษณะ
ของงานท่ีตองการจะสื่อเปนอยางดี มี
ทักษะในการออกแบบรายการ เขาใจ
ศัพทเทคนิคของกลองท่ีใชในการถายทํา 
ตองมีความรอบคอบ มีความคิด
สรางสรรคและแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดดี 
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กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา 
ขั้นตอนระหวางการถายทําการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

 
  หลังจากจบข้ันตอนของการเตรียมความพรอมกอนถายทําแลวนั้น  ข้ันตอนตอไปคือข้ันตอนระหวางการ
ถายทํา  โดยสิ่งท่ีตองคํานึงถึงในข้ันตอนนี้มีอยูดวยกัน ๓ ประการ ดังนี้ 
   ๑. การควบคุมกลอง 
   ๒. การควบคุม Switcher 
   ๓. การความคุมภาพและเสียง 
 
  ๑. การควบคุมกลอง  
   ๑.๑ ผูควบคุมกลองตองมีทักษะในการใชกลองเปนอยางดี                                                                       
   ๑.๒ ผูควบคุมกลองตองเขาใจศัพทเทคนิคของกลองท่ีใชในการถายทํา                                                
   ๑.๓ ผูควบคุมกลองตองมีความสามารถในการเลือกใชมุมกลองทีดี และ เหมาะสมกับเปาหมาย 
ของการถายทํา 
  ๒. การควบคุม Switcher  
    ๒.๑ ผูควบคุม Switcher ตองมีทักษะในการใชอุปกรณ Switcher เปนอยางดี                                                                                                                 
   ๒.๒ ผูควบคุม Switcher ตองเขาใจศัพทเทคนิคของกลองท่ีใชในการถายทํา                     
   ๒.๓ ผูควบคุม Switcher ตองมีไหวพริบในการสลับภาพ ในมอนิเตอรเพ่ือไมใหการถายทํา 
ขาดชวง                                                                                                                       
   ๒.๔ ผูควบคุม Switcher ตองมีความรอบคอบในการตัดสลับภาพ และเชื่อฟงคําสั่งของผูกํากับ
ภาพและเสียง หรือ ผูควบคุมภาพและเสียงอยางเครงครัด 
  ๓. การควบคุมภาพและเสียง    
   ๓.๑ ผูควบคุมภาพและเสียง หรือ ผูกํากับภาพและเสียง  ตองมีความเขาใจลักษณะของงานท่ี
ตองการจะสื่อเปนอยางดี เชน การถายทํางานท่ีเก่ียวกับการศึกษา ควรใหความสําคัญกับสื่อการสอน ผูสอน ฉาก 
แสง เสียง เปนตน ท้ังนี้ ผูควบคุมภาพและเสียงตองสามารถเรียงลําดับความสําคัญขององคประกอบแตละอยางให
ได ตามความเหมาะสม และตรงตามเปาหมายท่ีวางไวตั้งแตตน                                                                                                                                                                           
         ๓.๒ ผูควบคุมภาพและเสียงมีหนาท่ีในการออกแบบและอธิบายข้ันตอนรวมถึง  
ลักษณะในการแสดงตางๆ ใหกับผูดําเนินรายการและผูรวมรายการ เขาใจ  กอนเริ่มถายทํา                                                                                                     
   ๓.๓ ผูควบคุมภาพและเสียง ตองเขาใจศัพทเทคนิคของกลองท่ีใชในการถายทํา   เพ่ือสามารถใช
ศัพทเหลานั้นในการสื่อสารกับ ผูควบคุมกลอง และ ผูควบคุม Switcher อยางไดถูกตอง                                                                                                  
   ๓.๔ ผูควบคุมภาพและเสียงตองมีความแมนยํา และ รอบคอบ ในการเลือกภาพจากมอนิเตอร
เพ่ือใหการถายทําเปนไปตามเปาหมาย                                                                                                         
   ๓.๕ ผูควบคุมภาพและเสียงตองมีความคิดสรางสรรค ในการมองภาพรวม และ ออกแบบใหงาน
นาสนใจ                                                                                                                                            
    ๓.๖ ผูควบคุมภาพและเสียงตองสามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดเปนอยางดี   
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media ) 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัต ิ
After Action Review (ARR) 

 

๑. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูเรื่อง ข้ันตอนระหวางการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา
ทางไกล ไดแก 

๑.๑  ข้ันตอนระหวางการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล ใหเปนข้ันตอนการทํางานท่ี
ถูกตองและชัดเจน บุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถนําไปปฏิบัติตามได   

๑.๒  มีระบบและกลไกข้ันตอนระหวางการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล ใหกับบุคลากร
ท่ีเก่ียวของ 

 

๒. สิ่งท่ีบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 ไดองคความรูท่ีเปนประโยชนในการทดสอบระบบภาพกอนถายทํารายการ ท่ีพึงประสงค ๒ ดาน รวมท้ัง
ไดรูปแบบ, วิธีการดําเนินการตางๆ ในการทดสอบระบบภาพกอนถายทํารายการ 

 

๓.  สิ่งท่ียังไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

- 
 
๔.  สิ่งท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร 

 การทดสอบระบบภาพกอนถายทํารายการ เปนการตรวจสอบระบบภาพท้ังหมดท่ีจะตองปรากฏบน
หนาจอออกอากาศ ตรวจเช็คภาพท่ีมาจากกลองแตละตัว และทดสอบภาพกับเครื่องตัดตอ 
  
๕.  คิดจะกลับไปทําอะไรตอ  

กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ข้ันตอนระหวางการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือ
การศึกษาทางไกล ครั้งตอไปประมาณเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 
  
   
 


