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งานเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท ารายงานการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 เรื่อง เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทางไกล  โดยจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management, KM) เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการผลิตสื่อเพ่ือใช้
ในการสนับสนุนงานด้านการศึกษา เพ่ือให้การผลิตรายการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้น าผลการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวนั้น มาจัดท ารายงานจัดการความรู้ 
 ทั้งนีห้วังว่าองค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน
ของตนเองให้สัมฤทธิ์ผลที่ดีต่อไป 
 
      
 

 งานเทคโนโลยีการศึกษา 
           ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

งานเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม  
การจัดการความรู้(KM) ซึ่งเป็นไปตามแผนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานซึ่งมีความรู้ความสามารถ ทั้งทักษะประสบการณ์ที่ได้
จากการปฏิบัติงานจริงได้มีโอกาสแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น น ามาสรุปและรวบรวมเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทางไกล  
โดยแบ่งประเด็นการจัดการความรู้ ดังนี้ ลักษณะของโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ การสร้างชิ้นงานและการตั้งค่า
ชิ้นงาน  การน าเข้าคลิปวีดีโอ การตัดต่อคลิปวิดีโอและเสียง การน าออกไฟล์วิดีโอ 

กลไกกำรจัดกำรจัดควำมรู้  

การจัดท ากิจกรรมและรายงานนี้ จะเป็นการรวบรวมความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง
ของแต่ละบุคคล น ามาเป็นแนวปฏิบัติในการท างาน โดยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะใช้รูปแบบการ
ประชุมกลุ่ม 

ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
 งานเทคโนโลยีการศึกษา มีการด าเนินงานจัดการความรู้โดยการจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ ตาม
ประเด็นที่ก าหนด และได้จัดท าเล่มรายงานการจัดการความรู้ และจัดท าคู่มือ เรื่อง เทคนิคการผลิตรายการ
โทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทางไกล   โดยสามารถน าหลักการ ขั้นตอน วิธีการท า มาปรับใช้เพ่ือให้ผลงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

ปัญหำจำกกำรด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ไม่มี 

แนวทำงกำรแก้ไข 
 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานควรจัดให้มีการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ ไปใช้งานได้จริง
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
  



กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล   

 

1. ช่ือกิจกรรม    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทางไกล  

2.  หลักกำรและเหตุผล 

 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล เป็นการผลิตสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษา และเผยแพร่ผ่านช่องทางที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ไม่จ ากัดเฉพาะเพียงแต่ใน
ห้องเรียน เช่นจากสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น โดยลักษณะของรายการโทรทัศน์
ที่ผลิตขึ้นนั้นมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ลักษณะการสัมภาษณ์พูดคุยกันระหว่างผู้ด าเนินรายการกับ
วิทยากรรับเชิญ การสอนหรือสาธิตโดยอาจารย์ผู้สอนด้วยตนเอง สื่ออินโฟกราฟิกส์หรือภาพวิดีทัศน์ที่เป็น
ลักษณะให้ความรู้ บันทึกการบรรยายภายในห้องประชุมอบรมสัมนา หรือลักษณะผสมผสานจากที่กล่าวมา 
เป็นต้น โดยยังสามารถจ าแนกลักษณะของการถ่ายท าออกเป็น 2 ลักษณะคือ แบบในสตูดิโอ และแบบนอก
สถานที่ ซึ่งอาจมีรายละเอียดขั้นตอนของการด าเนินการถ่ายท าท่ีแตกต่างกัน   

  งานเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ได้มีการให้บริการในการผลิตสื่อการสอนรูปแบบต่างๆรวมถึงรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ทั่วไปและรูปแบบรายการโทรทัศน์ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม) ช่อง DLTV13  ซึ่งในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อวีดิทัศน์รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทางไกลที่ผ่านมานั้นมีรายละเอียดที่ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค สืบเนื่องไปจนถึงวิธีการกระบวนการขั้นตอนแก้ไขโดย
สามารถสรุปเป็นความรู้ในการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล 

3.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าแนวความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้จริง 

  2. เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในการจัดหารูปแบบวิธีการ
ใหม่ๆเพ่ือการบริการให้ทันต่อยุคสมัย 

  3. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จัดท าเป็นคู่มือ พร้อมถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ 

4. ควำมสอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์และกำรประกันคุณภำพ 

   4.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์   

4.1.1 การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

4.1.2 ส่งเสริมและผลักดันการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 

4.1.3 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 

4.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน สังคม 
รวมทั้งหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 



4.1.5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

  4.2  สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

        องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

5. กลุ่มเป้ำหมำย 

 บุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา 

6. แผนกิจกรรม/ระยะเวลำ 

ล าดับ ประเด็น/หัวข้อ วันด าเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้น าเสวนา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ก าหนดการ 
เชิง 

ปริมาณ 
เชิง 

คุณภาพ 
ประเด็น
ที่ 1 

ลักษณะของโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ 28 มี.ค.62 ณ 
ศูนย์หันตรา 

บุคลากรงาน
เทคโนโลยีการศึกษา 

ทรงวุฒิ √ √ √ 

ประเด็น
ที่ 2 

การสร้างช้ินงานและการตั้ งค่า
ช้ินงาน 

28 มี.ค.62 ณ 
ศูนย์หันตรา 

บุคลากรงาน
เทคโนโลยีการศึกษา 

ทรงวุฒิ √ √ √ 

ประเด็น
ที่ 3 

การน าเข้าคลิปวีดีโอ 28 มี.ค.62 ณ 
ศูนย์หันตรา 

บุคลากรงาน
เทคโนโลยีการศึกษา 

ทรงวุฒิ √ √ √ 

ประเด็น
ที่ 4 

การตัดต่อคลิปวิดีโอและเสียง 28 มี.ค.62 ณ 
ศูนย์หันตรา 

บุคลากรงาน
เทคโนโลยีการศึกษา 

ทรงวุฒิ √ √ √ 

ประเด็น
ที่ 5 

การน าออกไฟล์วิดีโอ 28 มี.ค.62 ณ 
ศูนย์หันตรา 

บุคลากรงาน
เทคโนโลยีการศึกษา 

ทรงวุฒิ √ √ √ 

 

7. รูปแบบกำรด ำเนินกำร 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยการอบรมถ่ายทอดความรู้ 

8.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของกิจกรรม 
  เชิงคุณภาพ : หน่วยงานได้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ในปีการศึกษา 2561 
  เชิงปริมาณ : บุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
 
9. วิธีกำรประเมินผล  

 โดยวิธีการประเมินผลตามแผนที่ก าหนดไว้ 

10.  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
 งานเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 

11.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
 2. เผยแพร่ องค์ความรู้ที่ได้  

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 



ปีกำรศึกษำ 2561 

 

  

 แผนการจัดการความรู้นี้ก าหนดขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและแผนการปฏิบัติในระบบ
การจัดการความรู้ส าหรับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระบบการจัดการความรู้นี้พัฒนาตามแนวคิดของการจัดการความรู้ที่ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากรและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยเน้นที่การให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากความรู้และการ
บริหารความรู้ อีกทั้งการด าเนินการในส่วนของการจัดการความรู้นั้นไม่เป็นภาระที่เพ่ิมมากขึ้นกับบุคลากรและ
องค์กรด้วย 

วิสัยทัศน์ 

“แหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ ภาย ใต้
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง” 

พันธกิจ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. การบริการทรัพยากรการเรียนรู้ ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ความมั่นคง และปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  

2. บริการทรัพยากรการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการสอน  และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการแข่งขัน 
เป้ำประสงค์ 

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคง ปลอดภัย 
ทั่วถึง รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

2. เป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ ตอบสนองการเข้าถึงบริการแบบทุกที่ทุกเวลา 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตัดสินใจ เพ่ิม
โอกาสการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 



1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง 

2. สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา บุคลากรให้มีสมรรถนะด้าน IT  

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ทันสมัย ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 

7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

8. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

วิสัยทัศน์กำรจัดกำรควำมรู้ (KM Vision) 

การน าระบบการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือเสริมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา การบริการสังคมและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นให้ความส าคัญกับการ
ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ มุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 

 ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ เป็นการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้ เพ่ือพัฒนาประสิทธิงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพคน และเพ่ือพัฒนา
ฐานความรู้ของหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  

1. เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพ่ือบูรณาการการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติจริง  

 



กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นตอ่กำรผลักดันตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 

ชื่อส่วนรำชกำร  : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
เป้ำประสงค์ 

(Objective) 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น 

ต่อกำรปฏิบัติรำชกำร 

ตำมประเด็นยุทธศำสตร์/พันธกจิ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้ำหมำย 

ของตัวชี้วัด 

เหตุผลที่เลือก 

องค์ควำมรู้ 

แผนกำร
จัดกำรควำมรู้ 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์/พันธกิจ 

   

แผนที่ 5 

ด้านบริหาร
จัดการ 

ระดับมหำวิทยำลัย 

พันธกิจที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทีด่ี
ของมหาวิทยาลัย   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจดัการมปีระสิทธิภาพเพื่อ
ความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได้ 

 

มีการบรหิารจดัการอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความมั่นคง
และบรหิารจดัการตนเอง
ได ้

 

 

 

 

 

1. การเช่ือมต่ออุปกรณ์ไอทีและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 

จ านวนคู่มือ/
เอกสาร 

1 ฉบับ 1. สภาพปัญหาที่พบ 

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

2. เทคนิคการติดตั้งระบบเครื่องเสียง จ านวนคู่มือ 1 ฉบับ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

3. การจัดท าข้อมูลแนะน าการใช้
บริการของห้องสมุด 

จ านวนแผ่นพับท่ี
เผยแพร ่

1 เรื่อง สภาพปัญหาที่พบ 

4. เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาทางไกล 

จ านวนคู่มือ 1 ฉบับ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

5. กระบวนการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

จ านวนคู่มือ 

 

 

1 ฉบับ 

 

 

1. สภาพปัญหาที่พบ 

2. แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

 



 
 

กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นตอ่กำรผลักดันตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 

ชื่อส่วนรำชกำร  : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
เป้ำประสงค์ 

(Objective) 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น 

ต่อกำรปฏิบัติรำชกำร 

ตำมประเด็นยุทธศำสตร์/พันธกจิ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้ำหมำย 

ของตัวชี้วัด 

เหตุผลที่เลือก 

องค์ควำมรู้ 

แผนกำร
จัดกำรควำมรู้ 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์/พันธกิจ 

   

6. เทคนิคการเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง SAR 

 

จ านวนเอกสาร
ที่เผยแพร่ 

 

1 ฉบับ 1. สภาพปัญหาที่พบ 

2. แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลไกกำรแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสกัด 
ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

โดย 
งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เรื่อง เทคนิคกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำทำงไกล   

ประเด็นที่ 1  ลักษณะของโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ 

วันด ำเนินกำร 
      วันที่ 28  มีนาคม 2562 เวลา  09.00 – 16.30 น.  
 กลุ่มเป้ำหมำย       

บุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา 
รูปแบบกำรด ำเนินงำน  
  อบรมถ่ายทอดความรู้ 

ผู้ร่วมเสวนำ    
 1. นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 2. นายอภิสิทธิ์ ต้นพงษ์   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 3. นายนัฐพล พรหมมี   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 4. นายชรัช แสวงเจริญ   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 5. นายสมัย  ดวงทิพย์จันทร์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 6. นางสาวผกาแก้ว บุญวาส  นักวิชาการศึกษา 
 7. นางสาวมุทิตา มาทมูล    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 8. นายรัชตะ จูจอมพล    นักวิชาการศึกษา 
 9. นายพงษ์พันธ์ เฟื่องฟุ้ง   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 10. นางสาวเบญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ นักวิชาการศึกษา 
 11. นายกรันต์ สรหงษ์   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 12. นายพรชัย จันทร์น้อย   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 
 

ผู้ด ำเนินกำรรำยกำร  
นายทรงวุฒิ ใยกะมุข  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 
สรุปควำมรู้ที่ได้จำกกำร แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ลักษณะของโปรแกรม  Adobe Premiere เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อภาพและเสียง ซึ่งตัว
โปรแกรมเองมีความสามารถในการตกแต่งและตัดต่อภาพ-เสียง และ ใส่ Effect และ Transition ให้กบัภาพ
และเสียง โปรแกรม Premiere เป็นโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Adobe เป็นซอฟแวร์โปรแกรมที่ใช้ใน
งานตัดต่อวิดีโอและบันทึกตัดต่อเสียงที่แพร่หลายที่สุด สามารถผลิตผลงานได้ในระดับมืออาชีพ จนถึงการ
น าไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ (Broadcasting System ) มีการท างานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก 
สามารถจับภาพและเสียงมาวาง (Drag & Drop) ลงบนไทม์ไลน์ (Time line) เคลื่อนย้ายได้อิสระโดยไม่จ ากัด
จ านวนครั้ง และไม่มีการสูญเสียของสัญญาณภาพและเสียง เพียงผู้ผลิตรายการ ต้องมีทักษะที่ดีในการใช้
โปรแกรมกับความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น 
         Adobe Permiere Pro เป็นโปรแกรม ที่ใช้ตัดต่อภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็น รวมไปถึง
วิดีโอ แม้กระทั่งการท างาน เกี่ยวกับเสียง ข้อความ หรือหากมีข้อมูลรูปภาพจากกล้อง ดิจิตอลอยู่แล้วก็
สามารถน าภาพที่ได้ถ่ายไว้มาตัดต่อ เพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์ส าหรับส่วนตัวได้ 



 
 

ความสามารถในการปรับและตรวจสอบค่าสี โทนสี ความสว่างและแสงเงา ของไฟล์วีดิโอได้มากข้ึน โดย
สามารถแทนที่ค่าสีแล้วเปรียบเทียบกับไฟล์เดิมได้ในหน้าต่างเดียวกัน และยังสามารถตัดต่อเกี่ยวกับระบบเสียง
ได้มากข้ึนAdobe Premiere Pro เพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างเอ็ฟเฟ็ครูปแบบต่าง ๆให้กับเสียง อีกท้ังยัง
เพ่ิมการปรับแต่งเสียง ในระบบ 5.1 Channel นอกจากนั้นยังสามารถสร้างเสียงคุณภาพสูงได้ด้วย Audio 
Mixer  

 สนับสนุนการท างานบนมาตรฐานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆAdobe Premiere Pro สามารถผลิตงานคุณภาพสูงได้ดี 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างไฟล์คุณภาพ เช่น MPEG2 หรือแปลงไฟล์ให้ได้รูปแบบสื่อวีดิโอที่หลากหลาย  

คุณสมบตัิต่ำงๆ 

         การท างานแบบ Real-Time Adobe Premiere Pro ได้เพ่ิมความสามารถในการตัดต่อแบบ Real-
Time กล่าวคือ สามารถตัดต่อ ตกแต่งและดูผลงานที่สร้าง ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องท าการ Render ก่อน ไม่ว่าจะ
ใส่ Transition การท า Motion Path หรือการท าเอ็ฟเฟ็คต่างๆ ก็ตามเราสามารถดูผลการปรับแต่งได้ที่
หน้าจอแสดงผลควบคู่กับการตัดต่อพร้อมกันได้ และสามารถท างานได้หลายซีเควนส์บน
หน้าต่าง Timeline เดียว Adobe Premiere Pro เปิดโอกาสให้เราตัดต่องานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น โดยสามารถ
เพ่ิมซีเควนส์ และยังท างานได้อย่างไม่จ ากัดบนหน้าต่าง Timeline เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบรูปแบบของงาน
ตัดต่อแต่ละชิ้นงานได้ทันที โดยไม่ต้องสร้างโปรเจ็กต์ใหม่หรือเปิดโปรเจ็กต์อ่ืน ๆขึ้นมาให้ยุ่งยาก  มีระบบ
ปรับแต่งสีสันของโฟล์วิดีโออย่างมือโปร Adobe Premiere Pro ขยายเช่น การแปลงไฟล์ ให้ได้รูปแบบสื่อ
วีดิโอที่หลากหลาย เช่น การแปลงไฟล์เป็น DV,DVD,CD,VCD,SVCD เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถท างานกับ
ไฟล์ภาพนิ่งและภาพต่อเนื่อง ได้ เช่น TIFF , TIFF Sequence, PCX,Al Sequence เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เรื่อง เทคนิคกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำทำงไกล   

ประเด็นที่ 2  กำรสร้ำงชิ้นงำนและกำรตั้งค่ำชิ้นงำน 
 ------------------------------------------------- 

วันด ำเนินกำร 
      วันที่ 28  มีนาคม 2562 เวลา  09.00 – 16.30 น.  
 กลุ่มเป้ำหมำย       

บุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา 
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สรุปควำมรู้ที่ได้จำกกำร แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
กำรสร้ำงช้ินงำนและกำรตั้งค่ำชิ้นงำนโปรแกรม Premiere Pro 
     คลิกท่ี Start Program เลือกที่ All Program Adobe Premiere Pro      
     New Project เป็นการเริ่มสร้างชิ้นงานใหม่ โดยเมื่อเราเริ่มท างานเริ่มแรก เรายังไม่มีชิ้นงานที่เคยท า ให้
เราเลือกข้อนี้ 
     Open Project คือการเปิดชิ้นงานที่เราเคยเซฟไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เราสามารถเลือกข้อนี้ได้  
     Recent Project คือ ชิ้นงานที่เราเคยเปิดมาแล้ว เคยท าผ่านมาแล้ว รายชื่อชิ้นงานเราจะปรากฏที่นี่ เรา
สามารถคลิกเพ่ือเข้าอย่างรวดเร็วได้ 
     กรณีนี้ยังไม่มีชิ้นงานให้เราเลือกท่ีNew Project เพ่ือท าการสร้างโปรเจ็คใหม่แล้วจะเข้ามาสู้หน้าจอถัดไป 

     คลิกท่ี Browse เพ่ือท าการเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้างชิ้นงาน  
     เมื่อสร้างโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้ว ให้เราตั้งชื่อชิ้นงานที่เราต้องการสร้าง 

 
 



 
 

 เมื่อเราสร้างชื่อเราเสร็จแล้วให้เราตั้งค่าความชัดของวีดีโอ หลังจากท่ีได้ท าการตั้งชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้วก็จะเข้า
สู่หน้าจอการท างานของเราต่อไป โดยที่หน้าจอของเราจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ  คือ ส่วนทีใช้ในการแสดง
ไฟล์วีดีโอต่างๆ ที่เราท าการ Import เข้ามา เพ่ือใช้ในการตัดต่อ หน้าจอ Monitor หน้าจอแสดงสถานะของ
คลิปวีดีโอ Time Line ใช้ส าหรับการตัดต่อ แก้ไข ดัดแปลงวีดีโอของเรา โดยเราต้องน าคลิปลงไปใส่ใน Time 
Line เพ่ือท าการแก้ไข หน้าจอแสดงระดับเสียงและเครื่องมือที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ 

 

เครื่องมือกำรใช้งำนของโปรแกรม  Premiere Pro 

ชื่อเครื่องมือ กำรท ำงำน 

Selection tool ใช้ในการเลือกคลิป และการย้ายคลิปต่างๆ ที่วางอยู่ในพาเนล Time Line 

Track Select Tool ใช้ในการเลือกคลิปในลักษณะเดียวกับ Selection Tool แต่จะต่างกัน
ตรงที่ Track Selection Tool จะใช้เลือกทุกคลิปที่เรียงต่อกันในแทร็กเดียวกับ
รูปก่อนการเลือก ให้เราเลือกคลิปที่ต้องการ 

Ripple Edit Tool ใช้ในการปรับความยาวในการแสดงคลิป โดยการลดหรือเพ่ิมเฟรม
เหมือนกับ Ripple Edit Tool แต่จะไม่มีผลกับเวลารวมในการแสดงคลิป 
เนื่องจากเราเพ่ิมหรือลดความยาวเฟรมของคลิปหนึ่ง อีกคลิปหนึ่งที่อยู่ติดกันก็
จะมีผลต่อการเพ่ิมหรือลดเฟรมของคลิปที่อยู่ติดกันนั้นด้วย 

Rate Stretch Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับความเร็วในการแสดงคลิป โดยสามารถเพ่ิมหรือลด
ความเร็วให้แก่คลิปนั้นๆ โดยไม่มีการตัดช่วงเวลาของเฟรมออกไป เพียงแต่เพ่ิม
หรือลดความเร็วให้คลิปนั้นๆ 

Razor Tool เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการในการตัดต่อวีดีโอ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดและ
ต่อวีดีโอและออดิโอออกเป็นส่วนๆ แต่ถ้าคลิปวีดีโอของเรามีภาพและเสียง
ประกอบตั้งแต่แรก Razor Tool ก็จะท าการตัดทั้งภาพและเสียงออกไปพร้อม
กัน 

 

Slip Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลื่อนฉากในคลิป โดยจะเป็นการขยับเฟรมที่ซ่อนไว้ให้ 
แสดงออกมา โดยการใช้ Slip Tool นั้น จะไม่มีผลต่อความเร็ว และคลิป
ข้างเคียง 

Slide Tool ใช้ในการปรับความยาวของคลิปรอบข้าง โดยจะมีผลกับคลิปที่อยู่ด้านข้างทั้ง
ซ้ายและขวา แต่จะไม่มีผลกับคลิปของตัวเอง 
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ประเด็นที่ 3  กำรน ำเข้ำคลปิวีดีโอ 
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สรุปควำมรู้ที่ได้จำกกำร แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
กำรน ำคลิปวีดีโอเข้ำมำเพื่อกำรใช้งำน 
      โปรแกรม Adobe Premiere cs6 สามารถรองรับการใช้งานของฟอร์แมตวีดีโอได้หลากหลายประเภท 
ประเภทของคลิป ประกอบไปด้วย 
1. คลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่มีการเคลื่อนไหวและเสียงรวมกัน 
2. คลิปเสียง เป็นคลิปที่มีแต่เสียงอย่างเดียว 
3. คลิปภาพ หรือเป็นรูปภาพนิ่งที่เราต้องการน ามาใช้ในการตัดต่อเพ่ือเพ่ิมสีสันให้ชิ้นงานของเรา 
การน าคลิปวีดีโอเข้ามาใช้ในโปรแกรม Adobe Premiere cs6 สามารถท าได้โดยการ Import File เข้ามา โดย
ที่เราสามารถน าคลิปวีดีโอ , คลิปเสียง , คลิปรูปภาพก็ได้ 
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   ประเด็นที่ 4 กำรตัดต่อคลิปวิดีโอและเสียง    
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ควำมรู้ที่ได้จำกกำรแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
กำรแทรกคลิปต่ำงๆ ลงบน Time line 
     เมื่อเราได้ท าการ Capture VDO เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือว่า เราได้เตรียมคลิปวีดีโอไว้เรียบร้อยแล้ว จึง
จ าเป็นต้องมีการน าคลิปเหล่านั้นมาท าการตัดต่อเรียบเรียงให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ การน าคลิปมาใช้ตัดต่อ
นั้นเราจ าเป็นต้องท าการตัดต่อบน Time Line  การน าคลิปวีดีโอเข้ามาใช้งานเราสามารถท าได้โดย ไปที่
พาเนล Project ให้คลิกเมาส์ที่คลิปค้างไว้ แล้วลากคลิปไปปล่อยยังพาเนล Time Line ดังรูป 

กำรสร้ำงไตเติ้ล (Title) 
     ไตเติ้ล (Title) เป็นตัวอักษรที่ใช้ประกอบในภาพยนต์ เพ่ือสื่อถึงรายละเอียดของภาพยนต์นั้นๆ เช่น ชื่อ
เรื่องผู้สร้าง นักแสดง เป็นต้น          ไตเติ้ลเป็นเหมือนคลิปวีดีโอคลิปหนึ่ง ซึ่งเมื่อการสร้างไตเติ้ลขึ้นมาแล้ว
การใช้งานคล้ายกันกับการใช้งานคลิปวีดีโอ 

 
 



 
 

สร้ำงไตเติ้ลตัวอักษรและภำพกรำฟิก 

     เราสามารถสร้างไตเติ้ลได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ข้อความยาว หรือแม้กระท่ังภาพกราฟิกทรง
เรขาคณิตต่างๆ และภาพกราฟฟิกใดๆ ที่เราก าหนดเอง โดยที่เราสามารถน ารูปแบบการสร้างเหล้านี้ไปใช้
ร่วมกับคลิปนั้น 

กำรสร้ำงไตเติ้ลในรูปแบบตัวอักษร 

    การสร้างตัวอักษรเป็นเรื่องพ้ืนฐานของไตเติ้ลที่เราต้องศึกษาให้เป็นก่อน โดยเราสามารถสร้างตัวอักษรใน
รูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้ 
เข้ำสู่กำรสร้ำงไตเติ้ล 

     ไตเติ้ลในโปรแกรม Premiere Pro นั้นเป็นคลิปหนึ่งๆ ที่น าเข้ามาใช้งานร่วมกับการตัดต่อ สามารถท าได้
ดังนี้  ในพาเนล Project ให้เราคลิ๊กที่ปุ่มท าการตั้งชื่อ ไตเติ้ล ที่เราต้องการ 
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   ประเด็นที่ 4 กำรน ำออกไฟล์วิดีโอ   
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 4. นายชรัช แสวงเจริญ   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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 8. นายรัชตะ จูจอมพล    นักวิชาการศึกษา 
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ผู้ด ำเนินกำรรำยกำร  

 นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 

ควำมรู้ที่ได้จำกกำรแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
 กำร Export เพื่อเผยแพร่ไฟล์วีดีโอ 
  เมื่อเราท าการตัดต่อทั้งหมดในโปรเจ็คเรียบร้อยแล้วนั้น เราจะยังไม่ได้ไฟล์วีดีโอที่สมบูรณ์แบบ คือ ยัง
ไม่สามารถน าออกไปเผยแพร่หรือใช้แสดงด้วยโปรแกรมเล่นภาพยนต์ต่างๆ ได้ ดังนั้นเราจึงต้องท า
การ Export งานของเราเสียก่อน เพ่ือให้โปรแกรม Premiere Pro แปลงไฟล์โปรเจ็คงานเป็นไฟล์วีดีโอที่
สามารถน าไปเผยแพร่ได้จริงในโปรแกรม Premiere Pro เราสามารถ Export งานได้หลายรูปแบบและหลาย
วิธีดังนี้- Movie Export โปรเจ็กต์เป็นไฟล์วีดีโอ - Audio Export โปรเจ็กต์เป็นไฟล์เสียง - Frame 
Export โปรเจ็กต์เป็นไฟล์ภาพ 



 
 

     โดยแต่ละรูปแบบนั้นจะมีลักษณะของไฟล์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป สาเหตุที่ต้องมีการ Export เป็น
ไฟล์หลายรูปแบบวีดีโอนั้น ก็เนื่องจากจุดประสงค์ของการท างานของแต่ล่ะคนแตกต่างกันออกไป บางคนอาจ
ต้องการไฟล์งานเป็นไฟล์วีดีโอ บางคนต้องการเพียงภาพบางภาพจากวีดีโอ 

กำร Export ไฟล์วีดีโอ 

     โดยปกติแล้วโปรแกรม Premiere Pro จะตั้งค่าไฟล์มาตรฐานของการ Export วีดีโอไว้ให้เป็น Microsoft 
DV AVI ไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเราจะสามารถท าการ Export ไฟล์วีดีโอได้เลย 

ตัวอย่างการ Export ไฟล์วีดีโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภำพกิจกรรมกำรแลกเลี่ยน 
 

            
 

               
 
 
 
 
 

ผู้จัดท ำรำยงำน  
     นายทรงวุฒิ ใยกะมุข    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  


