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KM Center 

แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (KM) 
เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล 

ตอน ข้ันตอนการควบคุมเครื่อง Switcher Any cast 
ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) 

วันอังคาร ท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 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  นายกิตติ แยมวิชา 
 คุณประสาน น.ส.ณัฏฐริกา   คลายสงคราม 
 
สมาชิกในกลุม 
 ๑. นายปฐมพงศ  จํานงคลาภ 
 ๒. นายกฤษณ  จํานงนิตย 
 ๓. น.ส.วันธนา  แกวผาบ 
 ๔. น.ส.ดลวรรณ   สุทธิวัฒนกําจร 
 ๕. น.ส.ปญญาพร แสงสมพร 
 ๖. นายมงคล  ชนะบัว 
 ๗. นายภานุพงศ  พันธบัวหลวง 
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KM Center 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 
นายกิตติ แยมวิชา ข้ันตอนการควบคุมเครื่อง Switcher Any cast 

(ดังรายละเอียดแนบทาย) 
     จากการท่ีไดศึกษาขอมูลและ
แลกเปลี่ยนความรู ทําใหไดรับความรู
เก่ียวกับข้ันตอนการควบคุมเครื่อง 
Switcher Any cast ดังนี้ 
     ๑. การควบคุม Switcher ประเภท 
Any cast Sony AWS-G500 
     ๒. การเปดปดเครื่อง Switchers Any 
cast 
     ๓. จุดสังเกตแรกในการควบคุม 
Switchers 
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KM Center 

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 

๑. ข้ันตอนการควบคุมเครื่อง Switcher Any cast 
  ๑.๑ การควบคุม Switcher ประเภท Any cast Sony AWS-G500 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปท่ี ๑ เครื่อง Anycast Sony AWS-G500 
 

    ๑.๑.๑ การเปดปดเครื่อง Switchers Anycast 
 
 

 

 

 
รูปท่ี ๒ ภาพบริเวณดานขางซายของตัวเครื่อง แสดง ปุมเปด/ปดเครื่อง 

 
   รายละเอียด 
    - ปุมเปดปดเครื่องจะอยูดานซายของตัวเครื่อง 
    - กด ๑ ครั้งเม่ือทําการเปดเครื่อง 
    - ในการปดเครื่องใหกดท่ีปุมเดิม แตใหกดปุม ENTER ท่ีเครื่องอีกทีเพ่ือยืนยันการปดระบบ 

ปุ่ ม เปิด/ปิดเคร่ือง 
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KM Center 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี ๓  แสดงปุม Enter 
 

    ๑.๑.๒ จุดสังเกตแรกในการควบคุม Switchers คือ สวนควบคุมการสลับภาพ แบบ 
CUT 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๔ ปุมควบคุมการสลับภาพแบบ CUT 

  รายละเอียด 
   - จะมีปุมเลือกชองกลอง ๒ สวน สวนบนคือ  
   - สวน Active คือสวนท่ีตองการบันทึกไฟลวิดีโอ จริง 
   - สวน Preview คือสวนท่ีตองการสํารองภาพ ท่ีตองการนําไปประกอบ Effect เชน PNP ภาพ
จอเล็กประกอบคําบรรยาย เปนตน 
  หมายเหตุ : PNP คือภาพวิดีโอท่ีแสดงซอนทับไฟลวิดีโอหลัก ซ่ึงรูปแบบจะเปนจอเล็กๆ สวนมากใช
ประกอบการบรรยาย เปนตน 

 

 

 

 

 

 

ปุ่ ม ENTER 

ส่วน Active 

ส่วน Preview 
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KM Center 

ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media ) 

 

 

 

 



การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัต ิ
After Action Review (ARR) 

 

๑. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 
การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูเรื่อง ข้ันตอนการควบคุมเครื่อง Switcher Any cast ไดแก 
๑.๑  ข้ันตอนการควบคุมเครื่อง Switcher Any cast ใหมีรูปแบบการทํางานท่ีชัดเจน และเปนข้ันตอนท่ี

บุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถนําไปปฏิบัติตามได   
๑.๒  มีระบบและกลไก ของข้ันตอนการควบคุมเครื่อง Switcher Any cast ใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
๑.๓  บุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการควบคุมเครื่อง Switcher Any cast ได 
  

๒. สิ่งท่ีบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 ไดองคความรูท่ีเปนประโยชนในข้ันตอนการควบคุมเครื่อง Switcher Any cast ไดถูกตอง 
 
๓.  สิ่งท่ียังไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

- 
 
๔.  สิ่งท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร 
 ข้ันตอนการควบคุมเครื่อง Switcher Any cast มีดวยกันหลายข้ันตอน ดังนี้ 
      ๔.๑ การควบคุม Switcher ประเภท Any cast Sony AWS-G500 
       ๔.๒ การเปดปดเครื่อง Switchers Any cast 
  ๔.๓ จุดสังเกตแรกในการควบคุม Switchers 

 
๕.  คิดจะกลับไปทําอะไรตอ  
  กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ควบคุมการสลับภาพ แบบ Dissolve เพ่ือให
สอดคลองกับข้ันตอนการควบคุมเครื่อง Switcher Any cast ครั้งตอไปประมาณเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
 
  
   
 


