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1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการผลิตส่ือวีดีทศัน์เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ ของส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอทุยัธานี เขต 1  อยา่งมีระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกนั และให้การปฏิบตังิาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
 
2. ขอบเขต 
 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานการผลิต ส่ือวีดีทศัน์เพ่ือการ ประชาสมัพนัธ์ ของ ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาอทุยัธานี เขต 1 ส าหรับให้บคุลากรของหนว่ยงานซึง่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องหรือเช่ือมโยงกบั
การงานด้านดงักลา่ว น าไปปฏิบตัหิรือประยกุต์ใช้ตามความเหมาะสม  
 
3. ค าจ ากัดความ 

3.1  ส่ือวีดีทศัน์  หมายถึง การเลา่เร่ืองโดยใช้ภาพเคล่ือนไหวท าหน้าท่ีหลกัในการน าเสนอเนือ้เร่ือง
หรือ เร่ืองราวตา่งๆ มีเสียงเข้ามาชว่ยเสริมในสว่นของภาพเพ่ือ ส่ือความหมาย สร้างความ เข้าใจ สร้าง
ความรู้สกึใกล้ชิดกบัผู้ชม  โดยสามารถจดัเก็บได้ในหลายรูปแบบ อาทิ เทป แผน่ดีวีดี สามารถ น ามาเผยแพร่
ซ า้ได้หลายครัง้  เร่ืองราวในวีดทิศัน์มีการส่ือความหมายได้ตามวตัถปุระสงค์หลกัท่ีตัง้เอา ไว้ในแตล่ะตอนของ
การถ่ายท า  อาทิ การน าเอาเนือ้หา มาจดัท าเป็นรายการสัน้ ๆ ใช้เป็นส่ือเพ่ือการน าเสนอ การอธิบาย การ
สอน หรือเพ่ือจดุประสงค์ใดจดุประสงค์หนึง่ตามความต้องการของผู้ผลิ ต วีดทิศัน์เป็นผลผลิตท่ีเกิดจาก
กระบวนการท างานอยา่งมีระบบของคณะท างาน ซึง่จะเรียกเป็นผู้ผลิต  เพ่ือให้ได้มาซึง่งานวีดทิศัน์ ตาม
ความประสงค์ของงาน  กระบวนการดงักลา่วเรียกเป็นกระบวนการผลิตรายการซึง่มีเทคนิคขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

การบนัทกึภาพเคล่ือนไหวลงบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึง่สามารถบนัทกึได้ทัง้ภาพ และเสียงในคราว
เดียวกนั โดยถ่ายทอดผา่นเคร่ืองรับโทรทศัน์หรือคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีชา่งภาพ    
วีดทิศัน์ต้องการได้โดยง่าย และรวดเร็วกวา่การใช้ส่ือประเภทอ่ืน   นอกจากนัน้ ยงัเป็นการดงึดดูความสนใจ 
และสร้างให้ผู้ชมเกิดความจรรโลงใจมากขึน้ ซึง่เร่ืองราวท่ีถกูเรียบเรียง 

3.2  การผลิตส่ือวีดทิศัน์  หมายถึง การด าเนินการผลิตส่ือวีดทิศัน์ตามขัน้ตอนตา่งๆ ของการผลิตส่ือ
วิทยแุละโทรทศัน์ ดงัจะกลา่วถึงในขัน้ตอนการด าเนินงาน  

3.3  ทีมงาน หมายถึง กลุม่คณะท างานท่ีด าเนินการผลิตส่ือวีดทิศัน์ ประกอบด้วย ผู้ก ากบัรายการ  
นกัเขียนบท  ชา่งภาพ  ชา่งตดัตอ่  ผู้ให้เสียงประกอบ ฯลฯ 

 
 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
กระบวนงาน การผลิตส่ือวีดทิัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 



4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

หวัหน้ากลุม่งานเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ - มอบหมายงานให้กบัผู้ปฏิบตั ิ 
 - ตดิตามผลการด าเนินการผลิต 
 - ประเมินผล 
นกัวิชาการเผยแพร่ - เตรียมการถ่ายท า 
 - ด าเนินการผลิตรายการ 
 - ตดัตอ่ภาพ บนัทกึเสียง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Work Flow  กระบวนการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(3) เตรียมการผลติสือ่วีดีทศัน์ตามแผน 

 (4) การด าเนินการถ่ายท า 

(5) การล าดบัภาพและเสยีง 

เจ้าหน้าที่กลุม่งานเผยแพร่
และประชาสมัพนัธ์ 

 

เจ้าหน้าที่กลุม่งานเผยแพร่
และประชาสมัพนัธ์ 

(6) ตรวจสอบชิน้งานก่อนสง่มอบ 
หรือสง่เผยแพร่ 

 

เจ้าหน้าที่กลุม่งานเผยแพร่
และประชาสมัพนัธ์ 

 

เจ้าหน้าที่กลุม่งานเผยแพร่
และประชาสมัพนัธ์ 

 

เจ้าหน้าที่กลุม่งานเผยแพร่
และประชาสมัพนัธ์ 

 

เจ้าหน้าที่กลุม่งานเผยแพร่
และประชาสมัพนัธ์ 

 

กระบวนการเตรียมการผลติ 
(Pre-Production) 

กระบวนการวางแผน 
(Planning) 

กระบวนการผลติ  
(Production) 

 
(1) ศกึษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมลูกิจกรรมตาม
ประเด็น/หวัข้อที่ก าหนด  เพื่อด าเนินการผลติและ

เผยแพร่สือ่วีดิทศัน์ 

(2) การวางแผนและก าหนดแนวทางการผลติและ
เผยแพร่สือ่วีดิทศัน์ 

(7) สง่มอบชิน้งานเพื่อเผยแพร่ตามภารกิจ 

กระบวนการหลงัการผลติ  
(Post-Production) 

 



6. ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 
  

ขัน้ตอนก่อนการผลิตส่ือวีดทิัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 

(1)  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลกิจกรรมตามประเดน็/หัวข้อที่ก าหนด  เพื่อด าเนินการ
ผลิตและเผยแพร่ส่ือวีดทิัศน์ 

- หนว่ยงานเจ้าของโครงการหรือกิจกรรม ประสานงานมายงังานประชาสมัพนัธ์  เพ่ือขอความ
อนเุคราะห์ผลิตส่ือวีดทิศัน์เพ่ือการประชาสมัพนัธ์  

- ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา มอบหมายงานให้กลุม่งาน ประชาสมัพนัธ์ด าเนินการ  
 - หวัหน้าประชาสมัพนัธ์ พิจารณามอบหมายงานผลิตส่ือวีดทิศัน์ให้กบันกัวิชาการเผยแพร่และ
เจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง เพื่อด าเนินการ 
 - นกัประชาสมัพนัธ์ ศกึษา งานท่ีได้รับมอบหมาย อาทิ หวัข้อเร่ือง  หนว่ยงานรับผิดชอบ  ผู้
ประสานงาน  
 - นกัประชาสมัพนัธ์ วิเคราะห์งานท่ีได้รับมอบหมาย อาทิ แนวคดิหลกัและเนือ้หาส าคญัในการผลิต
วีดทิศัน์ (Theme & Concept) กิจกรรมหรือข้อมลูท่ีโดดเดน่ของบคุคล สถานท่ี หรือการด าเนินงานของโจทย์
งาน/หวัข้อจากหนว่ยงานท่ีขอให้ผลิตส่ือสิดีทศัน์เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 
 - รวบรวมข้อมลูจากโจทย์หรือกิจกรรมท่ีได้รับ โดยประสานข้อมลูจากบคุคลหรือหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อเตรียมจดัท าบท (Script) 
 - ประสานข้อมลูเก่ียวกบัการถ่ายท า ได้แก่ เวลานดัหมาย สถานท่ี บคุคล ข้อมลูการเดนิทาง  ข้อมลู
พืน้ฐานของบคุคลหรือประเดน็กิจกรรมท่ีต้องการให้ผลิตส่ือวีดีทศัน์ 
 
(2) การวางแผนและก าหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่ส่ือวีดทิัศน์ 
 

 ทีมงานประชมุระดมความคดิเก่ียวกบัประเดน็การผลิตรายการ อาทิ  
- การก าหนดกลุม่เป้าหมาย (ผู้ชม)   
- ประเดน็หรือเนือ้หาส าคญัท่ีต้องการน าเสนอในวีดทิศัน์ 
- ความคาดหวงัจากการผลิตส่ือวีดทิศัน์  
- วตัถปุระสงค์หรือความจ าเป็นในการผลิตส่ือวีดทิศัน์ อาทิ วีดทิศัน์น าเสนอการด าเนินงาน

หรือผลงานของบคุลากรเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการคดัเลือก   วีดทิศัน์ส าหรับงานเกษียณอายรุาชการ ฯลฯ 
- ก าหนดขอบเขตเนือ้หา 
- ก าหนดงบประมาณ คา่ใช้จา่ย 

  - จดัล าดบัขัน้ตอนการท างาน จะท าอะไรเม่ือไร ก าหนดผู้ รับผิดชอบในแตล่ะขัน้ตอน  
                 - ก าหนดสถานท่ีถ่ายท า   

 



- รูปแบบการน าเสนอ เทคนิคการน าเสนอ  
 - เวลา / ความยาว / ออกอากาศ  

- สถานท่ีท่ีใช้ในการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ อาทิ สถานีโทรทศัน์ สถานท่ีจดัประชมุ  งาน
เลีย้ง นิทรรศการ ฯลฯ 
 

(3) เตรียมการผลิตส่ือวีดีทัศน์ตามแผน 
 

3.1  การเขียนบท ( Script) การเขียนบทวีดทิศัน์จะมีทัง้การร่างบทวีดทิศัน์และการเขียนบทวีดทิศัน์
ฉบบัสมบรูณ์ โดยเร่ิมแรกจะ ร่างบทโทรทศัน์เป็นการวางโครงเร่ือง ( Plot) ของรายการแตล่ะรายการ แบง่เป็น 
3 ขัน้ตอน คือ  

- การเกร่ินน า (Introduction)  
- เนือ้เร่ืองหรือตวัเร่ือง (Body)  
- การสรุปหรือการสง่ท้าย (Conclusion)  
สว่นบทวีดทิศัน์ฉบบัสมบรูณ์ ( Full Script) หรือบทส าหรับถ่ายท า ( Shooting Script) จะน าเอาร่าง

บทมาขยายอยา่งละเอียด ในลกัษณะของการถ่ายท า ซึง่จะมีลกัษณะของภาพขนาดของภาพ ก าหนดกล้อง
และการแสดงของผู้แสดง หรือ เหตกุารณ์นัน้ อยา่งสมจริง   โดยทีมงานจะยดึการปฏิบตังิานตามบทวีดทิศัน์นี ้
แตล่กัษณะท่ีเป็นจริงบทวีดทิศัน์อาจจะมีการปรับเปล่ียนบทบ้าง ตามความเหมาะสมของเหตกุารณ์นัน้  

ทัง้นี ้อาจมีการ ให้ผู้ เช่ียวชาญจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัหวัเร่ืองรายการท่ีจะด าเนินการผลิตส่ือ    
วีดทิศัน์ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีในกลุม่งานประชาสมัพนัธ์ อา่นทบทวน และปรับปรุงแก้ไขบทโทรทศัน์ ภายหลงั
จากการเขียนเสร็จร่างท่ี 1 และน ามาปรับแก้ไขให้สมบรูณ์อีกครัง้ภายหลงัได้รับค าแนะน าจากกลุม่บคุคล
ข้างต้น 

3.2  การเตรียมวสัดอุปุกรณ์   (Preparation) ในการเตรียมเพื่อการผลิตรายการนัน้ คณะท างานจะ
เตรียมทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีมีสว่นเอือ้อ านวยตอ่การท างาน เคร่ืองมือ อปุกรณ์ ในการถ่ายท า เตรียมสถานท่ี 
เตรียมบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 
 - เตรียมอปุกรณ์การถ่ายท า กล้องวิดีโอ อปุกรณ์บนัทกึเสียง  
 - เตรียมการเดนิทาง และ ท่ีพกั ประสานงานกบับคุคลหรือหนว่ยงานในสงักดั เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการถ่ายท า หรือชว่ยเหลือในกรณีฉกุเฉิน 
  
 
 
 
 
 



ขัน้ตอนการผลิตส่ือวีดทิัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 

(4) การด าเนินการถ่ายท า 
 

 การถ่ายท าวีดทิศัน์ จะแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกั ได้แก่   
4.1 การด าเนินงานถ่ายท าตามท้องเร่ือง หรือตามสคริปต์ท่ีเขียนขึน้ ทีมงานจะท าการบนัทกึเทป

โทรทศัน์ รวมทัง้การบนัทกึเสียง ตามท่ีก าหนดไว้ในสคริปต์  อาจมีการเดนิทางไปถ่ายท ายงัสถานท่ีตา่งๆ ทัง้
ในร่มและกลางแจ้ง หรือมีการสมัภาษณ์ จดัฉาก จดัสถานท่ีภายนอกหรือในสตดูโิอ  ขัน้ตอนนีอ้าจมีการถ่าย
ท าแก้ไขใหมห่ลายครัง้จนกวา่จะเป็นท่ีพอใจ    
 นอกจากนัน้ ยงัมีการเก็บภาพบรรยากาศทัว่ไป  ภาพเฉพาะมมุเพิ่มเตมิเพ่ือน าไปขยายความ เพ่ือให้
ผู้ชมได้เห็นและเข้าใจในรายละเอียดมากยิ่งขึน้  และ เพ่ือน ามาประกอบรายการ อาทิ สถานท่ี ผู้คน รวมถึง
การสมัภาษณ์บคุคล  

4.2 ถ่ายท าในสว่นของพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ  
4.3 การบนัทกึ  (Recording) กระบวนการถ่ายท า จะด าเนินไปตามแผนท่ีได้วางไว้ และถ่ายท าตาม

บท โดยมุง่ให้ได้ภาพตรงตามความต้องการมากท่ีสดุ อาจจะถ่ายท าหลาย ๆ ครัง้ ในฉากใดฉากหนึง่ เพื่อมา
คดัเลือกหาภาพท่ีดีในตอนจะตดัตอ่อีกครัง้หนึง่  ในการบนัทกึแบง่เป็น  บนัทกึภาพและบนัทกึเสียงซึง่การ
บนัทกึภาพนัน้จะได้ทัง้ภาพทัง้เสียงอยูแ่ล้ว เม่ือตดัตอ่สามารถเลือกได้วา่ ชว่งไหนจะใช้แตภ่าพ หรือใช้ทัง้
ภาพและเสียง การบนัทกึภาพ บนัทกึหรือถ่ายท าตามสภาพความเป็นจริง และความจ าเป็นก่อนหลงั ไม่
จ าเป็นต้องเรียงฉาก ตามบทวีดทิศัน์ ( Script) ในการบนัทกึเสียง จะบนัทกึทัง้เสียงเหตกุารณ์จริง เสียง
สมัภาษณ์ เสียงสนทนา เสียงบรรยาย เสียงเพลงประกอบ และเสียงเหตกุารณ์หรือเสียงท่ีน ามาใช้เป็น       
เอฟเฟค (Sound Effect) ให้เร่ืองราวนา่สนใจซึง่กระบวนการเก่ียวกบัเร่ืองเสียง จะมีการผสมเสียงอีกครัง้หนึง่ 
ในกระบวนการตดัตอ่ภาพและเสียง 
 

(5) การล าดับภาพและเสียง 
 

 - การล าดบัภาพ หรือการตดัตอ่ ( Editing) เป็นการน าภาพมาตดัตอ่ให้เป็นเร่ืองราวตามบทวีดทิศัน์ 
โดยใช้เคร่ืองตดัตอ่ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ปัจจบุนัใช้การตดัตอ่ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ( Non-Linear 
Editing) แทนแบบ Linear Editing ซึง่ใช้ระยะเวลานาน 
 - การบนัทกึเสียง ( Sound Recording) ด าเนินการหลงัจากได้ตดัตอ่ภาพตามบทวีดทิศัน์เรียบร้อย
แล้ว  โดยจะมีการบนัทกึเสียงดนตรี  เสียงบรรยาย และเสียงประกอบตา่งๆ ลงไป   โดยจะบนัทกึทัง้เสียง
เหตกุารณ์จริง เสียงสมัภาษณ์ เสียงสนทนา เสียงบรรยาย เสียงเพลงประกอบ และเสียงเหตกุารณ์หรือเสียงท่ี
น ามาใช้เป็นเอฟเฟค (Sound Effect) ให้เร่ืองราวนา่สนใจ  

- โดยการลงเสียงผู้บรรยาย จะเป็นเจ้าหน้าท่ีของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอทุยัธานี 
เขต 1ท าหน้าท่ีดงักลา่ว โดยอา่นจากบทบรรยายตามท่ีผู้ เขียนสคริปต์ได้จดัท าขึน้  การลงเสียง จะด าเนินการ
คนละสว่นกบัการตดัตอ่ แล้วจงึน าเสียงไปประกอบเข้ากบัภาพท่ีได้ล าดบัเร่ืองราวไว้แล้ว  



 - เจ้าหน้าท่ี ด าเนินการน าไฟล์วีดีโอบนัทกึลงเคร่ือง  คดัเลือกช็อตภาพท่ีต้องการแยกกลุม่ไว้ และท า
การตดัตอ่ล าดบัภาพด้วยโปรแกรม โดยใช้เทคนิคตา่งๆ ตามหลกัการผลิตส่ือวีดทิศัน์ การตดัตอ่ล าดบัภาพ  
ในขัน้นีถื้อวา่เป็นสดุท้ายของการผลิต เป็นขัน้ส าคญัอีกขัน้หนึง่ท่ีต้องมีความละเอียดรอบคอบทัง้ทางด้าน
ภาพและเสียง โดยการน าภาพตา่งๆ เสียง กราฟิก มาเรียบเรียง ล าดบัให้เป็นเร่ืองราวตามบทวีดทิศัน์ท่ี
ก าหนดไว้ พร้อมทัง้การแก้ไข ปรับแตง่ให้มีความเหมาะสม สวยงาม นา่สนใจตดิตาม และจะต้องค านงึถึง
รูปแบบของส่ือท่ีจะเผยแพร่อีกด้วย  
 
ขัน้ตอนหลังการผลิตส่ือวีดทิัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 

(6) ตรวจสอบชิน้งานก่อนส่งมอบหรือส่งเผยแพร่ 
 

 - การฉายเพ่ือตรวจสอบ ( Preview) หลงัจากตดัตอ่ภาพ และบนัทกึเสียงเรียบร้อยแล้ว จะต้องน ามา
ฉายเพ่ือตรวจสอบก่อนวา่ มีอะไรท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
 - การประเมินกระบวนการผลิต โดยจะประเมินความถกูต้องของเนือ้หา  คณุภาพของเทคนิคการ
น าเสนอ  ความสมบรูณ์ของเทคนิคการผลิต  โดยผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา ผู้ เขียนบท ผู้ก ากบัรายการ  ทีมงาน
การผลิต  
 - การประเมินผลผลิต ประเมินโดยกลุม่เป้าหมาย โดยประเมินจากความนา่สนใจ  ความเข้าในใน
เนือ้หาท่ีน าเสนอ การตดิตามรายการ และสาระท่ีน าเสนอ ฯลฯ 
 - เจ้าหน้าท่ีกลุม่งานเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ร่วมกนัตรวจสอบชิน้งานก่อนสง่มอบหรือสง่เผยแพร่ 
โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบให้วีดทิศัน์นัน้ๆ เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด  ได้แก่ เนือ้หา ความยาว ความ
คมชดัของภาพและเสียง คณุภาพของส่ือท่ีบนัทกึวีดทิศัน์  ด้วยการเปิดเทปหรือแผน่ดีวีดีท่ีบนัทกึวีดทิศัน์
ภายหลงัท าการเขียน (Write) เสร็จสิน้ เพ่ือตรวจสอบวา่การบนัทกึสมบรูณ์จริง   
 
(7) ส่งมอบชิน้งานเพื่อเผยแพร่ตามภารกิจ 
 

 - สง่มอบชิน้งานให้กบัหนว่ยงานหรือบคุคลเจ้าของเร่ืองตามระยะเวลาท่ีก าหนด เพ่ือน าไปเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ตามวตัถปุระสงค์ตอ่ไป 
 - เก็บวีดทิศัน์ในรูปแบบของไฟล์บนัทกึในแผน่ดีวีดี หรือเทป หรือวสัดบุนัทกึอ่ืนตามความเหมาะสม  
 - ในการเผยแพร่รายการวีดทิศัน์ให้กบัผู้ชมรายการกลุม่เป้าหมายนัน้ เราสามารถเผยแพร่ได้  
หลากหลายวิธี เชน่ การน าไปออกอากาศทางสถานีวิทยโุทรทศัน์ ( Broadcasting) การจดัท าเป็นแผน่ VCD, 
DVD หรือเผยแพร่ผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ในระบบวงจรปิด CCTV (Close Circuit  
television) 
 
 



7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 
 มาตรฐานระยะเวลา: การปฏิบตังิานด้านการผลิต ส่ือวีดทิศัน์เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ ถึงแม้วา่จะไม่
มีเอกสารหรือข้อก าหนดระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุในการปฏิบตังิานท่ีชดัเจน  เป็นข้อก าหนดสากล แตจ่ะยดึ
หลกัการพืน้ฐาน ของการผลิตส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์  คือ ความถกูต้อง รวดเร็ว ทนัตอ่สถานการณ์  ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

ประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรฐานระยะเวลา 
(1) ศกึษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมลูกิจกรรมตามประเดน็/หวัข้อท่ี
ก าหนด  เพ่ือด าเนินการผลิตและเผยแพร่ส่ือวิดีทศัน์  

2 วนั 

(2) การวางแผนและก าหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่ส่ือวีดทิศัน์  1 วนั 
(3) เตรียมการผลิตส่ือวีดีทศัน์ตามแผน  4 วนั 
(4) การด าเนินการถ่ายท า ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
(5) การล าดบัภาพและเสียง 3 วนั 
(6) ตรวจสอบชิน้งานก่อนสง่มอบหรือสง่เผยแพร่ 1 วนั 
(7) สง่มอบชิน้งานเพื่อเผยแพร่ตามภารกิจ 1 วนั 
  
มาตรฐานในเชิงคุณภาพ / ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ขัน้ตอน ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
1. กระบวนการก่อนการผลิตส่ือวีดีทศัน์เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 1. ชดัเจน 

2. ถกูต้อง 
3. คณุภาพ 

2.กระบวนการผลิตส่ือวีดีทศัน์เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 1. คณุภาพ 
2. ครบถ้วน  
3. รวดเร็ว 

3. กระบวนการหลงัการผลิตส่ือวีดีทศัน์เพ่ือการประชาสมัพนัธ์  1. ถกูต้อง 
2. ครบถ้วน 
3. ทนัการณ์ 

 
 
 
 
 
 



8. ระบบตดิตามประเมินผล 
 

ขัน้ตอน ความเส่ียง ตัวชีวั้ด การตดิตามประเมินผล 
1. กระบวนการก่อน
การผลิตส่ือวีดีทศัน์
เพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ 

ได้รับแจ้งกิจกรรมหรือ
โจทย์งานท่ีต้องการให้
ผลิตส่ือวีดทิศัน์ใน
ระยะเวลาท่ีกระชัน้ชิด 

ทีมงานสามารถ
เตรียมการถ่ายท าทกุ
สว่นได้อยา่งครบถ้วน
ก่อนการเดนิทางไปถ่าย
ท านอกสถานท่ี หรือ
ก่อนบนัทกึเทป 

- สคริปต์พร้อมถ่ายท า 
- แผนการท างาน/แผนการ
เดนิทางท่ีชดัเจน 

2.กระบวนการผลิต
ส่ือวีดีทศัน์เพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ 

กรณีถ่ายท านอกสถานท่ี 
อาจถกูรบกวนจากปัจจยั
สภาพอากาศ สง่ผลให้
ไมไ่ด้ภาพตามท่ีต้องการ 
  

การด าเนินการถ่ายท า 
และตดัตอ่ภาพ/เสียง 
เป็นไปตามแนวคดิหลกั
ของหวัข้อท่ีก าหนด  

การเทียบเคียง
วตัถปุระสงค์ และสคริปต์
ถ่ายท า กบัวีดทิศัน์ท่ีผลิต
เสร็จสิน้ 

2.กระบวนการหลงั
การผลิตส่ือวีดีทศัน์
เพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ 

ไมส่ามารถสง่มอบชิน้งาน
ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 

สามารถด าเนินการสง่
มอบงานตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ใน
กระบวนงาน 

การบนัทกึและควบคมุ
เวลาการสง่มอบงาน 

 
9. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 - แบบฟอร์มจดัท าสคริปต์ส าหรับการถ่ายท า 
 - แบบฟอร์มบนัทกึการท างานตามมาตรฐานกระบวนงาน  
 
 

 
 
 
 


