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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.มัณฑนา  ตุลยนิษกะ การท าระบบ Streaming 

ถ่ายทอดสด  
การท าระบบสตรีมม่ิงถ่ายทอดสด

จะมีอุปกรณ์ดังนี้   
๑.Note book  หรือ  Pc ที่ลงโป

รแรม window media encoder 
๒.อุปกรณ์ต่อ Steam Dazzle 

Pinnnacle 
๓.ระบบ server ส าหรับสร้าง 

Source steam เพ่ือท าการส่งสัญญาณทาง
อินเตอร์เน็ต 

๔.สายสัญาณภาพและเสียง 
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การท าระบบ Streaming ถ่ายทอดสด 

 
การท าระบบสตรีมม่ิงถ่ายทอดสดจะมีอุปกรณ์ดังนี้   
๑.Note book  หรือ  Pc ที่ลงโปรแรม window media encoder 
๒.อุปกรณ์ต่อ Steam Dazzle Pinnnacle 
๓.ระบบ server ส าหรับสร้าง Source steam เพ่ือท าการส่งสัญญาณทางอินเตอร์เน็ต 
๔.สายสัญาณภาพและเสียง 

ขั้นตอนการท า 
เตรียมเครื่องโน๊คบุ๊คที่ลงโปรแกรม window media encoder 
ให้ไฟล์วีดีโอมีการกระตุกหรือค้าง ไม่เล่นรายการต่อให้จบ  ถ้าเครื่องที่ใช้รับชมเป็นเครื่องที่สเป็คต่ าจะท า

ให้ไฟล์วีดีโอที่ท าการบัฟเฟอร์กระตุก หรือไม่เล่นวีดีโอนั้นเลย 
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ต่ออุปกรณ์ Da Dazzle Pinnnacle เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะสามารถต่อสายสัญญาณที่รองรับสายภาพ AV ธรรมดา กับสาย S-Video และต่อ

สายสัญญาณเสียงที่เป็นช่องสัญญาณขาวกับแดง 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การท าระบบ Streaming ถ่ายทอดสด ได้แก่ 
๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ การท าระบบ Streaming ถ่ายทอดสด เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง

สามารถน าไปปฏิบัติตามได้   
๑.๒  มีระบบการเตรียมความพร้อมส าหรับ การท าระบบ Streaming ถ่ายทอดสด ให้กับบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน า การท าระบบ Streaming ถ่ายทอดสด มาปรับใช้ได้ถูกต้อง 
 

 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ การ Streaming : ค าอธิบายความหมาย ค าว่า "สตรีมม่ิง" 
(streaming) จะถูกน าไปใช้ในกรณีท่ีคุณสามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องมีการ
ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตจนครบไฟล์ เนื่องจากการดาวน์โหลดไฟล์มัลติมีเดียทั้งไฟล์จะใช้เวลาค่อนข้างมาก 
ดังนั้นการเล่นไฟล์มัลติมีเดียจากอินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิค "สตรีมมิ่ง" จะท าให้สามารถแสดงผลข้อมูลได้ก่อนที่ไฟล์
ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั่นเอง 
 
 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

การท าระบบสตรีมมิ่ง สามารถเลือกรายการดูย้อนหลังได้โดยไม่ต้องรอเวลาเพื่อดูตอนที่ออกอากาศในช่วง
ขณะนั้น  และไม่ต้องเสียเวลาดาวโหลดไฟล์มาใส่เอาไว้ในฮาร์ดิสของคุณ ลดพ้ืนที่ในการเก็บไฟล์ข้อมูลที่บางส่วน
อาจจะมีไฟล์ที่ใหญ่ท าให้พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลลดน้องลง  ส่วนข้อเสียคือ  ถ้ามีคนเข้ามาใช้ระบบดูรายการเดียว
พร้อม ๆ  กันจะท าให้ระบบรับส่งข้อมูจาก server มีปัญหาในการส่งสัญญาณอาจจะท าให้ไฟล์วีดีโอมีการกระตุก
หรือค้าง ไม่เล่นรายการต่อให้จบ  ถ้าเครื่องที่ใช้รับชมเป็นเครื่องที่สเป็คต่ าจะท าให้ไฟล์วีดีโอที่ท าการบัฟเฟอร์
กระตุก หรือไม่เล่นวีดีโอนั้นเลย 
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๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ครั้งต่อไปประมาณเดือน เมษายน ๒๕๕๘ 
 


