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KM Center 

แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (KM) 
เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล 

ตอน การควบคุมการบันทึกการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) 

วันอังคาร ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 
ช่ือชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
หนวยงาน  ชุมชนนักปฏิบัติหนวยงานสนับสนุน กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รายช่ือสมาชิก 
 คุณเอ้ือ  ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล  
 คุณอํานวย นายเพชร สายเสน 
 คุณลิขิต  น.ส.วันธนา แกวผาบ 
 คุณกิจ  น.ส.รักอนงค ชมปรีดา 
 คุณประสาน น.ส.ณัฏฐริกา   คลายสงคราม 
 
สมาชิกในกลุม 
 ๑. นายปฐมพงศ  จํานงคลาภ 
 ๒. นายกิตติ  แยมวิชา 
 ๓. นายกฤษณ  จํานงนิตย 
 ๔. น.ส.ดลวรรณ  สุทธิวัฒนกําจร 
 ๕. น.ส.ปญญาพร แสงสมพร 
 ๖. นายมงคล  ชนะบัว 
 ๗. นายภานุพงศ  พันธบัวหลวง 
 

 

 

 

 

 

 



[๑๑๘]                                                                                  
 

KM Center 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 
น.ส.รักอนงค ชมปรีดา การควบคุมการบันทึกการถายทํารายการ

โทรทัศนเพ่ือการศึกษา (ดังรายละเอียดแนบ
ทาย) 
 

     จากการท่ีไดศึกษาขอมูลและ
แลกเปลี่ยนความรู ทําใหไดรับความรู
เก่ียวกับการควบคุมการบันทึกการถาย
ทํารายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
          - ผูควบคุมภาพและเสียง ตอง
ออกคําสั่ง ใหผูควบคุม Switcher กด
ปุม Record ท่ี Project ในหนาจอ 
Computer เพ่ือเริ่มการบันทึกเทป 
          - ผูควบคุมภาพและเสียง จะสั่ง
ใหผูควบคุมกลองนับเวลาถอยหลังจาก 
๕ – ๑ เพ่ือใหสัญญาณ “เริ่มการถายทํา 
” ผูดําเนินการการและผูรวมรายการ 
จะตองตั้งสมาธิใหพรอมเม่ือไดยิน
สัญญาณ ดังกลาว 
          - ผูควบคุมภาพและเสียง 
จะตองสํารวจความคมชัดของภาพให
สมบูรณแบบอยูเสมอ 
          - ผูควบคุมภาพและเสียง 
จะตองสํารวจมุมกลองใหอยูในตําแหนง 
ท่ีเหมาะสม 
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KM Center 

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 

๑. ควบคุมการบันทึกการถายทํา มีข้ันตอนดังนี้ 
      ๑.๑ ผูควบคุมภาพและเสียง ตองออกคําสั่ง ใหผูควบคุม Switcher กดปุม Record ท่ี Project ใน
หนาจอ Computer เพ่ือเริ่มการบันทึกเทป 
  

        
 

      รูปท่ี ๑                   รูปท่ี ๒ 

 

 
 

รูปท่ี ๓ 

            

รูปท่ี ๑ – ๓ ปุม Record 

      ๑.๒ ผูควบคุมภาพและเสียง จะสั่งใหผูควบคุมกลองนับเวลาถอยหลังจาก ๕ – ๑ เพ่ือใหสัญญาณ      

“เริ่มการถายทํา” ผูดําเนินการการและผูรวมรายการ จะตองตั้งสมาธิใหพรอมเม่ือไดยินสัญญาณ ดังกลาว 
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      ๑.๓ ควบคุมการถายทํา มีข้ันตอนดังนี้ 
          ๑.๓.๑ ผูควบคุมภาพและเสียง จะตองสํารวจความคมชัดของภาพใหสมบูรณแบบอยูเสมอ  

 

 
 

รูปท่ี ๔ การควบคุมภาพ  

            ๑.๓.๒ ผูควบคุมภาพและเสียง จะตองสํารวจมุมกลองใหอยูในตําแหนง ท่ีเหมาะสม  

 
 

    รูปท่ี ๕          รูปท่ี ๖ 

 

รูปท่ี ๕-๖ การควบคุมมุมกลอง 
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            ๑.๓.๓ ผูควบคุมภาพและเสียง จะตองสํารวจระดับเสียงใหมีความดังตอเนื่องไมขาดตอน โดย
สังเกตจากเมนูระดับเสียง ท่ี Project ในหนาจอ Computer 
 

 
 

      รูปท่ี ๗     รูปท่ี ๘ 

 

รูปท่ี ๗ – ๘ การควบเสียง 

            ๑.๓.๔ ผูควบคุมภาพและเสียง ตองออกคําสั่ง “ Cut ” ทันทีเพ่ือใหผูควบคุมกลอง แจง

ผูดําเนินการการและผูรวมรายการหยุดการสนทนาเม่ือเกิดปญหาในการถายทํา  เชน แบตเตอรี่ไมโครโฟน 

Wireless ออน , ผูดําเนินการการหรือผูรวมรายการเกิดความ ขัดของหรือไฟดับ เปนตน ซ่ึงผู ควบคุม Switcher 

จะตองกดปุม Stop ท่ี Project ในหนาจอ Computer เพ่ือหยุดการบันทึกและกดปุม Record เม่ือตองการบันทึก

เทปตอไป 

    
 

       รูปท่ี ๙     รูปท่ี ๑๐ 
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KM Center 

 
 

รูปท่ี ๑๑ 

 

รูปท่ี ๙-๑๑ ปุม Stop 

 

           ๑.๓.๕ ผูควบคุมภาพและเสียง ตองออกคําสั่ง ใหผูควบคุมกลอง แจงผูดําเนินการการและผูรวม
รายการกอนหมดเวลา ๒๐  ๑๕  ๑๐ และ ๕ นาทีตามลําดับ   
 

 
 

รูปท่ี ๑๒ การเตือนหมดเวลา 
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            ๑.๓.๖ ผูควบคุมภาพและเสียง ตองออกคําสั่ง “ Cut ” ทันทีเพ่ือใหผูควบคุมกลอง แจง 
ผูดําเนินการการและผูรวมรายการเม่ือการถายทําเสร็จสิ้นแลว 
 

 
 

รูปท่ี ๑๓ คําส่ังหยุด 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 

 

 
 

 

 

 

 



การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัต ิ
After Action Review (AAR) 

 
๑. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 
  การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การควบคุมการบันทึกการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
ไดแก     
  ๑.๑ ผูควบคุมภาพและเสียง ตองออกคําสั่ง ใหผูควบคุม Switcher กดปุม Record ท่ี Project ในหนาจอ 
Computer เพ่ือเริ่มการบันทึกเทป 
  ๑.๒ ผูควบคุมภาพและเสียง จะสั่งใหผูควบคุมกลองนับเวลาถอยหลังจาก ๕ – ๑ เพ่ือใหสัญญาณ  
“เริ่มการถายทํา ” ผูดําเนินการการและผูรวมรายการ จะตองตั้งสมาธิใหพรอมเม่ือไดยินสัญญาณ 
   ๑.๓ ผูควบคุมภาพและเสียง จะตองสํารวจความคมชัดของภาพใหสมบูรณแบบอยูเสมอ 
  ๑.๔ ผูควบคุมภาพและเสียง จะตองสํารวจมุมกลองใหอยูในตําแหนง ท่ีเหมาะสม 
 
๒. สิ่งท่ีบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 
   ไดองคความรูท่ีเปนประโยชนในการการควบคุมการบันทึกการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา และ
ไดทราบถึงวิธีดําเนินการในรูปแบบตางๆของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล  
 
๓. สิ่งท่ีไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

- 
 

๔. สิ่งท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร 
  ๔.๑ ทําใหทราบปญหาและวิธีการแกไขระหวางการถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล 
  ๔.๒ เครื่องมืออุปกรณภายในหนวยงานมีความพรอมในการใหบริการบันทึกเทปรายการโทรทัศน 
 
๕. คิดจะกลับไปทําอะไรตอ 
  กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจะจัดการประชุมองคความรูเรื่อง กระบวนการหลังการ
ผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๔ เพ่ือใหสอดคลองกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล  
 
 


