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ฝายผลิตสื่อการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี มีภารกิจและหนาท่ีหลัก คือ เปนหนวยงานสายสนับสนุน ซ่ึงสนับสนุนท้ัง ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 

ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยมีการใหบริการทางดานการผลิตสื่อ เชน การผลิตสื่อประชาสัมพันธของ

หนวยงานตางๆ  ผลิตสื่อทางการศึกษา ผลิตสื่อกราฟก ผลิตสื่อเสียง ผลิตสื่อคอมพิวเตอร ผลิตสื่อภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว สําหรับการใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา เปนสวนหนึ่งของการใหบริการ 
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มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนสื่อในการเรียนการสอน    เปนสื่อท่ีใชการอบรมสัมมนา และประชาสัมพันธกิจกรรม

ตามภารกิจตางๆของมหาวิทยาลัย  สําหรับข้ันตอนและวิธีการผลิตสื่อวีดิทัศนนั้น    มีข้ันตอนการใชงานท่ีตอง

ใชเทคนิควิธีการปฏิบัติงานท่ีซับซอน    ผูจัดทําคูมือปฏิบัติงาน  จึงไดจัดทําหลักเกณฑและข้ันตอนการผลิตสื่อ

วีดิทัศนการศึกษาโดยใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ข้ึนมา       ซ่ึงถือไดวาเปนคูมือการปฏิบัติงาน      

เปรียบเสมือนเปนแผนท่ีบอกเสนทางในการทํางาน ท่ีมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกระบวนงาน    โดยไดมีการ

ระบุถึงข้ันตอน  รายละเอียดและวิธีการใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนของฝายผลิตสื่อการศึกษา   สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยผูจัดทําคูมือปฏิบัติงานไดรวบรวมจากความรูประสบการณในการทํางานใน

การผลิตสื่อวีดิทัศน     และไดทําการศึกษาเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ เพ่ือใหคูมือปฏิบัติงานเลมนี้

สมบูรณท่ีสุด  เนื้อหาสาระและขอบขายของคูมือปฏิบัติงานไดกลาวถึงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานใหบริการ

ผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา    ในการใหบริการทางดานการผลิตสื่อวีดิทัศน สําหรับใชเปนสื่อประกอบสําหรับ

เปนสื่อการเรียนการสอน     เปนสื่อท่ีใชการอบรมสัมมนา และประชาสัมพันธกิจกรรมตามภารกิจตางๆ  ของ

มหาวิทยาลัย        

ในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา    โดยใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

CS 6 เลมนี้ ตองขอขอบคุณ พอแมและครอบครัว  ครูอาจารยและเจาหนาท่ี  ท่ีมีสวนเก่ียวของ ขอขอบคุณ

ศาสตราจารย ดร. สุมาลี สังขศรี และรองศาสตราจารยนภาลัย สุวรรณธาดา      ท่ีไดใหความรูเรื่องการจัดทํา

คูมือปฏิบัติงานและผูมีสวนท่ีเก่ียวของกับการทําคูมือปฏิบัติงานนี้ทุกทาน    อาจจะมีขอผิดพลาดหรือขอมูล

ขาดตกบกพรองอยูบาง   ผูจดัทําคูมือปฏิบัติงานขอนอมรับขอผิดพลาดและจะทําการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ

ยิ่งข้ึนในโอกาสตอไป 
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ตารางท่ี 5-2 แสดงปญหาการปฏิบัติงานดานการใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศน     67                          
ตารางท่ี 5-3 แสดงปญหาการปฏิบัติงานดานบุคลากรผูใหบริการผลิตวีดิทัศนการศึกษา   69



 

 

 

 

 

 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 
              จากความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ในการเตรียมนักศึกษาใหมีพรอมกับดํารงชีวิตใน     

ศตวรรษท่ี 21 เปนเรื่องสําคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21   สงผลตอวิถีของ

การดํารงชีพของสังคมอยางท่ัวถึง       ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียม

ความพรอมใหนักศึกษามีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21   ท่ีเปลี่ยนไปจากศตวรรษ

ท่ี 20 และ 19  โดยทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill)    สงผลให

มีการเปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็กในศตวรรษท่ี 21 นี้  มีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปน   

ซ่ึงเปนผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน     ตลอดจนการเตรียมความพรอมดาน

ตางๆ  (วิจารณ พานิช, 2555 : 29) 

               สื่อวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา  เปนอีกสื่อหนึ่งท่ีชวยในการจัดการเรียนการสอน      ไดมีนักวิชาการได

กลาวถึงประโยชนของสื่อวีดิทัศนไว เชน วชิระ อินทรอุดม (2539)     ไดกลาวถึงประโยชนของสื่อวีดิทัศนเพ่ือ

การศึกษาไววาทําใหนักศึกษาสามารถไดเห็นภาพ และไดยินเสียงไปพรอม ๆ กัน   สามารถเขาในกระบวนการ

ท่ีซับซอนไดโดยอาศัยศักยภาพของเครื่องมือ    สื่อวีดิทัศนสามารถแสดงกระบวนการท่ีมีความตอเนื่องมีลําดับ

ข้ันตอนไดในเวลาท่ีตองการ    โดยอาศัยเทคนิคการถายทําและเทคนิคการตัดตอ   และใชเปนแหลงสําหรับให

ผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการทําหองสมุดวีดิทัศน   ใชในการฝกอบรมผูสอนดวยการ ซ่ึงสื่อวีดิทัศน

ในปจจุบันไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง      ท้ังในเรื่องของคุณภาพและเทคนิคการนําเสนอ จึงทําใหสื่อวีดิทัศน 

เปนสื่อท่ีสามารถนํามาใชในการสอนไดเปนอยางดี 

                สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   นับเปน   
หนวยงานท่ีมีภารกิจการใหบริการท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพ้ืนฐาน  (e-Services)    ท่ีทันสมัยและเปน

สากล   ดําเนินการจัดหา  ผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพ่ือการเรียนรูตามความตองการของผูใชบริการ     

พัฒนาและจัดหาระบบงาน ฐานขอมูลตางๆ   ท่ีชวยสนบัสนุนการเรียนการสอน  การบริหารจัดการ    ผลิตสื่อ 

การศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล   สนับสนุนและสรางผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ    นวัตกรรมท่ีเปน

ประโยชนตองานดานระบบสารสนเทศ   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          ไดแบงโครงสราง

การบริหารงานออกเปน  5 กลุมงาน ประกอบไปดวย  สํานักงานผูอํานวยการ กลุมพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ    

กลุมบริการสารสนเทศ  กลุมเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และกลุมเผยแพรสื่อการศึกษา 

  

บทท่ี 1  
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               ฝายผลิตสื่อการศึกษา เปนอีกฝายหนึ่งในกลุมเผยแพรสื่อการศึกษา      มีภารกิจและหนาท่ีหลัก 

คือเปนหนวยงาน  ท่ีสนับสนุนท้ังปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจของหนวยงานและมหาวิทยาลัย        โดยมีการ 

ใหบริการ  การผลิตสื่อในรูปแบบตางๆ  เชน  สื่อวีดิทัศนแนะนําประชาสัมพันธ  ผลิตสื่อการศึกษา     ผลิตสื่อ

กราฟก ผลิตสื่อเสียง  ผลิตสื่อภาพนิ่ง   ผลิตสื่อ e-Learning      รวมท้ังการใหบริการสื่อโสตทัศนูปกรณตางๆ 

หองปฏิบัติการทางดานโทรทัศน   หองบันทึกเสียง สําหรับการผลิตสื่อวีดิทัศนเปนอีก    เปนสวนหนึ่งของการ

บริการ   วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนสื่อ   การเรียนการสอน  หรือสื่อประชาสัมพันธตางๆ ในการผลิตสื่อการสอน

นั้นจะใชกระบวนการผลิต 4 ข้ันตอนใหญๆ หรือหลัก  4P คือ   ข้ันตอนกอนการถายทํา    (Pre-Production) 

เปนข้ันตอนการเตรียมการกอนการผลิต     ในเรื่องของการประชุม  วางแผนการถายทํา  การศึกษาคนควาหา

ขอมูล การทําบทโทรทัศน   การทํา  Story Broad คัดเลือกตัวแสดง    กําหนดรูปแบบการถายทํา การเตรียม

อุปกรณถายทํา   ประสานงานการถายทํา  กําหนดตารางงาน  ระยะเวลาการผลิต กําหนดงบประมาณ การสง

มอบงาน ข้ันตอนในการวางแผนกอนการผลิต    2.ข้ันตอนการถายทํา (Production)  คือ   กระบวนการถาย

บันทึกสัญญาณภาพและเสียง เพ่ือใหได Footage สําหรับการผลิตวีดิทัศน  3. ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-

Production) คือ กระบวนการตัดตอภาพและเสียงการประเมินคุณภาพ สื่อวีดิทัศนรวมไปถึงการจัดทําเนื้อหา 

รายการหลังการตัดตอเสร็จสมบูรณ  ใหสามารถบันทึกอยูในสื่อวีดิทัศนชนิดตางๆ เพ่ือการเผยแพร  4.ข้ันตอน

การนําเสนอและเผยแพรผลงาน (Presentation)  ระดับของการนําเสนอและเผยแพรผลงานสามารถแบงออก 

เปน 2 ระดับคือ การเผยแพรภายในองคกร ในเรื่องการนําเสนอ ในการสัมมนา การฝกอบรม และการเผยแพร

สูสาธารณะ   เชน การเผยแพรผานอินเตอรเน็ต  เว็บไซต และบน อุปกรณมือถือตางๆ (บรรพต  สรอยศรี, 

2559 : 2)    

           จากความสําคัญและประโยชนของสื่อวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา       ท่ีจะนําไปพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21จึงไดพัฒนาคูมือปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดิทัศน

การศึกษาโดยใชโปรแกรม  Adobe Premiere Pro CS6    ซ่ึงในคูมือปฏิบัติงานเลมนี้จะนําเสนอกระบวนการ

ผลิตสื่อการศึกษา และข้ันตอนการตัดตอโดยการใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 6 ซ่ึงหลักเกณฑและ

ข้ันตอนหรือกระบวนการ   สาํหรับการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษาโดยใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6    

ซ่ึงผูปฏิบัติงานจําเปนท่ีจะตองทราบถึงคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคขอกําหนดตางๆ   หลักการและวิธีการ   ซ่ึง

จะมีคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค   ขอกําหนดหลักการและวิธีการการทํางานไมเหมือนกัน ดังนั้นผูปฏิบัติงานท่ี

มีหนาท่ีเก่ียวของ   จึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาและมีแนวปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานหรือถือปฏิบัติเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน เพ่ือใหการบริการผลิตสื่อการศึกษามีคุณภาพ   เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดตอบุคลากร 

หนวยงานหรือมหาวิทยาลัยตอไป      จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว จึงไดทําจัดทํา คูมือ

ปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษาโดยใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ข้ึนมา 
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1.2 วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษาโดยใชโปรแกรม   Adobe   

Premier Pro CS6  ฝายผลิตสื่อการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใหมีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ไดคูมือประกอบการปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษาโดยใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

CS 6 ฝายผลิตสื่อการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี   ใหมีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

 

1.4 ขอบเขตของคูมือ 

คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการใหบริการ   ตั้งแตกระบวนการเริ่มตนในข้ันตอนการขอรับ

การบริการจนถึงกระบวนการสิ้นสุดของการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา       ในข้ันตอนการประเมินคุณภาพการ

บริการของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและผูขอรับบริการ         ท้ังจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เม่ือมีคํารองขอในการขอรับบริการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา 

 

1.5 คําจํากัดความเบ้ืองตน 

เจาหนาท่ี หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา 

รองผูอํานวยการ หมายถึง รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

หัวหนาฝาย หมายถึง หัวหนาฝายผลิตสื่อการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูขอรับบริการ หมายถึง บุคลากรในหนวยงานภายในหรือภายนอก     สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

หนังสือ หมายถึง หนังสือราชการขอความอนุเคราะหในการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา 

แบบฟอรม หมายถึง แบบฟอรมบันทึกการขอใชบริการผลิตสื่อ ฝายผลิตสื่อการศึกษา



 

 
 

 
 
 
 
  ในการคูมือปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา     โดยใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 
ข้ึนมาในครั้งนี้  ผูจัดทําไดศึกษาเอกสาร  ตํารา  เว็บไซต  ท่ีเก่ียวของกับการผลิตวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา รวมท้ัง
ความรูจากประสบการณในการทํางาน     และจากการฝกอบรมจากหนวยงานตางๆ รวบรวมและเรียบเรียงมา
เปนคูมือปฏิบัติงานเลมนี้  ซ่ึงมีเนื้อหาประกอบดวยเนื้อหาดังนี้ 
             2.1 เอกสารเก่ียวกับการผลิตวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา 
            2.2 ขอมูลเก่ียวกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 
             2.3 ขอมูลเก่ียวกับฝายผลิตสื่อการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

            2.4 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชํานาญการ   ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

             2.5 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ นายวันชัย  แกวดี ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
2.1 เอกสารเกี่ยวกับการผลิตวีดิทัศนการศึกษา 

วีดิทัศนเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน       ท่ีนิยมใชในการนําเสนอเนื้อหาไดท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เนื้อหาวิชาท่ีสื่อใหเห็นถึงความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน  จึงทําใหผูเรียนเกิดการรับรูและ

เรียนรู มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการศึกษาอยางยิ่ง ซ่ึงมีผูใหความหมายไวหลายทานดังนี้  

2.1.1 ความหมายของวีดิทัศนการศึกษา 

        กิดานันท  มลิทอง (2543)    กลาววา   ราชบัณฑิตยสถานจะเรียกวีดิทัศนโดยแบงเปนวัสดุคือ 

แถบวีดิทัศนและอุปกรณเครื่องเลนวีดีทัศน  แถบวีดีทัศนเปนวัสดุท่ีสามารถใชบันทึกภาพและเสียงไดพรอมกัน

ในแถบเทป  ในรูปแบบของเคลื่อนแมเหล็กไฟฟา  และสามารถลบแลวบันทึกใหมได  และแถบวีดิทัศนทําดวย

สารโพลีเอสเตอร  นอกจากนี้ไดกลาวถึง    การใชวีดีทัศนเพ่ือใหความรูในการศึกษาและใชในการสอนโดยตรง  

เปนการใหความสะดวกท้ังผูสอนและผูเรียน     ท้ังนี้ยังสามารถสงการสอนไปยังผูเรียนท่ีอยูหางไกลได  ผูสอน

สามารถบันทึกการสอนของตนเองไวใชสอนได หรือจะขอยืมวีดีทัศนจากแหลงอ่ืนมาใชในการสอนในหองเรียน  

สามารถเลือกดูภาพท่ีตองการดวยการบังคับแถบเทปใหเลื่อนเดินหนา    ถอยหลัง  ดูภาพชาหรือหยุดดูเฉพาะ

ภาพได  แตภาพท่ีหยุดดูจะไมคมชัดเทาท่ีควร         ในเครือ่งเลนบางชนิดยังปรับภาพใหขยายเพ่ือดูภาพใหญ  

ชัดเจนข้ึน  การบันทึกวีดีทัศนเพ่ือใชเปนบทเรียน     สามารถทําไดในสตูดิโอหรือในหองปฏิบัติ     

บทท่ี 2  
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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         กิดานันท  มลิทอง (2543) ไดกลาวถึงจุดเดนของวีดิทัศนในการเรียนการสอนไวดังนี้ 

                  1. สามารถใชสภาพการณท่ีผูเรียนมีจํานวนมาก   และผูสอนมีขอจํากัด   เพราะสามารถแพร

ภาพและเสียงไปตามหองเรียนตางๆ และผูเรียนท่ีอยูตามบานได 

                  2. เปนสื่อการสอนท่ีสามารถนําสื่อหลายอยางมาใชรวมกันไดสะดวก  ในรูปแบบสื่อประสม 

  3. เปนสื่อท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนไดโดยเชิญผูเชี่ยวชาญ หรือผูท่ีมี

ความสามารถพิเศษในแตละสาชาวิชามาสอนโดยใชวีดิทัศนได 

  4. สามารถสาธิตไดอยางชัดเจน   เพ่ือใหผูเรียนเห็นสิ่งท่ีตองการเนน    โดยการใชเทคนิค

ถายใกล (Close up) เพ่ือขยายภาพหรือวัสดุใหผูเรียนเห็นถึงกันอยางชัดเจน 

  5. ชวยปรับปรุงเทคนิคการสอนของครูและครฝูกสอน 

  6. เปนสื่อท่ีสามารถนํารูปธรรม  มาประกอบการสอนไดสะดวกรวดเร็ว   ชวยใหผูเรียนไดรับ

ความรูท่ีทันสมัย 

 อํานวย  เดชชัยศรี (2545) กลาววา วีดิทัศน (Video) คือ ภาพเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องประกอบเสียง

และมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันกับภาพ  สามารถสื่อสารโดยอาศัยเครื่องมือทางดานอิเล็กทรอนิกส  

คลายคลึงกับโทรทัศน  แตวีดิทัศนจะสื่อสารทางใกล 

 สุริยา  เพพิน และคณะ (2558) ไดกลาววา  วีดิทัศนในการเรียนการสอนเปนสื่อท่ีสามารถนําเสนอได

ท้ังภาพ  เสียง แสง สี ไปพรอมๆ กัน    กระตุนและดึงดูดความสนใจของผูเรียน        และยังใชสอนผูเรียนได

ท้ังรายบุคคล  กลุมผูเรียนขนาดเล็ก  และกลุมผูเรียนขนาดใหญ     อีกท้ังสามารถเปดชมไดทุกเวลาตามความ

ตองการและสามารถบังคับการเลื่อนลาํดับภาพเดินหนา ถอยหลัง หรือหยุดดูภาพได                                       

            เกสร จุตาทิศ และคณะ (2560)  ไดใหความหมายของวีดิทัศนไววา      เปนผลิตสื่อท่ีเปนท้ังภาพนิ่ง

และภาพเคลื่อนไหว  โดยการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง        ลงในสารสังเคราะหท่ีเคลือบดวย

แมเหล็กในรูปท่ีเปนมวนหรือเปนตลับ     เปนแหลงบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยระบบแอนาล็อค (Analog) 

หรือระบบดิจิตอล (Digital)     โดยสามารถถายทอดภาพและเสียงท่ีบันทึกนั้นออกมาไดทางเครื่องรับโทรทัศน

หรือคอมพิวเตอร    ซ่ึงมีประโยชนในการสามารถถายทอดท้ังภาพและเสียงออกมาไดคราวเดียวกัน ทําใหผูชม

เกิดความเขาใจและมีเจตคติท่ีดีตอการชมรายการวีดิทัศน       นอกจากนั้นยังเปนการดึงดูดความสนใจไดเปน

อยางดี  และสามารถนํามาเปดซํ้าไดตามความตองการ  รูปแบบของรายการวีดิทัศนสามารถแบงออกได  3 

ประเภท  คือ       
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                 1) รายการวีดิทัศน เพ่ือการคา (Commercial Television)      

       2) รายการวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา (Education Television)  
       3) รายการวีดิทัศนเพ่ือการสอน (Instruction Television)   

โดยในแตละรูปแบบมีกระบวนการผลิตรายการท่ีคลายคลึงโดยครอบคลุมดานการวางแผนการผลิต  

การเตรียมการผลิต การดําเนินการผลิต และการประเมินผลการผลิต ในระหวางการผลิตจะตอง ทํางาน

ประสานกันเปนทีมเพ่ือใหงานเปนไปอยางเรียบรอย และผลงานมีคุณภาพ 

      ปจจุบันการผลิตวีดิทัศนหรือรายการโทรทัศนไดมีการพัฒนาเปนระบบแอนาล็อค (Analog) 

ระบบ PAL ท่ีพัฒนาภาพและเสียงดวยแถบเทป เปนการบันทึกดวยระบบดิจิตอล (Digital)  เปนโทรทัศน

โทรทัศนความละเอียดสูง ( High-definition television - HDTV)    เปนการถายทอดสัญญาณโทรทัศนท่ีมี

ความละเอียดของภาพ มากกวาระบบถายทอดสัญญาณโทรทัศนแบบดั้งเดิม โดยสัญญาณดังกลาวจะแพรภาพ

ดวยระบบโทรทัศนดิจิตอล  การถายทอดสัญญาณโทรทัศนความละเอียดสูง สามารถใหความละเอียดสูงสุด 

1920x1080 จุดภาพ (Pixel) ซ่ึงมีชื่อเรียกวา โทรทัศนความละเอียดสูงเต็มรูปแบบ (Full HD) ซ่ึงเปนระดับ

สูงสุดท่ีสัญญาณภาพจะสามารถรองรับ ระบบการออกอากาศสัญญาณโทรทัศนความละเอียดสูง (High-

Definition Broadcast) สําหรับความละเอียดของภาพ ท่ีสามารถแสดงบนจอโทรทัศนความละเอียดสูง ใน

ปจจุบันสูงถึง 3840x2160 จุดภาพ หรือท่ีเรียกวา Quad HD ซ่ึงเกินจากความสามารถท่ีสัญญาณโทรทัศนจะ

สงได แตใชเฉพาะกับการแสดงภาพความละเอียดสูงจากชองทางอ่ืน (วิกิพีเดีย, 2560 : เว็ปไซต)   

      เอกลักษณ ทองใหญ (2559) ไดกลาววา อุปกรณการถายทําไดมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพ

จากระบบ PAL เปนระบบ Full HD จึงทําใหขนาดของภาพจาก 4:3 เปลี่ยนมาเปน 16:9 และรูปแบบการ

บันทึกภาพเปลี่ยนมาเปนการบันทึก (File Format & Media Recorder) ดวย SD Card, CF Card และ 

Flash Memory  ในการบันทึกภาพวีดิทัศนในแตละกลองแตละรุน จะมีลักษณะการบันทึกภาพและไฟลท่ี

แตกตางกัน  

2.1.2 รูปแบบของรายการวีดิทัศนการศึกษา 

                   ณรงค สมพงษ (2535) ไดแบงประเภทของรูปแบบรายการวีดิทัศน ดังตอไปนี้ 

                 1. รูปแบบพูดคนเดียว (Monologue Program Format)  เปนรายการท่ีผูปรากฏตัวพูดคุยกับ

ผูชมเพียงหนึ่งคน สวนมากจะมีภาพประกอบเพ่ือมิใหเห็นหนาผูพูดอยูตลอดเวลา ผูท่ีมาบรรยายควรเปนผูท่ีมี

ความสามารถ และเชี่ยวชาญในเนื้อหาท่ีจะพูดเพ่ือใหผูชมสนใจ 

                  2. รูปแบบสนทนา (Dialogue Program format)  เปนรายการท่ีผูดําเนินการอภิปราย 1 คน 

และมีผูรวมอภิปรายตั้งแต 2 คนข้ึนไปมาสนทนาพูดคุยกันถึงเรื่องราวตางๆ มีการถามคําถามสนทนากัน แสดง

ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยไมจําเปนตองมีผูดําเนินรายการ ใครจะพูดกอนพูด

หลัง หรือจะพูดเสริมกันไดตามแตผูออกรายการจะเห็นสมควร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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                  3. รูปแบบอภิปราย (Discussion Program format)  เปนรายการท่ีผูดําเนินรายการอภิปราย

หนึ่งคนปูประเด็นคําถามใหผูรวมอภิปรายตั้งแต 2 คนข้ึนไป แตไมควรเกิน 4 คน  ผูอภิปรายแตละคนจะแสดง

ความคิดเห็นของตนเองตอประเด็นตาง ๆ                                                                    

                  4. รูปแบบสัมภาษณ  (Interview Program format) เปนรายการท่ีมีผูสัมภาษณและ ผูถูก

สัมภาษณ คือ วิทยากรและพิธีกรมาสนทนากัน 

                  5. รูปแบบเกมหรือตอบปญหา (Quiz Program format) มักเปนรายการบันเทิงเปนสวนใหญ 

โดยใหผูชมทางบานเลนเกมแขงขันกันตามท่ีผูจัดกําหนดให หรือตอบปญหาตาง ๆ  รายการประเภทนี้นอกจาก

จะไดรับความสนุกสนานแลวยังไดรับความรูไปดวย 

                   6. รูปแบบสารคด ี(Documentary Program format)   เปนรายการท่ีเสนอเนื้อหาดวยภาพ

และเสยีงบรรยายตลอดรายการโดยไมมีพิธีกร      ซ่ึงเปนรูปแบบรายการท่ีใหท้ังความรู ความเพลิดเพลิน เรา

อารมณ และโนมนาวจิตใจ ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท 

                       6.1 สารคดีเต็มรูปแบบ เปนการดําเนินเรื่องดวยภาพและเนื้อหาตลอดรายการ 

                        6.2 ก่ึงสารคดีก่ึงพูดคนเดียว (Semi Documentary)  เปนรายการท่ีมีผูดําเนินรายการทํา

หนาท่ีเดินเรื่องพูดคุยกับผูชมและใหเสียงบรรยายตลอดรายการ นอกนั้นเปนภาพแสดงเรื่องราวตาง ๆ 

                  7. รูปแบบละคร   (Dramatically style) เปนการจัดรายการ      โดยใชการแสดงเปนหลักใน    

การเดินเรื่องใหเหมือนจริงมากท่ีสุด    อาจจัดฉากข้ึนในสตูดิโอ        หรือออกไปถายทําในสถานท่ีจริง ๆ ก็ได

ในทางการศึกษาใชละครเพ่ือจําลองสถานการณชีวิตคนในสังคม      โดยสอดแทรกเนื้อหาไวในบทสนทนาและ

ภาพท่ีปรากฏโดยผูชมไมรูตัว   มีหลายรูปแบบ  อาจจะเปนการแสดงละครอยางเดียวตลอดรายการ ละครจาก

วรรณคดีท่ีตองการนํามาเผยแพรวัฒนธรรมและประเพณีไทย   หรืออาจใชรูปแบบท่ีมีผูดําเนินรายการผสมกับ

ละครดวยเชน ใชละครนําเรื่อง      ใชละครเปนตัวอยางเพ่ือเปนตัวเราใหเกิดความคิดและนําไปสูการอภิปราย 

ขยายประเด็น หรือสรุปประเด็นจากเรื่องท่ีไดพูดถึงไปแลว 

                8. รูปแบบสารละคร   (Docu – Drama Program format)    เปนรายการท่ีผสมผสานรูปแบบ

สารคดีเขากับรูปแบบละครหรือการนาํละครมาประกอบรายการท่ีเสนอเนื้อหาบางสวน     มิใชเสนอเปนละคร

ท้ังรายการ เพ่ือใหการศึกษาความรูและแนวคิด 

                9. รูปแบบสาธิต   (Demonstration Program format)   เปนรายการท่ีเสนอข้ันตอนในการทํา  

สิ่งตาง ๆ ใหผูชมนําไปปฏิบัติหรือทดลองทําดวยตนเอง เปนงานฝมือตาง ๆ 

                10. รูปแบบเพลงและดนตรี (Song and Music Program Format)      เปนรายการเพ่ือความ

บันเทิง โดยนําเสนอการบรรเลงดนตรี และการใชเพลง มี 4 ลักษณะ คือ 

                      10.1 แบบมีวงดนตรี และนักรองมาแสดงสดในสตูดิโอ 

                      10.2 ใหนักรองมารองควบคูไปกับเสียงดนตรีท่ีบันทึกมาแลว 
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                      10.3 ใหนักรองและนักดนตรีมาแสดง แตใชเสียงท่ีบันทึกมาแลว 

                      10.4 แบบมีภาพประกอบ หรือ Music VDO 

                11. รูปแบบการถายทอดสด (Live Program format)เปนรายการท่ีถายทอดเหตุการณท่ีเกิดข้ึน

จริงในขณะนั้น 

                 12. รูปแบบนิตยสาร  (Magazine Program format) หรือรายการแมกกาซีน    เปนรายการท่ี

นําเสนอแบบเดียวกับนิตยสารสื่อสิ่งพิมพ 

                 13. รูปแบบขาว   (New Program format)  เปนรายการท่ีนําเสนอรายงานเหตุการณท่ีสําคัญ

เปนท่ีสนใจของประชาชน ลักษณะรายการมีผูบรรยาย 2-3 คน และจัดฉากหลังใหสวยงาม เพ่ือใหไมนาเบื่อ 

พรอมกับเหตุการณท่ีกําลังรายงาน 

                 14. รูปแบบสถานการณจําลอง (Contrived Program format) สวนใหญใชในการศึกษาเฉพาะ

กรณี   มีลักษณะสรางสถานการณข้ึนมา   เพ่ือใชเปนกรณีตัวอยางในการศึกษา เชน    สถานการณจําลองการ

แนะแนว สถานการณจําลองการสอน 

                15. รูปแบบการสอนโดยตรง   (Direct Teaching Program format) เปนการนําเสนอการสอน

ของครูแตละวิชา โดยมีผูเรียนเปนกลุมเปาหมาย มีวิธีการอยู 3 รูปแบบ 

                      15.1 ถายทอดรายการสดดวยกลองวงจรปด  อาจใชหองเรียนขนาดใหญหรือถายทอดไปยัง

หองตาง ๆ ในบริเวณใกลเคียง ผูเรียนสามารถเห็นเหตุการณในหองเรียนปกติ 

                      15.2 ถายทอดออกอากาศไปทางโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ  

                      15.3 บันทึกเทปโทรทัศน เปนการลดขอบกพรองในการนําเสนอ 

                16. รูปแบบโตวาที  (Debate Program format)    เปนวิธีการพูดแบบโตวาทีมานําเสนอ โดยผู

ดําเนินรายการจะตองตั้งญัตติหรือหัวขอท่ีเปนประโยชนและนาสนใจ มีความสามารถในศิลปะการพูดเพ่ือสราง

บรรยากาศ และประสานฝายเสนอ และฝายคานใหกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน 

                17. รายการปกิณกะบันเทิงหรือวาไรตี้   (Variety Program format)    รายการท่ีรวบรวมความ

บันเทิงหลากหลายรูปแบบ เพ่ือตอบสนองกลุมผูชอบท่ีหลากหลาย   ซ่ึงมีความสนใจในการชมตางกัน รูปแบบ

รายการมีท้ังการแสดงดนตรี รองเพลง ละครสั้น เกม สาธิต สนทนาและสัมภาษณผูรวมรายการ หรือการแสดง

อ่ืน ๆ ในรายการ มีพิธีกรเปนผูดําเนินรายการและสรางสีสันใหกับรายการ 

 

       2.1.3 ประโยชนของวีดิทัศนการศึกษา 

                วชิระ อินทรอุดม (2539) ไดสรุปถึงคุณคา และประโยชนของวีดิทัศนเพ่ือการศึกษาวา 

                1. ผูชมไดเห็นภาพและไดยินเสียงไปพรอม ๆ กัน    ซ่ึงเปนการรับรูโดยประสาทสัมผัสท้ัง  2 ทาง 

ซ่ึงยอมดีกวาการรับรูโดยผานประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว 

                2. ผูชมสามารถเขาในกระบวนการท่ีซับซอนไดโดยอาศัยศักยภาพของเครื่องมือ 
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                3. การผลิตวีดิทัศนท่ีสามารถยอ  ขยายภาพ   ทําใหภาพเคลื่อนท่ีชา  เร็ว  หรือหยุดนิ่งได  แสดง 

กระบวนการท่ีมีความตอเนื่องมีลําดับข้ันตอนไดในเวลาท่ีตองการ      โดยอาศัยเทคนิคการถายทําและเทคนิค

การตัดตอ 

                4. บันทึกเหตุการณในอดีต และหรือ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนตางสถานท่ี ตางเวลา   แลวนํามาเปดชม

ไดทันที 

                5. เปนสื่อท่ีใชไดท้ังเปนรายบุคคล กลุมยอย กลุมใหญ และใชกับมวลชนทุกเพศ ทุกวัย   และทุก

ระดับชั้น 

                6. วีดิทัศนท่ีไดรับการวางแผนการผลิตท่ีดี และผลิตอยางมีคุณภาพ สามารถใชแทนครูได   ซ่ึงจะ

เปนการลดปญหาการขาดแคลนครูไดเปนอยางดี 

               7. ใชไดกับทุกข้ันตอนของการสอน ไมวาจะเปนการนําเขาสูบทเรียน   ข้ันระหวางการสอน   หรือ

ข้ันสรุป 

               8. ใชเพ่ือการสอนซอมเสริมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

               9. ใชเพ่ือบันทึกภาพท่ีเกิดจากอุปกรณการฉายไดหลายชนิด  เชน  ภาพสไลด ภาพยนตร   โดยไม

จําเปนตองใชเครื่องฉายหลายประเภทในหองเรียน 

               10. ใชเปนแหลงสําหรับใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง    โดยการทําหองสมุดวีดิทัศน ใชใน

การฝกอบรมผูสอนดวยการบันทึก 

               11. การสาธิตวิธีการสอน การบันทึกรายการ หรือการจัดการศึกษาใหม ๆ 

               12. ชวยปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนของครู โดยการใชเทคนิคการสอนแบบจุลภาค (Micro 

teaching) การเรียนรูแบบเปด (Open Learning) และการศึกษาทางไกล (Distance Education) 

          2.1.4 กระบวนการผลิตส่ือวีดิทัศน 

                  ดร.บรรพต  สรอยศรี  ไดอธิบายกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน  สามารถแบงออกเปน 4 ข้ันตอน 

ตามหลัก 4P ดังนี้ 

    1. ข้ันตอนกอนการถายทํา (Pre-Production)     เปนข้ันตอนการเตรียมการกอนการผลิต ใน

เรื่องของการประชุม วางแผนการถายทํา การศึกษาคนควาหาขอมูล การทําบทโทรทัศน การทํา Story Broad 

คัดเลือกตัวแสดง กําหนดรูปแบบการถายทํา การเตรียมอุปกรณถายทํา ประสานงานการถายทํา กําหนดตาราง

งาน ระยะเวลาการผลิต กําหนดงบประมาณ การสงมอบงาน 

    2. ข้ันตอนการถายทํา (Production) คือ กระบวนการถายบันทึกสัญญาภาพและเสียง เพ่ือให

ได Footage สําหรับการผลิตวีดิทัศน สามารถแบงการถายทําไดเปน 2 รูปแบบ คือ การถายทําโดยใชกลองตัว

เดียว (ENG Camera)    และถายทําโดยใชกลองหลายตัว (Multi Camera)     ซ่ึงจะเปนการถายทําในสตูดิโอ
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(Studio Room)     หรือจะเปนการถายทําภาคสนาม (In field) ข้ึนอยูกับการกําหนดรูปแบบการถายทํา จึงมี

ขอดี ขอเสียแตกตางกัน 

    3. ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production)    คือกระบวนการตัดตอภาพและเสียง  ซ่ึงจะ

ประกอบไปดวยองคประกอบเสริมทางดานเทคนิคอ่ืนๆ ดวย เชน การใชเทคนิคพิเศษของภาพ      การใสเสียง

ประกอบ Sound FX การแกไขภาพและเสียงท่ีเกิดจากการถายทํา     นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดทําเนื้อหา

รายการหลังการตัดตอเสร็จสมบูรณใหสามารถบันทึกอยูในสื่อวีดิทัศนชนิดตางๆ เพ่ือการเผยแพร 

                   4. ข้ันตอนของการนําเสนอ – เผยแพรผลงาน (Presentation)    ระดับของการนําเสนอและ

เผยแพรผลงานสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ การเผยแพรภายในองคกร ในเรื่องการนําเสนอในการสัมมา 

การฝกอบรม และการเผยแพรสูสาธารณะ  เชน การเผยแพรผานอินเตอรเน็ต  เว็บไซต และบนอุปกรณมือถือ

ตางๆ  

2.1.5 ประเภทของการตัดตอ 

        การตัดตอภาพยนตร  โทรทัศน หรือวีดิทัศน มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง    โดยการเริ่มจากการ

ตัดตอกับเนื้อเทปดวยเครื่องตัดตอเทป     จนกระท่ังมาถึงการตัดตอบนเครื่องคอมพิวเตอร     ซ่ึงเราสามารถ

แบงรูปแบบการตัดตอได 2 แบบ ดังนี้ 

       1) การตัดตอแบบ Linear เปนการตัดตอแบบเกา คือการตัดตอจากมวนเทปวิดีโอ   โดยนําเทป

มาเรียงตามลําดับเรื่อง  ผานเครื่องเลนเทปอยางนอย 2 เครื่อง  เพ่ือทําการบันทึกเทปตนฉบับไปยังเทปเปลาท่ี

เตรียมไว  การตัดตอนั้นตองเริ่มจากตนเรื่องไปจนจบเรื่อง  ไมสามารถกระโดดขามไปทําสวนอ่ืนๆ ได    ดังนั้น  

จึงเรียกการตัดตอแบบนี้ตามลักษณะการทํางานท่ีเปนเสนตรงวา  การตัดตอแบบ Linear  แตไมนิยมใชวิธีนี้ใน

การตัดตอในปจจุบัน 

      2) การตัดตอแบบ Non-Linear เปนการตัดตอท่ีพัฒนามาจากการตัดตอแบบ Linear  โดยแกไข

ปญหาปญหาเดิมท่ีไมสามารถตัดตอตามจุดตางๆ หรือแกไขแบบกระโดดไปมาได  จุดเดนของการตัดตอแบบนี้

คือ  จะใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในการทํางาน      ทําใหสามารถแกไขหรือเลือกตัดตอในจุดใดจุดหนึ่ง

กอนก็ได  มากกวานั้นยังรองรับการจัดทําเปนสื่อในรูปแบบดิจิตอลตางๆ ในปจจุบัน  เชน   กลองดิจิตอลวิดีโอ 

กลองดิจิตอล การดตัดตอ เครื่องเขียน/อานแผนบันทึกขอมูล เปนตน (จุฑามาศ จิวะสังข, 2557 : 2) 

      2.2.6 การหาคุณภาพและประเมินส่ือวีดิทัศน 

              สมัคร  อยูลอง (2556)  ไดสรุปการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนวา  เปนกระบวนการหา

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนนั้นๆ วาตรงตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายท่ีไดกําหนดไว หรือไม   และเปน

การตรวจสอบวาสื่อนั้นมีความสัมพันธกับผูเรียนและสถานการณท่ีตองเรียนรูหรือไม    สื่อการเรียนการสอนท่ี
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ไดผานการประเมิน   การหาจุดพกพรองและนํามาปรับปรุงแกไข     กอนท่ีนําสื่อนั้นไปใชงานจริงและเผยแพร

ตอไปหรือไม  การหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนจึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญหนึ่ง    ท่ีจะชวยใหสื่อการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพ 

               2.2.6.1 แนวทางการประเมินประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน 

                         เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2528)  กลาววา   การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน

นั้น  จะถือเปนหลักแบบสมถรรฐาน   คือ  มาตรฐาน  90/90    เชนเดียวกับการหาประสิทธิภาพของบทเรียน

โปรแกรมหรือโมดูล  ซ่ึงผลลัพธคาประสิทธิภาพชุดบทเรียน    E1/ E2  หมายความวา    คาประสิทธิภาพของ

กระบวนการท่ีจัดไวในชุดการเรียน   คิดเปนรอยละจากการประกอบกิจกรรมหลังเรียน  E1 และประสิทธิภาพ   

ของผลลัพธคิดเปนรอยละจากการประเมินกิจกรรมระหวางเรียน E2 

                         นอกจากนี้ บุญชม  ศรีสะอาด (2545) ไดจําแนกวิธีการประเมินสื่อการเรียนการสอนเปน 

3 วิธีดังนี้ 

                         วธิีท่ี 1 ประเมินผลโดยผูเชี่ยวชาญหรอืผูสอน       โดยใชแบบประเมินใหผูเชี่ยวชาญหรือ

ผูสอนพิจารณาท้ังทางดานคุณภาพ  เนื้อหาสาระ และเทคนิคการจัดทําสื่อการเรียนการสอนนั้น  แบบประเมิน

มีลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating scale) หรือเปนแบบเห็นดวย  ไมเห็นดวย  สรุปผลความถ่ีแลวอาจจะ

ทดลองความแตกตางระหวางความถ่ีดวยไครสแควร 

                         วิธีท่ี 2 ประเมินโดยผูเรียน  มีลักษณะเชนเดียวกับการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูสอน  

แตเนนการรับรูคุณคาของผูเรียนเปนสําคัญ 

                         วธิีท่ี 3 ประเมินโดยการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน    เปนการประเมินประสิทธิภาพ

สื่อการเรียนการสอนท่ีมีความเท่ียงตรงถึงคุณภาพและคุณคา       โดยจะวัดจากผลท่ีเกิดการเรียนรูของผูเรียน

เปนหลัก  โดยวัตถุประสงคของการสอน  อาจจําแนกเปน 2 วิธี คือ 

                                  วิธีท่ี 3.1 กําหนดเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา  โดยเปนเกณฑข้ันต่ํา เกณฑ 80/80 

หรือ 90/90 

                                  วิธีท่ี 3.2 ไมไดกําหนดเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา แตพิจารณาจาการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญหรือไม    หรือเปรียบเทียบวาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนดวย

สื่อการสอนนั้นสูงกวาหรือเทากับสื่อหรือเทคนิคอยางอ่ืนหรือไมโดยใชสถิติทอสอบ T-Test 

                      โดยสรุป  แนวทางการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนนั้น     มีแนวทางการทําได

หลายวิธี  ข้ึนอยูกับรูปแบบและหลักการของสื่อการเรียนการสอน    รวมถึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการวัดประเมิน

สื่อการเรียนการสอน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและการเลือกใช   
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2.2 ขอมูลเกี่ยวกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
      2.2.1 ประวัตสํิานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
               สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ไดรับการ

จัดตั้งข้ึนใหเปนหนวยงานตามโครงสรางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ตามประกาศจัดตั้ง

ตามพระราชกฤษฎีกาเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2549   โดยการรวมสองหนวยงานเขาดวยกันคือ สถาบันวิทย

บริการ และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงท้ัง 2 หนวยงานมีประวัติความเปนมา ดังนี้  

สถาบันวิทยบริการ ไดเริ่มกอสรางเม่ือ 30 กันยายน 2536   โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณใน

ชื่อหอสมุดกลาง    เปนเงินท้ังสิ้นประมาณ 43 ลานบาท   ลักษณะเปนอาคาร 5 ชั้น มีพ้ืนท่ีรวม 8,000 ตาราง

เมตร กอสรางแลวเสร็จในวันท่ี 5 กันยายน 2538  ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินการขณะท่ีอาคารกอสรางยัง

ไมแลวเสร็จ สํานักงานเลขานุการ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาและศูนยปริทรรศนราชมงคล  มีสํานักงานอยูท่ี

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   สวนหอสมุดกลางอาศัยสถานท่ีหองสมุด

คณะวิศวกรรมศาสตร     เปนท่ีทําการชั่วคราว การดําเนินการระยะแรกมุงเนน ท่ีหอสมุดกลางเปนการเตรียม

สะสมหนังสือใหมากท่ีสุดเพ่ือใหบริการแกอาจารยและนักศึกษา      เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและ

คํานึงถึงงานเปนหลัก    สถาบันวิทยบริการจึงไดเปลี่ยนโครงสรางตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริงโดยเปลี่ยนจาก

หอสมุดกลาง ศูนยปริทรรศนราชมงคล ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาและสํานักเลขานุการ เปน5 ฝาย คือ ฝาย

บริการทรัพยากรสารนิเทศ ฝายพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ ฝายศิลปกรรม ฝายผลิตสื่อการศึกษา 

และฝายบริหารงานท่ัวไป   

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ       เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ไดรับอนุมัติโดยสถาบันฯ ใหจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรข้ึน   ในสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ เม่ือวันท่ี 17 

มีนาคม 2530      โดยใหงบประมาณ ในการดําเนินการครั้งแรกจํานวน 1,148,400 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสี่

หม่ืนแปดพันสี่รอยบาทถวน)   ดวยงบประมาณผลประโยชนสะสมของสถาบันฯ       ในระยะแรกมีภารกิจ ใน

ดานบริการโปรแกรมประยุกตเพ่ือใหใชในการบริหารจัดการภายในสถาบันฯ    ตอมาสภาสถาบันฯ ไดมองเห็น

ความสําคัญและบทบาทของคอมพิวเตอรท่ีมีการพัฒนา อยางรวดเร็ว และเพ่ือจัดระบบงานไมใหซํ้าซอนกันใน

ดานปฏิบัติงานคอมพิวเตอรและบุคลากร   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงไดจัดตั้งสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยแยกออกจากสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ เม่ือป 2536  

ตามท่ีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ไดแบงการบริหารงานออกเปน 9 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดมอบหมายใหสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานหลักท่ีตองปฏิบัติภารกิจ

ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     มาใชเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและ การสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  ใหบริการขอมูลขาวสารอันเปน

ประโยชนตอประชาชน สนับสนุนการปฏิบัติงานตลอดจนจัดหาอุปกรณตางๆ  เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน 

การบริหารและการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  
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ในป พ.ศ. 2553 ไดขออนุมัติใชอาคารเดิมของสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบเพ่ิมอีก                 

1 อาคาร   โดยใชชื่อวาอาคาร iwork   มีภารกิจในการใหบริการซอมคอมพิวเตอร ตรวจเช็คคอมพิวเตอรและ

บริการซอฟแวรตางๆ ท่ีเปนของมหาวิทยาลัย ใหคําปรึกษาคอมพิวเตอร และNetwork บริการหองอบรม และ

ในป พ.ศ. 2556    ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดูแลอาคารเรียนรวม 13 ชั้น       มีภารกิจดานการใหบริการ

หองเรียน       รวมพ้ืนท่ีดําเนินการท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบท้ังสิ้น ประอบดวย

อาคาร 6 หลัง คือ 

1. อาคารสํานักงานผูอํานวยการ (ICT) มีพ้ืนท่ีขนาด 807 ตารางเมตร  

2. อาคารฝกอบรม มีพ้ืนท่ีขนาด 807 ตารางเมตร  

3. อาคารวิทยบริการ มีพ้ืนท่ีขนาด 8,000 ตารางเมตร  

4. ศูนยบริการความรู CKC มีพ้ืนท่ีขนาด 1,100 ตารางเมตร  

5. อาคาร iwork มีพ้ืนท่ีขนาด 3,632 ตารางเมตร 

6. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มีพ้ืนท่ีขนาด 22,000 ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดถูกนํามาใหเพ่ือการบริการวิชาการ  โดยรวมเอาภารกิจหลักของหนวยงานเดิม

โดยปรับเปลี่ยนใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   และความตองการของผูรับบริการภายใตโครงสราง

หลักของสํานักฯ ซ่ึงประกอบดวยกลุมงาน 5 กลุมงาน ไดแก 

 กลุมสํานักงานผูอํานวยการ 

 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 

 กลุมงานบริการทรัพยากรสารนิเทศ 

 กลุมงานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 

 กลุมงานผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษา 
 

        2.2.2 ภารกิจหลักสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้  

                 1. การใหบริการท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพ้ืนฐาน (e-Services) ท่ีทันสมัยและเปนสากล 

ปจจุบันสํานักฯ ไดริเริ่มท่ีจะจัดทํามาตรฐาน ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ซ่ึง

เปนมาตรฐานดานการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับความนยิมในระดับสากล 

                 2. ดําเนินการจัดหา    ผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพ่ือการเรียนรูตามความตองการของ

ผูใชบริการ 

      3. พัฒนาและจัดหาระบบงาน ฐานขอมูลตางๆ ท่ีชวยสนับสนุนการเรียนการสอน และการ

บริหารจัดการ 

                 4. นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาดําเนินงานเพ่ือสงเสริมระบบการจัดการและเพ่ือใหผูใชบริการ

เขาถึงแหลงทรัพยากรสารนิเทศอยางสะดวกและรวดเร็ว 
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      5. พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนศูนยกลางการใหการศึกษาคนควา             

การวิจัยและการเรียนรูดวยตนเองแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคคลท่ัวไป 

     6. ผลิตสื่อการศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล 

       7. บริการระบบเครือขายใหสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล     เพ่ือใชสนับสนุนดานการเรียน  

การสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ   

    8. กําหนดมาตรฐานและจัดหาคอมพิวเตอร อุปกรณรวมท้ังสื่อและซอฟตแวร เพ่ือใชสนับสนุนการ

เรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ 

    9. ใหบริการขอมูลพ้ืนฐานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สําหรับนักศึกษา คณาจารย ผูบริหาร และ

บุคคลภายนอก 

      10. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    11. สนับสนุนและสรางผลงานวิจัย   สิ่งประดิษฐ   นวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตองานดานระบบ

สารสนเทศและการพัฒนาโปรแกรม 

 

       2.2.3 ปรัชญา วิสัยทัศน ปณิธาน เปาหมาย และวัตถุประสงค 

         ปรัชญา (Philosophy)  

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีปรัชญาท่ีตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ 

มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีทักษะความชํานาญดานวิชาชีพ เสริมสรางทุน

มนุษยท่ีมีมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศไทย และภูมิภาค  

         วิสัยทัศน 

          สรางและตอบสนองแรงบันดาลใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู “For 

YourInformation Learning Technology (ILT) Inspiration” 

 

         ปณิธาน (Determination)  

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีปณิธานท่ีตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ มุงม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพดวยการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

              พันธกิจ (Mission) 

  1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถตอบสนองตอการใหบริการท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ 

ผานโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      การตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ    โดยใช

มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล  



15 

 

 

  2. พัฒนางานระบบการใหบริการใหสอดรับกับความตองการของผูรับบริการ        ผานชองทางท่ี 

เหมาะสมตอผูรับบริการและสรางสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอผูรับบริการ และท้ังดานการเรียนรู บริหารจัดการ

และการประสานงาน  

  3. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความสามารถและความรูสอดรับกับการพัฒนาทางดาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศการใหบริการ     การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและการบริหารจัดการใน ภาครัฐ  

  4. พัฒนาระบบงานภายในใหสามารถใหบริการทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มีความโปรงใส และใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  

 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   และสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง    ไมละเมิด

จริยธรรมอันดี และกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

 6. ใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางเปนรูปธรรม   และจัดใหสํานักฯเปนแหลงเรียนรูท่ีสมบูรณ

มี ความพรอมในการใหบริการชุมชนและสังคม 

       เปาหมาย และวัตถุประสงค   

              1. บัณฑิตมีความรูความสามารถ     สอดคลองกับอัตลักษณ   “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมี

คุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค              

               2. มีงานวิจัย    สิ่งประดิษฐ   นวัตกรรมและงานสรางสรรค  ท่ีตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม เปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ            

               3. ชุมชนและสังคมไดรับการเสริมสรางศักยภาพ ยกระดับความเขมแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเอง

ไดอยางยั่งยืน 

                4. มีการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน  ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  รักษาสิ่งแวดลอม  

ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน   กิจกรรมนักศึกษา   และเผยแพรตอสาธารณชน   

                5. บุคลากรไดรับการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ    มีความสุขในการทํางาน บนฐาน

สมรรถนะของบุคลากร เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมดานผลงานใหเกิดข้ึนกับองคกร 

                6. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพควบคูกับการสรางธรรมาภิบาล  และมาตรฐานการทํางานท่ี

มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization) 
 

               กลยุทธและแผนพัฒนาดวย [ 4S + 4D + 4P + SMILE ]  

                การกําหนดกลยุทธและแผนในการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT 

PLAN) ดวยนโยบาย [ 4S + 4D + 4P + SMILE ] เพ่ือใหตอบสนองและสอดคลองกับแผนและ นโยบาย

ตอไปนี้  

      - สนับสนนุ 4 ยุทธศาสตร (4S)  

     - ขับเคลื่อนดวย 4 ดี (4D)  

     - ครอบคลุมท้ัง 4 มุมมอง (4P)  

     - ดวยคานิยมหลัก SMILE 4S (Strategy)  
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     - เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ ท้ัง 4 ดาน คือ  

     - Strategy 1 : Hands On – การสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ  

     - Strategy 2 : Research & Innovation – พัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม  

     - Strategy 3 : Internationalization – สงเสริมความเปนนานาชาติ  

     - Strategy 4 : Modern Management – การบริหารจัดการสมัยใหม 

 

       4D (Digital) – เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบาลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

(Digital Economy)  

       - D-Infrastructure : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหดีและมีประสิทธิภาพ  เชน    โครงสราง

พ้ืนฐานระบบเครือขาย เพ่ือตอบสนองการใหบริการและการบริหารจัดการของ มหาวิทยาลัยฯ อยางมี

ประสิทธิภาพ  

       - D-Learning : พัฒนา   สนับสนุนระบบการเรียนการสอนและงานวิจัยใหดีและมีประสิทธิภาพ 

โดยใช IT มาชวยพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ เชน ระบบ e-Learning, การพัฒนา Content ใหอยู

ในรูปแบบท่ีเปน Digital และสามารถเผยแพรผาน ชองทางอินเตอรเน็ตได  

       - D-Management : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ใหดีและมี 

ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจของ ผูบริหารหาวิทยาลัยฯ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบฐานขอมูลตางๆ    ระบบ ERP  ระบบบูรณาการฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

(Business Intelligence : BI) ระบบ e-Office  

       - D-Services : พัฒนาระบบบริการใหดีและมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเพ่ือตอบสนอง และ

สอดรับกับความตองการของผูรับบริการ  

       4P (Perspective) – มิติมุมมองในการบริหารจัดการและการพัฒนาท้ัง 4 ดาน  

       - มุมมองดานผูรับบริการ (Customer Perspective: P1)  เก่ียวของกับดานตางๆ อาทิ     เชน    

ความพึงพอใจของผูรับบริการ การเพ่ิมจํานวนของผูรับบริการ  

      - มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective: P2) เก่ียวของกับ 

กระบวนการตางๆ เชนการลดข้ันตอนตางๆ การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบตางๆ  

      - มุมมองดานการพัฒนาองคกร (Learning and Growth Perspective: P3)  การพัฒนา 

บุคลากร การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การปรับปรุงพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมในการ ใหบริการ  

      - มุมมองดานการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgeting Perspective: P4)เก่ียวของ 

กับดานการดําเนินการท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย   วิสัยทัศน  กลยุทธการบริหารจัดการ

และแผนพัฒนา สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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       SMILE – การสรางคุณคา (Value Creation) เพ่ือความพึงพอใจตอผูรับบริการและการพัฒนา

ในดานตางๆ จึงควรมีการกําหนดคานิยมหลักในการทํางาน (Core Value) ดังนี้  

                - S (Service) : จิตใจบริการ  

                - M (Modern) : ทันสมัย มองไปขางหนา  

                - I (Innovation) : สรางนวัตกรรม  

                - L (Learning) : เรียนรูอยูเสมอ  

                - E (Ethics) : คิดดีทําดีพูดดีมีจริยธรรม 
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         2.2.4 โครงสรางการบริหารและคณะผูบริหาร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        
                 1) โครงสรางของงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 

                                             ภาพท่ี 2-1 แสดงโครงสรางของงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



19 

 

 

2) โครงสรางการปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
        
       รายช่ือผูบริหาร 
 

                                                           
                                                          นายนิติ วิทยาวิโรจน    
                                                           ผูอํานวยการ 

                                                           
    ผูชวยศาสตราจารยมโน   สุวรรณคํา                           นายวรพันธ   สาระสุรียภรณ  
                 รองผูอํานวยการ                                                         รองผูอํานวยการ 

สํานักงานผูอํานวยการ 
 

                                                 
            นางอัญชญั เกตุทับทิม                นายโกวิท สดแสงจันทร                นายณัฐวุฒิ อินทรักษ 
       หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ                 หัวหนาฝายอาคารสถานท่ี                  หัวหนาฝายโครงการพิเศษ 
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กลุมพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 

                                
   นางสาวจิรภา เขียวหวาน              นางเยาวลักษณ  แสงสวาง              นางสมใจ วงศบุญรอด 
หัวหนาฝายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ    หัวหนาฝายพัฒนาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส  หัวหนาฝายบรกิารทรัพยากรสารนิเทศ 
กลุมบริการสารสนเทศ 

                                    
นางสาวเบญสิรยา ปานปุญญเดช          นางขัตติยาพร  ลพสุนทร             นางสาวมัทธนา กอนสันทัด 
หัวหนาฝายพัฒนาและเผยแพรขอมูลเว็บไซต หัวหนาฝายอบรมและบริการวิชาการ        หัวหนาฝายศูนยขอมูลกลาง 

กลุมเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 

                               
     นายธนพิทักษ  ชวนชอบ               นางสาวปยนุช  เจียงแจมจิต            นายอาภรณ  เวียงสงค 

หัวหนาฝายเทคนิคและระบบเครอืขาย    หัวหนาฝายฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ    หัวหนาฝายบริการอุปกรณและ          

                                                                                                                      บํารุงรักษา 
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กลุมเผยแพรส่ือการศึกษา 

                                 

        นายธวัชชัย  เรืองฉาย                 นางสุจิตรา  ยอดเสนหา                นายวันชัย  แกวดี 

       หัวหนาฝายการศึกษาทางไกล             หัวหนาฝายผลติสื่ออิเล็กทรอนิกส           หัวหนาฝายผลิตสื่อการศึกษา 

 
             ภาพท่ี 2-2 แสดงโครงสรางการปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.3 ฝายผลิตส่ือการศึกษา 

           ฝายผลิตสื่อการศึกษา กลุมงานเผยแพรสื่อการศึกษา   เปนฝายท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ือเปนผลิตและสนับสนุน

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน  สื่อวีดิทัศนเพ่ือการศึกษาและสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ

ของมหาวิทยาลัย    สื่อเสียง    งานกราฟก     ตามความตองการของหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  เปนสถานท่ีศึกษาดูงานและสถานท่ีฝกงานของนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปการผลิตสื่อวีดิทัศน

ในโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

 2.3.1 โครงสรางการบริหารฝายผลิตส่ือการศึกษา 

                   โครงสรางการบริหารฝายผลิตสื่อการศึกษา กลุมงานเผยแพรสื่อการศึกษา  สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพท่ี 2-3 แสดงโครงสรางการบริหารฝายผลิตสื่อการศึกษา 

           

 

 

 

หัวหนาฝายผลติสื่อการศึกษา 
นายวันชัย  แกวดี 

โครงสรางการบริหารฝายผลิตส่ือการศึกษา 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวรัชฎาภรณ  ปรีชากิจ 

 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
นายดํารงศักด์ิ  ศรัทธาคม 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายนิติ  วิทยาวิโรจน 

รองผูอํานวยการ ฝายบรหิาร 
ผูชวยศาสตราจารยมโน สุวรรณคาํ 
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             2.3.2 ภาระหนาท่ีรับผิดชอบของฝายผลิตส่ือการศึกษา 

           1. ถายทํารายการโทรทัศนสื่อการเรียนการสอนในชุดวิชาตาง ๆ 

           2. ถายทําวิดีทัศนกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย คณะและชมรมตาง ๆ 

           3. ผลิตสื่อเพ่ือการศึกษาและสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 

           4. ผลิตสื่อกราฟกโทรทัศนและกราฟกอ่ืนๆ 

           5. สําเนา VCD / DVD กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และคณะตาง ๆ 

           6. แปลงสัญญาณ VEDIO เปน VCD, DVD ท่ีขอความอนุเคราะหมา 

           7. ตัดตอเทปโทรทัศนประชาสัมพันธและสื่อการเรียนการสอน 

           8. จัดเก็บสื่อการศึกษาอยางเปนระบบ 

           9. เผยแพรสื่อการเรียนรูผานชองทางตางๆ 

           10. ควบคุมการใชอุปกรณการผลิตรายการโทรทัศน (Studio)และโสตทัศนูปกรณตางๆ                      

           11. ผลิตสื่อเสียงเพ่ือการสอน    และสื่อเสียงประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯ   คณะและ

หนวยงาน ท่ีขอความอนุเคราะหมา 

           12. ใหบริการดานการผลิตสื่อการศึกษาดานตางๆ                                                          

           13. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีถายทํา รายการโทรทัศนและกิจกรรมตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยและคณะ 

14. ควบคุมและฝกปฏิบัติการทํางานใหกับนักศึกษาฝกงานของทางมหาวิทยาลัย 

15. สรุปสถิติการดําเนินงานท่ีผานมา 

16. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  เจาหนาท่ีและบุคลากรของ โครงสรางการบริหารฝายผลิตสื่อการศึกษา กลุมงานเผยแพร
สื่อการศึกษา  สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีทํา
หนาท่ีในการใหบริการผลิตสื่อโสตทัศนและใหบริการโสตทัศนูปกรณประกอบดวย 

  1.นายวันชัย แกวดี  ตําแหนง หัวหนาฝายผลิตสื่อการศึกษาและนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
มีหนาท่ีความรับผิดชอบดังนี้  

               (1) วางแผนจัดระบบประเมินผล และพัฒนางานในฝายใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง      

               (2) ควบคุม ดูแล การจัดซ้ือ/จัดหา การใช และการบํารุงรักษา อุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ ทรัพยากร
สารสนเทศในฝาย  

               (3) ควบคุมดูแลการใชงบประมาณ และทรัพยากรในฝายใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ    

               (4) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายใหเปนไปตามระเบียบและจรรยาบรรณ ใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  

               (5) ควบคุม ดูแล การจัดทําสถิติ และรายงานผลการดําเนินงานของฝาย  
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               (6) ควบคุม ดูแล การบริหารความเสี่ยงของฝาย  

               (7) ควบคุม ดูแล การจัดการความรูของฝาย  

               (8) ควบคุม ดูแล การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของฝาย  

               (9) ควบคุม ดูแล การดําเนินงานในฝาย  

               (10) จัด/สงเสริมบริการวิชาการทางสังคม  

               (11) จัดทําโครงการ แผนปฏิบัติการ  แผนปฏิบัติงาน และปฏิทินปฏิบัติงานของฝาย 

               (12) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝาย  

               (13) สนับสนุนดําเนินการ งานวิจัยหรือบทความวิชาการ 

 

              2.นายดํารงศักดิ์  ศรัทธาคม  ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการมีหนาท่ีความ
รับผิดชอบดังนี้  

                 (1) งานผลิตสื่อวีดิทัศน การเรียนการสอน การอบรม การสัมมนาทางวิชาการและ กิจกรรม/
โครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังจัดเก็บและเผยแพรสื่อในรูปแบบตางๆ ท่ี เหมาะสม  

                 (2) งานใหบริการควบคุม กํากับและดูแล พรอมท้ังอํานวยความสะดวกในการใชงาน อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ  

                 (3) งานใหคําปรึกษา คําแนะนํา เก่ียวกับกระบวนการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงานการใชงาน 
อุปกรณ โสตทัศนูปกรณ 

                 (4) ดูแล ควบคุมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ  

                 (5) งานบันทึกภาพวีดิโอ/ภาพนิ่ง พรอมตัดตอวีดิโอ 

                 (6) งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ  

                 (7) บํารุงรักษาครภุัณฑในสวนท่ีรับผิดชอบ 

                 (8) ดําเนินการจัดการความรู 

                 (9) ประสานกับหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ  

                (10) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

               3. นางสาวรัชฎาภรณ  ปรีชากิจ ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป มีหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

                    (1) งานสารบรรณ  

                    (2) งานจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  
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                    (3) งานจัดทํารายงานสรุปคุณภาพการบริการ  

                    (4) งานจัดทํารายงานการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในฝาย 

                    (5) งานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการอบรมบุคลากรประจําการ  

                    (6) งานจัดเก็บสถิติการใหบริการของฝาย 

                    (7) งานพัฒนาและดูแลเว็บไซตของฝาย  

                    (8) งานประชาสัมพันธของฝาย 

                    (9) งานจัดซ้ือ/จัดจาง  

                    (10) รับผิดชอบ ดูแลทะเบียนวัสดุครุภัณฑ   

                    (11) บํารุงรักษาครภุัณฑในสวนท่ีรับผิดชอบ  

                    (13) ดําเนินการจัดการความรู  

                    (14) ประสานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

                    (15) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

2.4 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชํานาญการ             

     ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

  มาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.กําหนดเม่ือวันท่ี 21กันยายน 2553) 

  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติโดยท่ัวไป 

  สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เก่ียวกับ
การรวบรวมขอมูลทางวิชาการ  นํามาดัดแปลงและเผยแพรในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณตางๆ การเลือกใช
เทคนิคหรืออุปกรณในการสอนการบรรยายการประชมุการฝกอบรมและนิทรรศการผลการ ปฏิบัติงานตาม
โครงการ และแผนงานของสวนราชการตางๆ การควบคุมการใชการจัดหา และการเก็บ รักษาโสตทัศนูปกรณ
ตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

  ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ชํานาญการ  

  หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะชํานาญการในงานโสตทัศนศึกษา    โดยงานท่ีปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประการณสูง    โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม    สอดคลองกับสถาน
การณท่ีเกิดข้ึนใหมๆ และแกไขปญหาในงานท่ีรับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค      และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 
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  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู    ความสามารถ    ความชํานาญงานและประสบการณทางดานโสตทัศน- 
ศึกษาสูงโดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชนปฏิบัติงานดานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการ 
ในงานโสตทัศนศึกษา ศึกษา   คนควา    ทดลอง   วิเคราะห   สังเคราะห    หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและ 
มาตรฐานในการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา    ทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะ      และดําเนินการเก่ียวกับ
งานโสตทัศนศึกษา     ศึกษาคนควาหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานโสตทัศนศึกษา    พัฒนาเอกสาร 
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและ วิธีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษา  แนะนํา ตอบปญหา  และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน หนาท่ีเขา
รวมประชุมในการกําหนดนโยบายวิสัยทัศน พันธกิจ  และแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด และ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  1) ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้และตองดํารงตําแหนงโสตทัศนศึกษามาแลวไม
นอยกวา 5 ปหรือ  

  2) ไดรับคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้และตองดํารงตําแหนงโสตทัศนศึกษามาแลวไม
นอยกวา 3 ปหรือ  

            3) ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้และตองดํารงตําแหนงโสตทัศนศึกษามาแลวไม
นอยกวา 2 ป  

            4) ผานการประเมินผลงานตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ การ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ 

  ความรูความสามารถท่ีตองการ 

  1) มีความรูความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี  

  2) มีความรูความเขาใจในกฎหมายกฎระเบียบและขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

  3) มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน ในหนาท่ี  

  4) มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  

            5) มีความรูความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานท่ีสังกัด  

  6) มีความสามารถในการจัดทําแผนงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา แนะนําและเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ  

  7) มีความสามารถในการริเริ่มปรบัปรุงนโยบายและแผนงานหรือมีความชํานาญงานในหนาท่ีและมี
ประสบการณสูง  

  8) มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูง 
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2.5 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ นายวันชัย  แกวดี ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง หัวหนาฝายผลิตสื่อการศึกษา กลุมงานเผยแพรสื่อการศึกษา  
สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปฏิบัติงานดานตางๆ
ดังตอไปนี้ 

  1) งานหัวหนาฝายผลิตส่ือการศึกษา 

     (1) วางแผนจัดระบบประเมินผล และพัฒนางานในแผนก ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

     (2) ควบคุม ดูแล การจัดซ้ือ/จัดหา การใช และการบํารุงรักษา อุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ ทรัพยากร
สารสนเทศ ในแผนก  

               (3) ควบคุมดูแลการใชงบประมาณ และทรัพยากรในฝายใหเกิดประโยชนสูงสุดแก ราชการ  

               (4) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแผนกใหเปนไปตามระเบียบ และ จรรยาบรรณ ให 

มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  

               (5) ควบคุม ดูแล การจัดทําสถิติ และรายงานผลการดําเนินงานของฝาย  

               (6) ควบคุม ดูแล การบริหารความเสี่ยงของฝาย  

      (7) ควบคุม ดูแล การจัดการความรูของฝาย  

                (8) ควบคุม ดูแล การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของฝาย  

                (9) ควบคุม ดูแล การดําเนินงานในฝาย  

                (10) จัด/สงเริมบริการวิชาการทางสังคม  

                (11) จัดทําโครงการ แผนปฏิบัติการ  แผนปฏิบัติงาน และปฏิทินปฏิบัติงานของฝาย  

                (12) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝาย  

            (13) สนับสนนุดําเนินการ งานวิจัยหรือบทความวิชาการ  

  2) งานนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

                (1) งานผลิตสื่อวีดีทัศน การเรียนการสอน การอบรม การสัมมนาทางวิชาการและ กิจกรรม/
โครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังจัดเก็บและเผยแพรสื่อในรูปแบบตางๆ ท่ี เหมาะสม  

                (2) งานใหบริการควบคุม กํากับและดูแล พรอมท้ังอํานวยความสะดวกในการใชงาน อุปกรณโสต
ทัศนูปกรณ  

                (3) งานใหคําปรึกษา คําแนะนํา เก่ียวกับกระบวนการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงานการใชงาน อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ  

                (4) ดูแล ควบคุมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ  

                (5) งานบันทึกภาพวีดิโอ/ภาพนิ่ง พรอมตัดตอวีดิโอ  
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                (6) งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ  

               (7) บํารุงรักษาครุภัณฑในสวนท่ีรับผิดชอบ  

 3) การเขารวมหรือมีสวนรวม ในกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

  มีการเขารวมหรือมีสวนรวม ในกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชนไดรับแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการ
ในการจัดงานตางๆ   เชน   อนุกรรมการฝายบันทึกภาพในพิธีพระราชทานปริญญาปริญญาบัตร       RMUTT 
OPEN HOUSE    งานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ งานราชมงคลลอยประทีปตามวิถี สูสายนที
เมืองธัญญะ การแขงขันกีฬาบัวน้ําเงินเกมส งานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และการอบรม สัมมนาของ
คณะและหนวยงานในมหาวิทยาลัย  

 4) งานปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ปฏิบัติงานเปนคณะกรรมการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัยตามท่ี
ไดรับแตงตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

  จากภาระงานท่ีไดรับมอบหมายหลายอยางขางตนนั้น ขาพเจาจึงไดนําเรื่องการใหบริการในการผลิต
สื่อการศึกษามาจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานข้ึนมา โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน(Flow Chart) ในเรื่องการให
บริการในการผลิตสื่อการศึกษาดังแผนผังดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยผูสอนทําหนังสือขอความ

อนุเคราะหผลิตส่ือวีดิทัศน 

หัวหนาสํานักงานพจิารณาและสงหนังสือให 

ผอ.สํานักฯ พจิารณามอบฝายผลิตส่ือ

ดําเนินการ 

 
เชิญอาจารยผูสอนมาพูดคุยและใหคําปรึกษาในการ

เตรียมการผลิตส่ือการสอน 

 

อาจารยผูสอนจัดทําเนื้อหา ตรวจสอบ

ความถูกตองของเนื้อหา 

ขั้นเตรียมการผลิตรายการวีดิทัศน        

(Pre-Production) 

วางโครงเร่ืองและจัดทําแผนการสอนเปน

รายสัปดาห 

เตรียมการถายทําตามแผนที่วางไว เชน 

การเตรียมวัสดุอุปกรณในการถายทํา 

ขั้นตอนการถายทํา 

 (Production) 

 

1 

 

1 

 

1 
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                 ภาพท่ี 2-4 แสดงแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานการใหบริการในการผลิตสื่อการศึกษา

ขั้นตอนการตัดตอ            

(Post-Production) 

ประเมินคุณภาพและ    

ความพึงพอใจ 

 

1 

 

ขั้นตอนการนําเสนอและเผยแพรผลงาน 

(Presentation) 

 

1 

 



 

 

 
 

 
 
 

  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา โดยใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

CS6 ผูจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขอนําเสนอองคประกอบงานใหบริการผลิตสื่อการศึกษา  โดยมีหลักเกณฑและ

วิธีการปฏิบัติงานดังนี้   (1) ข้ันตอนกระบวนการงานใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา (2) ผูขอใชบริการผลิต

สื่อการศึกษา (3) แบบฟอรมขอใชบริการผลิตสื่อการศึกษา (4) การผลิตสื่อการศึกษา และ (5) แบบฟอรมการ

ประเมินคุณภาพของการใหบริการ 

3.1 ข้ันตอนกระบวนการงานใหบริการผลิตส่ือวีดิทัศนการศึกษา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ผูเก่ียวของ/ผูรับผิดชอบ เอกสาร/แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ ระยะเวลา 

กรอกแบบฟอรมขอใช บริการ/ยืน่
หนังสือราชการ ขอความอนุเคราะห
ผลิตส่ือวีดิทัศนการศึกษา 

ผูขอใชบริการกรอกแบบฟอรมขอ
ใชบริการ/ยื่น หนังสือราชการขอ
ความ อนุเคราะหผลิตส่ือวีดิทัศน
การศึกษา 

แบบฟอรมบันทกึการขอใช บริการ
ผลิตส่ือ/หนังสือ ราชการขอความ
อนุเคราะหผลิตส่ือวีดิทัศนการศึกษา 

 

หัวหนาพิจารณาเสนออนุมัติ หัวหนาแผนกงานพจิารณา เสนอ
อนุมัติเสนอผูอํานวยการ 

แบบฟอรมบันทกึการขอใช บริการ
ผลิตส่ือ/หนังสือ ราชการขอความ
อนุเคราะหผลิตส่ือวีดิทัศนการศึกษา 

 

ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศเสนออนุมัติ 

ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศอนุมัติ 

แบบฟอรมบันทกึการขอใช บริการ
ผลิตส่ือ/หนังสือ ราชการขอความ
อนุเคราะหผลิตส่ือวีดิทัศนการศึกษา 

 

หัวหนาฝายผลิตส่ือการศึกษา
มอบหมายงาน 

หัวหนาฝายผลิตส่ือการศึกษา
มอบหมายผูปฏิบัติงาน 

แบบฟอรมบันทกึการขอใช บริการ
ผลิตส่ือ/หนังสือ ราชการขอความ
อนุเคราะหผลิตส่ือวีดิทัศนการศึกษา 

 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหคําปรึกษาใน
การเตรียมการผลิตส่ือวิดิทัศนการสอน 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบและผูขอใช
บริการ 

แบบฟอรมรายละเอียดการสอน 

รายคาบ 

 

ผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการเตรียมส่ือการสอน คูมือการปฏิบัติงาน  

ถายทําและตัดตอ บันทึกเสียง ผูปฏิบัติงาน คูมือการปฏิบัติงาน  

ประเมินคุณภาพส่ือวีดิทัศนการสอน ผูขอใชบริการ แบบฟอรมการประเมินส่ือวีดิทัศนเพื่อ
การศึกษา 

 

ดําเนินการสงมอบ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ แบบฟอรมบันทกึการขอใชบริการ  

กรอกแบบฟอรมการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการ 

ผูขอใชบริการกรอกแบบฟอรมการ
ประเมิน คุณภาพของการใหบริการ 

แบบฟอรมการประเมินความพึงพอใจ
ของการใหบริการ 

 

ตารางท่ี 3-1 แสดงตารางข้ันตอนกระบวนการงานใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา 

บทท่ี 3  
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 
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แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานใหบริการผลิตส่ือวีดิทัศนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยผูสอนทําหนังสือขอความ

อนุเคราะหผลิตส่ือวีดิทัศน 

หัวหนาสํานักงานพจิารณาและสงหนังสือให 

ผอ.สํานักฯ พจิารณามอบฝายผลิตส่ือ

ดําเนินการ 

 
เชิญอาจารยผูสอนมาพูดคุยและใหคําปรึกษาในการ

เตรียมการผลิตส่ือการสอน 

 

อาจารยผูสอนจัดทําเนื้อหา ตรวจสอบ

ความถูกตองของเนื้อหา 

ขั้นเตรียมการผลิตรายการวีดิทัศน        

(Pre-Production) 

วางโครงเร่ืองและจัดทําแผนการสอนเปน

รายสัปดาห 

เตรียมการถายทําตามแผนที่วางไว เชน 

การเตรียมวัสดุอุปกรณในการถายทํา 

ขั้นตอนการถายทํา 

 (Production) 

 

1 

 

1 

 

1 
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                 ภาพท่ี 3-1 แสดงแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานการใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา 

 

3.2 ผูขอใชบริการผลิตส่ือวีดิทัศนการศึกษา 

  1. ผูขอใชบริการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษาจากคณะตางๆ   ภายในมหาวิทยาลัย สามารถท่ีจะขอใช

เพ่ือประกอบการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย  ผูขอ

ใชบริการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษาจะตองทําการกรอกขอมูลสําหรับการขอใชบริการตาง ๆ ตามแบบฟอรมท่ี

ทางฝายผลิตสื่อการศึกษา ไดจัดเตรียมไว พรอมกับแนบเอกสาร  

  2. ผูขอใชบริการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษาจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย    สามารถท่ีจะขอใช

บริการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษาตามวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรนั้นๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง 

ประชาชนท่ัวไป โดยการทําหนังสือขอความอนุเคราะหถึงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ นําเสนอผูอํานวยการฯ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติและรอการตอบกลับจากหนวยงาน 

3.2 แบบฟอรมขอใชบริการผลิตส่ือวีดิทัศนการศึกษา 

  ฝายผลิตสื่อการศึกษา กลุมงานเผยแพรสื่อการศึกษา สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

ฐานะผูใหบริการ ทางฝายผลิตสื่อการศึกษาไดจัดทาแบบฟอรมขอใชบริการข้ึนมา   เพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การขอใชบริการและการใชบริการ เพ่ือเปนแบบมาตรฐานเดยีวกัน ในแบบฟอรมขอใบใชบริการไดระบุวันเวลา

สําหรับการขอใชบริการ ชื่อและวัตถุประสงคของการขอใชบริการ (ภาคผนวก ก แบบฟอรมบันทึกความ

ตองการใชบริการงานผลิตสื่อการศึกษา)                             

                                                                                                

ขั้นตอนการตัดตอ            

(Post-Production) 

ประเมินคุณภาพและ    

ความพึงพอใจ 

 

1 

 

ขั้นตอนการนําเสนอและเผยแพรผลงาน 

(Presentation) 

 

1 
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3.4 การใหบริการผลิตส่ือวีดิทัศนการศึกษา 

    การใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษาของฝายผลิตสื่อการศึกษา เม่ือมีการขอใชบริการและมี

แบบฟอรมมาถึงเจาหนาท่ีผูใหบริการ ผูปฏิบัติงานจะดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้                                       

          (1) ใหคําปรึกษาเรื่องการจัดเตรียมเนื้อหาวิชาท่ีจะทําการผลิตเปนสื่อวีดิทัศน การทําแผนการสอนราย

คาบ และการเตรยีมสื่อประกอบการสอน โดยอาจจะทําในรปูแบบของบทโทรทัศน (ภาคผนวก ก แบบฟอรม

แบบฟอรมการเขียนบทโทรทัศน )                             

(2) ตรวจสอบสื่อและอุปกรณในการถายทํา พรอมนัดวันถายทํา 

(3) ถายทํา บันทึกเสียง ทํากราฟก และตัดตอ 

(4) ผูใชบริการ ตรวจสอบความถูกตองของสื่อท้ังในดานเนื้อหาและดานเทคนิค ในเรื่องของภาพ เสียง

และตวัอักษร 

3.5 แบบฟอรมการประเมินความพึงพอใจของการใหบริการ 

ฝายผลิตสื่อการศึกษา   กลุมงานเผยแพรสื่อการศึกษา    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

ฐานะผูใหบริการ ทางฝายผลิตสื่อการศึกษา     ไดจัดทาแบบฟอรมประเมินความพึงพอใจของการใหบริการข้ึนมา

เพ่ือจะรวบรวม สรุปผลและทบทวนการดําเนินงาน  เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนางาน

ตอไป (ภาคผนวก ก แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในการถายทําวีดิทัศน)



                                                                                

 
 

 
 
 
 
 สําหรับข้ันตอนการปฏิบัติงาน    ในกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ การ

ใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา โดยใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 6 ของฝายผลิตสื่อการศึกษา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี        ผูจัดทําคูมือการ 

ปฏิบัติงาน ไดนําเสนอกรณีตัวอยาง โดยผูจัดทําไดแบงวิธีการนําเสนอออกเปนกรณีตางๆ ดังนี้  (1) ข้ันตอนใน

การผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา (2) อุปกรณท่ีใชในการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา(3) คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการตัดตอ (4)การทํางานพ้ืนฐานของ Adobe Premiere Pro CS 6 (5) ข้ันตอน

การประเมินคุณภาพของสื่อวีดิทัศนการศึกษา 

 
4.1 ข้ันตอนในการผลิตส่ือวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา 

 ในการผลิตวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา      จะใชหลักในการผลิตสื่อโทรทัศนโดยท่ัวไปจะใชหลัก  4P โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 4.1.1 ข้ันตอนกอนการถายทํา (Pre-Production)    เปนข้ันตอนการเตรียมการกอนการผลิต 

ในเรื่องของการประชุม  วางแผนการถายทํา    การศึกษาคนควาหาขอมูล   การทําบทโทรทัศน การทํา Story 

Broad   คัดเลือกตัวแสดง   กําหนดรูปแบบการถายทํา   การเตรียมอุปกรณถายทํา   ประสานงานการถายทํา 

กําหนดตารางงาน   ระยะเวลาการผลิต   กําหนดงบประมาณ   การสงมอบงาน   ข้ันตอนในการวางแผนกอน

การผลิต ประกอบดวย                                                                                                          

                 - การศึกษาคนควาหาขอมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะผลิต  

                 - กําหนดวัตถุประสงค  

                 - กําหนดเปาหมาย  

                 - จัดลําดับข้ันตอนการทํางาน 

                 - กําหนดวิธีการทํางาน 

                 - กําหนดสถานท่ี  

                 - กําหนดผูรับผิดชอบแตละข้ันตอน  

                 - กําหนดงบประมาณคาใชจาย  

บทท่ี 4  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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                - การจัดทําเนื้อหา(Content) 

              - เขียนบท (Script) 

             - จัดทําบทภาพราง (Story board) 

           เม่ือไดวางแผนการผลิตเรียบรอยก็จะนําไปสูข้ันตอนการถายทํา 

 4.1.2 ข้ันตอนการถายทํา (Production)   คือ    กระบวนการถายบันทึกสัญญาภาพและเสียง 

เพ่ือใหได Footage สําหรับการผลิตวีดิทัศน   สามารถแบงการถายทําไดเปน 2 รูปแบบ คือ การถายทําโดยใช

กลองตัวเดียว (ENG Camera)   และถายทําโดยใชกลองหลายตัว (Multi Camera)    ซ่ึงจะเปนการถายทําใน

สตูดิโอ(Studio Room) หรือจะเปนการถายทําภาคสนาม (In field)  ข้ึนอยูกับการกําหนดรูปแบบการถายทํา 

จึงมีขอดี ขอเสียแตกตางกัน 

    4.1.3 ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production) คือ กระบวนการตัดตอภาพและเสียง 

ซ่ึงประกอบไปดวยองคประกอบเสริมดานเทคนิคอ่ืนๆ ดวย   เชน การใชเทคนิคพิเศษของภาพ  การใสเสียง

ประกอบ Sound FX การแกไขภาพและเสียงท่ีเกิดจากการถายทํา การประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศน นอกจากนี้

ยังรวมไปถึงการจัดทําเนื้อหารายการหลังการตัดตอเสร็จสมบูรณ    เพ่ือใหสามารถบันทึกอยูในสื่อวีดิทัศนชนิด

ตางๆ เพ่ือการเผยแพร 

                  4.1.4 ข้ันตอนการนําเสนอและเผยแพรผลงาน (Presentation) ระดับของการนําเสนอและ

เผยแพรผลงานสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือการเผยแพรภายในองคกร ในเรื่องการนําเสนอในการสัมมนา 

การฝกอบรม และการเผยแพรสูสาธารณะ เชน การเผยแพรผานอินเตอรเน็ต  เว็บไซต และบนอุปกรณมือถือ

ตางๆ  

 
4.2 อุปกรณท่ีใชในการผลิตส่ือวีดิทัศนการศึกษา 

 

      4.2.1 กลอง 4K Handheld XDCAM Camcorder PXW-Z100 ของ SONY  

              นอกจากข้ันตอนการผลิตสื่อวีดิทัศนแลว       อุปกรณในการผลิตสื่อการศึกษาครั้งนี้ไดใชกลอง 4K 

Handheld XDCAM Camcorder PXW-Z100 ของ SONY         ซ่ึงเปนกลองท่ีสามารถบันทึกภาพท่ีมีความ

ละเอียดระดับ 4K ซ่ึงมีหลักการใกลเคียงกับกลองท่ัวไป 
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ภาพท่ี 4-1 แสดงกลอง 4K Handheld XDCAM Camcorder PXW-Z100 ของ SONY 

               รูปแบบของไฟลและส่ือท่ีใชในการบันทึก (File Format & Media Recorder) 

 ในการบันทึกภาพวีดิทัศนในแตละกลองแตละรุน จะมีลักษณะการบันทึกภาพและไฟลท่ีแตกตาง

กัน ซ่ึงสามารถแบงออกไดตามภาพนี้ 

 

ภาพท่ี 4-2 แสดงขนาดภาพของวีดิทัศน 

 และสื่อท่ีใชในการบันทึกก็มีลักษณะแตกตางกันไปสามารถแบงไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 4-3 แสดงวัสดุท่ีใชในการบันทึกภาพวีดิทัศนแบบ SD Card และ CF Card 

 

                 

ภาพท่ี 4-4 แสดงวัสดุท่ีใชในการบันทึกภาพวีดิทัศนแบบ Flash Memory 

 4.2.2 การถายภาพและวีดิทัศนดวยกลองดิจิทัล (DSLR Camera) 

 การถายภาพและวีดิทัศนดวยกลองดิจิทัล (DSLR Camera) เรียนรูเรื่องการใชคําสั่งตางๆ ในการ

ปรับกลอง การจัดองคประกอบภาพ และการถายทําวีดิทัศนดวยกลอง (DSLR Camera) ดวยกลอง DSLR 

Canon รุน 7D 

 

ภาพท่ี 4-5 แสดงกลองดิจิทัล (DSLR Camera) รุน 7D 
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 4.2.3 การถายทําวีดิทัศนดวยกลอง Action Camera 

 การทําวีดิทัศนดวยกลอง Action Camera รุน SJ 4000 wifi เปนการถายทําอีกลักษณะหนึ่ง 

ดวยความสามรถของของ Action Camera จึงทําใหไดภาพท่ีมีมุมมองภาพท่ีแตกตางออกไป และมีความ

คลองตัวในการถายทํา  

 

ภาพท่ี 4-6 แสดงกลอง Action Camera รุน SJ 4000 
 
                  โปรแกรม Adobe  Premiere Pro CS6  เปนโปรแกรมตัดตอแบบ  Nonlinear  ดวย

ประสิทธิภาพในการตัดตอท้ังภาพวีดิโอและเสียงประกอบในระบบเรียลไทมท่ีแมนยํา ครอบคลุมข้ันตอนการ

ทํางานของคุณ และสามารถใชระบบปฏิบัติการบน Windows  XP  ท่ีเปยมดวยประสิทธิภาพ สามารถใชงาน

ไดท้ังระดับพ้ืนฐานและระดับข้ันสูง 

4.2.3 ขาตั้งกลอง(Tripod) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-7 แสดงขาตั้งกลอง Sachtler System DV8/100 ENG 2 CF                                                

ท่ีมา : http://www.Multitech.co.th 
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ขาตั้งกลอง Sachtler รุน System DV8/100 ENG 2 CF มีลักษณะหัว DV8 รับน้ําหนัก ได 8Kg. เปน

รุน Bowl 100 mm. ทําใหม่ันคงราคาประหยัด คุมคา ประสิทธิภาพเทากับรุนใหญ ขาตั้งกลองหัว Fluid ของ 

Sachtler เปนขาตั้งกลองท่ีมืออาชีพตางใหความเชื่อม่ันมากกวายี่หอคูแขงท่ีมักรั่ว ทําใหเกิดฟองอากาศในหัว 

Fluid สงผลใหเกิดอาการสะดุดขณะ Pan และTilt ท้ังๆใชงานไดเพียงปเดียวเพราะหัว Fluid ของคูแขงใช

น้ํามันหัว Fluid ของ Sachtler ไมไดใชน้ํามัน แตใช Silicone เหลวบรรจุใน Fluid Module สามารถทนตอ

อากาศรอนในเมืองไทยไดเปนอยางดี จึงไมเกิดปญหารั่ว ซึม ทําใหเกิดฟองอากาศภายใน จนเกิดอาการสะดุด

เม่ือ Pan และTilt หัว Fluid ของ Sachtler จึงมีความคงทนสูง ใชงานไดนานเกิน 10 ป ไมเคยมีปญหาเรื่อง 

Pan- Tilt สะดุด ซ่ึงเรื่องนี้ มืออาชีพในวงการถายทําวีดีโอตางทราบดี หลายคายจึงใหความม่ันใจ ( 

Multitech,  Wedsite, 2004) 

4.2.4 หูฟง Sony รุน MDR-XD300 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ภาพท่ี 4-8 แสดงหูฟง Sony รุน MDR-XD300 

ท่ีมา :  http://www. sinsiamelectronics.com 

โยทิน ฤทธิพงศชูสิทธิ์ (2544) กลาววา หูฟงสําหรับงานบันทึกเสียงเปนของคูกันและจําเปนอยางมาก 

เพราะวาในขณะบันทึกเสียงดวยไมโครโฟน ซ่ึงสามารถควบคุมการรั่วไหลของเสียงภายในหองไดดวยการใชหู

ฟง และยังสามารถใหนักรองหรือนักดนตรีไดยินเสียงตางๆ ผานหูฟงอยางชัดเจน โดยไมทําใหการวางไมคมี

ปญหา  
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4.2.4 ไมโครโฟนไรสาย Wireless Microphone System Combo - A (516-558 MHz)    

ย่ีหอ Sennheiser รุน EW 100-ENG G3  

 

ภาพท่ี 4-9 แสดงไมโครโฟนไรสาย Wireless Microphone System Combo - A (516-558 MHz) 

ยี่หอ Sennheiser รุน EW 100-ENG G3  

ไมโครโฟนไรสาย SENNHEISER EW 100-ENG G3  ไมคลอยติดกลองชนิดหนีบปกเสื้อ อุปกรณใน

ชุดประกอบดวยหัวไมโครโฟนรุน ME 2 ตัวเครื่องสงสัญญาณรุน EK 100 ตัวรับสัญญาณ (ติดท่ีกลอง) รุน SK-

100ปรับความถ่ีได 12 ชอง ใชแบตเตอรี่ขนาด AA 1.5 V จํานวน 2 กอน (ท้ังตัวรับและตัวสงสัญญาณ) เปน

อุปกรณท่ีใชในการบันทึกเสียงผูบรรยาย ซ่ึงจะทําใหคุณภาพเสียงดีกวาการบันทึกดวยไมโครโพนของกลอง 

        4.2.5 ไฟทังสเตน (Location Lighting Kit) ขนาด 800 วัตต และ 1,000 วัตต 

 

 

 

 

 

 

                            ภาพท่ี 4-10 แสดงไฟทังสเตน 

     ท่ีมา : http://www.thaishortfilm.com 
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 สุทัศน บุรีภักดี (2529:223) กลาววา ไฟ Location Lighting Kit เปนประเภทท่ีจุดสวางดวยการ

ทํางานไสหลอด Tungsten คือ การจุดสวางเกิดข้ึนจากกระแสไฟวิ่งผานไสหลอดก็เกิดการจุดสวางเวลา

เดียวกัน ซ่ึงไสหลอดทํามาจากแร Wolfram การทํางานของหลอดไฟใหแสงสวางเม่ือกระแสไฟฟาวิ่งผานไส

หลอดก็จะเกิดแสงสวาง เวลาเดียวกันท่ีไสหลอดเกิดการจุดสวางตัวของไสหลอดจะเกิดการสลายตัวในลักษณะ

คอยเปนคอยไป โดยกลายเปนไอระเหยไปจับตัวเปนสีดําเกาะติดอยูภายในของหลอดไฟดานใน การสลายตัว

จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับระยะเวลาในการใชงาน ยิ่งใชมากไสหลอดก็เสื่อมสภาพไปเรื่อยๆ จนกระท่ังหมดอายุ

ตามท่ีกําหนดไว 

 การกําหนดคาของอุณหภูมิของแสงจะเปลี่ยนไป ถึงไสหลอดจะไมขาด ซ่ึงมีกําลังไฟหลายขนาด เชน 

800 วัตต และ 1,000 วัตต เปนตน ไฟชนิด Location Lighting Kit ยังเปนไฟท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการ

เคลื่อนยายเพราะดวยขนาดท่ีเล็กแตเหมาะสําหรับการใชท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัด เนื่องจากไมมีกําลังไฟสองสวางท่ีมาก

พอท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกวางๆ สวนมากจึงใชเพ่ือเปนไฟเสริม (Fill Light) 

 
4.3 คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการตัดตอ 
             - CPU  ขนาด  3 GHz ข้ึนไป 

   - RAM   1-2 GB  

             - HDD แนะนําใหตอแบบ RAID 1  เพราะมันจะไดเขียนและอานขอมูลเวลา Render ไดเร็วมาก ๆ 

ความจุเยอะ ๆ ไวกอนจะดีมากครับ 

             - Capture Card  จะเปนแบบ Firewire จะดีกวา USB Streaming  หรือใชของ Pinnacle หรือ

แบบมี Composite เพ่ืองานหลากหลายรูปแบบ 

   - การดจอ 

   - Soundcard  , DVD RW 1 

              - LCD 19 นิ้ว 

 

4.4 พ้ืนฐานการทํางานของ Adobe Premiere Pro CS 6 

4.4.1การติดตั้งโปรแกรม 

 การติดตั้งโปรแกรม Adobe  Premiere Pro CS6 มีการติดตั้งเชนเดียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร

ท่ัวไป ในกรณีท่ีมี Capture Card   หรือการดท่ีใชในการตัดตอ เชน  TRX100 จะมีการลง Plug in ท่ีมากับ

การดดวย นอกจากโปรแกรม Adobe  Premiere Pro CS6  จะตองติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม เชน   Adobe 

Audition  หรือ Sound  Forge ท่ีใชในการแปลงไฟลเสียง Adobe  Photoshop  หรือ Adobe lllustrator 

ใชในการตกแตงภาพ โปรแกรม Nero  
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         4.4.2 เริ่มตนกับโปรแกรม Adobe  Premiere Pro CS6  
         1. คลิกท่ีไอคอนของโปรแกรม 

         2.จะปรากฏหนาตางของโปรแกรมในกรณีท่ีจะสรางงานใหมใหคลิกท่ี New Project เปนการ

กําหนด Location ในการ Save Project โดยการคลิกท่ี Browse และการกําหนดชื่อของไฟล Project แลว

กด OK 

 

 
ภาพท่ี 4-11 แสดงหนาตางของ New Project 

3.จากนั้นจะปรากฏหนาตาง New Sequence เปนการเลือก Format ของงาน  เปนไฟลตางๆ ท่ีได
ทําการถายทํามา 

4.กําหนดชื่อในสวนของ Name Sequence แลวคลิก OK 
 

 
ภาพท่ี 4-12 แสดงหนาตางของ New Sequence 
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ทําความรูจักกับพ้ืนท่ีทํางาน (Workspace) 
 

 
ภาพท่ี 4-13 แสดงสวนประกอบของพ้ืนท่ีทํางาน (Workspace) 

ของโปรแกรม Adobe  Premiere Pro CS6 

 
1. Project เปนพ้ืนท่ีในการ Import และเก็บไฟลอางอิง 

2. Monitor มี 2 สวนคือ Source View จะเปนสวนท่ีจะตรวจดู  แกไข และตัดแตงวีดิโอคลิปนั้นและ    

    Program View จะแสดงภาพท่ีกําลังตัดตอบน Timeline 

3. Effects เปนท่ีรวบรวม Transition และ Effect  ท้ังภาพและเสียง  

4. Timeline เปนพ้ืนท่ีในการใชตัดตอท้ังภาพและเสียง                                                                                           

5. Audio Mixer เปนสวนท่ีแสดงระดับของเสียง                                                                                                  

6. Tool  เปนท่ีเก็บเครื่องมือท่ีใชในการตัดตอ                                                                                                  

7. Effect Controls เปนสวนท่ีใชในการปรับแตง Effect 

 

          การ Import ไฟล 

 ปจจุบันเทคโนโลยีการบันทึกของกลองวีดิโอระบบดิจิตอล (Digital Video)  เปนวีดีโอท่ีทําการบันทึก

ขอมูลภาพและเสียงท่ีไดมาจากกลองดิจิตอล ใหอยูในรูปของสัญญาณดิจิตอล   คือ 0 กับ 1     สวนการตัดตอ

ขอมูลของภาพและเสียงท่ีไดมาจากวีดีโอดิจิตอลนั้น    จะแตกตางจากวีดีโออนาลอก เพราะขอมูลท่ีไดจะยังคง

คุณภาพความคมชัดเหมือนกับขอมูลตนฉบับ     การพัฒนาของวีดีโอดิจิตอลสงผลใหวีดีโออนาลอกหายไปจาก

1.Project 

2.Monitor 

3.Effect 4.Timeline 

6.Tool 

5.Audio Mixer 

7. Effect Controls 
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วงการมัลติมีเดีย   เนื่องจากสัญญาณดิจิตอลสามารถท่ีจะบันทึกขอมูลลงบนฮารดดิสก   ซีดีรอม ดีวีดี     หรือ

อุปกรณบนัทึกขอมูลอ่ืน ๆ และสามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการผลิตมัลติมีเดีย

บนคอมพิวเตอร    สามารถเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณอนาลอกเปนสัญญาณดิจิตอลได        เพียงแตผูผลิตมี

ทรัพยากรทางดานฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีเหมาะสมเทานั้น      การบันทึกภาพและเสียงในระบบแอนาล็อก

เปลี่ยนเปนระบบดิจิตอล จึงใชการบันทึกใน Memory Cards เชน SD Card, CF Card , Flash Memory จึง

ไมตองมีความจําเปนในการ Capture ภาพจากมวนวีดิโอ 

         

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพท่ี 4-14 แสดงกลองถายภาพวีดิทัศนและอุปกรณการบันทึกภาพ 
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             ข้ันตอนการ Import ไฟล      
             คือเพียงคลิกขวาท่ีชองหนาตาง Project แลวเลือก Import เลือกไฟลท่ีจะนํามาตัดตอ ไฟลท่ีเรา
เลือกจะเขาไปอยูใน Project panel 
 

   
 

 
 

ภาพท่ี 4-14 แสดงข้ันตอนการ Import ไฟล 
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การ Import ไฟลวางลงบน Timeline 

การนําไฟลในหนาตางของ  Project  มาวางบน Timeline โดยการคลิกลากมาบริเวณ Timeline 

แลวปลอยมือคลิปวีดิโอก็จะปรากฏบน Timeline โดยดานบนเปนไฟลภาพและดานลางเปนไฟลเสียง   

 

ภาพท่ี 4-15 แสดงการนําไฟลมาวางลงบน Timeline 

การตัดตอพ้ืนฐาน 

เม่ือเรานําคลิปวิดีโอ   ไฟลเสียง  หรือไฟลภาพมามาใน Timeline แลว  การตัดในสวนท่ีไมตองการ  
โดยการไปคลิกท่ีรูปใบมีดท่ี Tool  หรือกด C  ลูกศรหรือเมาสจะเปลี่ยนเปนรูปใบมีด แลวนําไปคลิกตรงสวนท่ี
ตัดการตัด  และลบสวนท่ีเราไมตองการออกโดยการคลิกและกด Delete  และเม่ือจะเลื่อนคลิปท่ีใหมาตอกัน
ใหไปคลิกท่ีรูปลูกศรท่ี Tool  หรือกด V ลูกศรหรือเมาสจะเปลี่ยนเปนรูปลูกศร เทานี้ทานก็จะสามารถตัดตอ
แบบ Cut to Cut หรือแบบตัดชนไดแลว  เทคนิคนี้สามารถใชไดท้ังภาพและเสียงหรือไฟลอ่ืนๆ 
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ภาพท่ี 4-16 แสดงการตัดตอไฟลมาวางลงบน Timeline 

การเปล่ียนภาพดวย Video  Transition 

  ในการตัดตอแบบ Cut to Cut หรือแบบตัดชนนั้นเปนการตัดตอท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดคือ ท่ีนําเอา

ภาพ 2 ภาพมาวางตอกัน  ทําใหบางครั้งผูชมอาจจะดูเหมือนมีการเปลี่ยนภาพท่ีไมนุมนวล  โปรแกรมจึงไดมี

การนํา Video Transition เพ่ือทําใหการเปลี่ยนภาพดูนุมนวลข้ึน  และยังสามารถเพ่ิมรายละเอียด  อารมณ  

และสรางสเปเชียลเอฟเฟกตไดอยางนาตื่นตาตื่นใจ  โดยวิธีงายๆ คือการเลือก Video Transition ในหนาตาง 

Effect  ซ่ึงมีเทคนิคการเปลี่ยนภาพไดหลายลักษณะ  และคลิกลากมาวางระหวางภาพ 2 ภาพ หากเกิดมีเสน

แดงบน Timeline ตอง Render โดยการกด Enter แลวลอง Play โดยการกด spacebar  

    

                                         ภาพท่ี 4-17 แสดงหนาตางของ Effect 
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ภาพท่ี 4-18 แสดงการใส Effect Transition 

เม่ือลอง  Play ดูแลวรูสึกวาการเปลี่ยนภาพชาหรือเร็วไป  เราสามารถปรับระยะเวลาในการเปลี่ยน

ภาพ  คลิกท่ีตัว Transition ท่ีวางระหวางภาพโดยไปท่ีหนาตางของ  Effect Controls โดยการพิมพตัวเลข

ตรง Duration หรือใชเมาสลากท่ีตัวของ Transition เลยก็ได แลวกด Enter แลวลอง Play โดยการกด 

spacebar  

 

ภาพท่ี 4-19 แสดงการปรับคา Effect Transition ใน Effect Controls 
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การยอและขยายภาพดวย Effect Controls 

เราสามารถยอขยายภาพ  เคลื่อนยายภาพ  หมุนภาพไดดวยการปรับท่ี Effect Controls 
 

 

ภาพท่ี 4-20 แสดงการปรับคาตางๆ ใน Effect Controls 

             Motion           

- Position ปรับตําแหนงของภาพ 

- Scale  ปรับขนาดของภาพ 

- Rotation  การหมุนภาพ 

               - Opacity  การปรับความเขมความบางของภาพ 
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การปรับความเร็วของคลิปวีดิโอ 

 เม่ือเราตองการปรับความเร็วของภาพ  การทําภาพ Reverse Speed ใหเราคลิกขวาท่ีภาพท่ีตองการ 

แลวเลือก Speed/Duration  ปรับความเร็ว หรือ / ท่ี Reverse Speed เพ่ือใหภาพเคลื่อนไหวในทางกลับกัน 

แลวกด OK 

 

 

ภาพท่ี 4-21 แสดงข้ันตอนการปรับความเร็ว-ชาของวีดิโอ 
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            ข้ันตอน Unlink ระหวางภาพและเสียงของวีดิโอ 

             การ Unlink เปนการแยกภาพแลเสียงของวีดิโอ เพ่ือทําการปรับแตง หรือลบเสียงหรือภาพออก 

โดยดารคลิกขวาตรงคลิปแลวเลือก Unlink 

 

 

ภาพท่ี 4-22 แสดงข้ันตอน Unlink ระหวางภาพและเสียงของวีดิโอ 
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การปรับแตงภาพดวย Video  Effect 

           การปรับภาพดวย Video Effect เปนการปรับแตงภาพใหมีความนาสนใจมากข้ึน ซ่ึงในโปแกรมมีไว

มากมาย  เชน การปรับแสง   การทําภาพในลักษณะตางๆ  การทํา   Blue Screen  การทํา Lighting หรือผูท่ี

ซ้ือการดตัดตอมา จะมี Plug in Video Effect แถมมาดวย การนําไปใชโดยการคลิก Video Effect ในพาเลต 

Effect  นํามาวางในคลิปวีดิโอท่ีตองการจะปรับแตงภาพ ในกรณีการนํา Plug in ท่ีนอกเหนือจากท่ีโปรแกรม

ใหมา สามารถนํามาใชไดโดยการ Copy แลวนํามาวางใน Folder Effect  โปรแกรม Adobe  Premiere Pro 

CS6  หรือทําการ Install แลวทําการ Restart 

                    เราสามารถปรับ Video Effect โดยไปท่ีหนาตางของ  Effect Controls จะมีชื่อของ Plug in 

ท่ีเราใชอยูดานลาง  

     

ภาพท่ี 4-23 แสดงข้ันตอนการใส Video Effect 
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การปรับเสียงดวย Audio  Transition 

การใช Audio Transition สวนใหญเปนการ Dissolve เสียงของคลิปวีดิโอใหเสียงในคลิปแรกคอย ๆ

เบาลงและเสียงของคลิปท่ี 2 จะคอยดังข้ึน การใชก็มีลักษณะเชนเดียวกับ Video Transition คือนําไปวาง

ระหวางคลิปวีดิโอ 2 ไฟล  และสามารถปรับการเชื่อมตอเสียงเหมือนการปรับ Video Transition 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4-24 แสดงข้ันตอนการใส Audio Transition 
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การสรางตัวหนังสือ 

          ในกรณีท่ีเราจะสรางตัวอักษร หรือท่ีเราเรียกกันวา CG   เชน การใสชื่อพิธีกร  หรือการใสหัวขอเรื่อง  
ทํา Credit ทายรายการ  เราจะสรางไปท่ี  File>New>Title  หรือกด Ctrl+T  
 

 
 

ภาพท่ี 4-25 แสดงข้ันตอนการสรางตัวอักษร 
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เม่ือเปดหนาตางของ Adobe Title Designer  ข้ึนมา  หนาตาง Title Designer ประกอบดวย 
 

   
 

ภาพท่ี 4-26 แสดงหนาตางของ Text 

 
1.Title Type Menu  เปนการเลือกการเคลื่อนท่ีของตัวอักษรเปนแบบ Still (นิ่ง) แบบ Roll (เลื่อน

จากลางข้ึนบน) แบบ Crawl (เลื่อนจากซายไปขวา) 

2. Tool เปนสวนของเครื่องมือในการทําตัวอักษรและกราฟกตางๆ 

3. Title Area  เปนสวนแสดงตัวหนังสือ 

4. Font Style Option Menu  เปนสวนท่ีโปรแกรมไดออกแบบตัวหนังสือ สามารถนํามาใชได 

5. Templates  Menu เปนสวนท่ีรวบรวม Templates ท่ีโปรแกรมสรางไว  มีท้ัง Bar   พ้ืนหลัง 

6. Object  Style เปนสวนในการกําหนดลักษณะตางๆของตัวอักษรและกราฟก เชน Font  ขนาด

ของตัวอักษร  สี เสนขอบ  เงา   

7. Transform Area สําหรับการยาย, หมุน, ปรับความเขมความจาง  และการยอตัวอักษรหรือ

กราฟก 

 

1.Title Type Menu   

2.Tool   

6. Object  Style 

7. Transform Area 

5.Templates  Menu 

3.Title Area  

4. Font Style Option Menu  
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การใส Bar และ Counting 

การใส Bar และ Counting  โดยไปท่ี File>New>Universal Counting Leader… ซ่ึงสามารถ

เปลี่ยนสีพ้ืน  ตัวเลือกไดตามความตองการ 

   

ภาพท่ี 4-27 แสดงข้ันตอนการใส Bar และ Counting 
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การใชเทคนิค Keyframe 

 การใชเทคนิค Keyframe ถาใชในสวนของภาพจะเปนการเพ่ิม-ลดความชัดเจนของภาพ  เหมือนเรา
ใส Transition  Dissolve แตเราสามารถเพ่ิม-ลดสวนใดของคลิปก็ได แตถาใชในการเรื่องของเสียง  จะใชใน
การปรับระดับความดังของเสียง  สวนใชใชในการปรับระดับเสียงดนตรีประกอบการบรรยายไมใหดังมากกวา
เสียงบรรยาย   

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4-28 แสดงข้ันตอนการใชเทคนิค Keyframe 
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การปรับระดับเสียงใน Timeline 
             1. คลิกปุม Show Keyframe ดานหนาของ  Audio Layer  เลือก  Show Track Keyframes  จะ
เกิดเสนสีเหลืองตลอด Layer  
             2. การปรับความดังและความเบาของเสียง ใหเลื่อนเสน Edit Line ไปยังตําแหนงเสียงท่ีตองการ
ปรับ   แลวคลิกปุม(.) คลิกท่ีปุม Add/Remove Keyframe  จะเกิดปุมบนเสน โดยเราจะตองเพ่ิม 2 จุด   
            3. เม่ือเราจะทําการคอยเพ่ิมเสียงข้ึน  จุดแรกจะอยูในระดับ -22  db โดยเลื่อนจุดลงสวนจุดท่ี 2 
เอาไวดังเดิม 
 

การ Export Movie 

เม่ือเราตัดตองานเปนท่ีเรียบรอยแลว  เราตอง Export งานในรูปแบบตาง ๆ เชน  ไฟล H.264  หรือ
การ Export ไฟลผานโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีสามารถไรท DVD  โดยสามารถ Export เปนไฟลวีดิโอ  (Movie)  
ภาพนิ่ง (Frame)  เสียง (Audio)  สรางแผน CD-ROM โดยโปรแกรม Adobe Media Encoder ซ่ึงมีข้ันตอน
ดังนี้ 

1.ไปท่ี File>Export>Media จะปรากฏหนาตาง Export Setting  
 

    
 

ภาพท่ี 4-29 แสดงข้ันตอนการ Export Movie   
 
 2.ในชองของ Format สามารถเลือกไฟลท่ีเราจะทําการ Export จะเปนไฟลวีดิโอ เสียง หรือ ภาพนิ่ง 
เม่ือเราเลือกไฟลท่ีเราตองการแลว เราตองปรับในชองของ Preset จะมี Format  มากมาย เชนการเปลี่ยน
วีดิโอเพ่ือการนําไปลงบน Youtube  สําหรับมือถือ 
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ภาพท่ี 4-30 แสดงการเลือกชนิดของไฟลวีดิโอท่ีจะทําการ Export   
 
 3.กําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะเก็บไฟลท่ี Export และสามารถเลือกไดดวยวาจะ Export ภาพหรือเสียงพรอมกัน
หรือไม จากนั้น คลิกปุม Export 
 

 
 

ภาพท่ี 4-31 แสดงการปรับคาตางๆ ในการ Export   
 

 



61 

 

 

          การ Export Movie ดวยคําส่ัง Queue 
 การ Export Movie ดวย Queue เปน Export ไปยังโปรแกรม Adobe Media Encoder และ

สามารถแปลงไฟลท่ีมีหลาย ๆ Sequence โดยโปรแกรมจะทําการเรียงไฟลท่ีจะ Export หรือแปลงไฟลใน

แบบตางๆ วิธีการ Export จะเหมือนกับวิธีท่ีไดกลาวมาแลว แตจะตางกันท่ีจะเลือกคลิกท่ีปุมคําวา Queue 

แทน 

 

ภาพท่ี 4-32 แสดงการ Export Movie ดวยคําสั่ง Queue 
  

การ Export Movie ดวยคําส่ัง Adobe Dynamic Link 

 เปนวิธีการไรทแผน DVD โดยไมตองทําการ Export ไฟล ก็สามารถไรทลง DVD ดวยโปรแกรม 

Adobe Encore CS6โดยมีวิธดีังนี้ 

 1.ไปท่ี File> Adobe Dynamic Link >Sent  to Encore โปรแกรมก็จะทําการ Link งานไปท่ี

โปรแกรม Adobe Encore CS6 
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ภาพท่ี 4-33 แสดงข้ันตอนการใชคําสั่ง Adobe Dynamic Link 
 

 2.เม่ือเขามาท่ีโปรแกรม Adobe Encore   แลวจะมีการสราง   New Project    ใหเราตองชื่อในชอง 

Name และท่ีจะเกิดไฟล Project ในชอง Location  แลวเลือก DVD ในชอง   Authoring       และเลือก 

Television เปนระบบ PAL แลวคลิก OK โปรแกรมก็จะนําไฟลท่ีเราตัดตอบน Timeline          ในโปรแกรม 

Adobe  Premiere Pro CS6  ไปวางไวบน Timeline ของโปรแกรม Adobe Encore CS6 ดวย 

 

 

ภาพท่ี 4-34 แสดงการตั้งคาในหนาตาง New Project ในโปรแกรม Adobe Encore 
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ภาพท่ี 4-35 แสดงหนาตางโปรแกรม Adobe Encore ท่ีสรางข้ึนมาใหม 
 

 3. สามารถปรับ Speed ในการไรท แตสวนใหญโปรแกรมจะคํานวณมาแลวเพ่ือท่ีจะสามารถไรทงาน

ลงแผน DVD ไดเพียงพอ สามารถเปลี่ยนชื่อแผนในชอง Name และเม่ือปรับคาตางๆ เรียบรอยแลว ใหคลิกท่ี

ปุม Build โปรแกรมก็จะทําการ Trancoding ไฟลแลวทําการไรทลงแผน DVD 

 

    
 

 ภาพท่ี 4-36 แสดงการปรับคาตางๆ ในหนาตาง Build 
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4.5 ข้ันตอนการประเมินคุณภาพของส่ือวีดิทัศนการศึกษา 
              ข้ันตอนในการประเมินสื่อวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา ทางฝายผลิตสื่อการศึกษาจะใชวิธีประเมินผลโดย

ผูเชี่ยวชาญหรือผูสอน    โดยใชแบบประเมินใหผูเชี่ยวชาญหรือผูสอนพิจารณาท้ังทางดานคุณภาพ      เนื้อหา

สาระ  และเทคนิคการจัดทําสื่อการเรียนการสอนนั้น  แบบประเมินมีลักษณะเปนแบบประมาณคา  (Rating 

scale) หรือเปนแบบเห็นดวย  ไมเห็นดวย  สรุปผลความถ่ีแลวอาจทดลองความแตกตางระหวางความถ่ีดวย

ไครสแควร  ซ่ึงแบบประเมินสื่อวีดิทัศนการศึกษา ในรูปแบบของการใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 

มีการกําหนดความหมายของคะแนนใหกับตัวเลือกในแบบสอบถามแตละขอดังนี้ (Best John W, 1978 : 

182) 

    5   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 

4   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพดี 

3   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 

2   คะแนน    หมายถึง  ตองปรับปรุงแกไข 

1   คะแนน    หมายถึง  ใชไมได 

 โดยมีการกําหนดการแปลผลคาเฉลี่ยและเกณฑการแปลความหมายดังนี้ 

    4.51 – 5.00    คะแนน   หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

3.51 – 4.50      คะแนน   หมายถึง มีคุณภาพดี 

2.51 – 3.50      คะแนน   หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 

1.51 – 2.50      คะแนน   หมายถึง ตองปรับปรุงแกไข 

1.00 – 1.50      คะแนน   หมายถึง ใชไมได 

              ซ่ึงทางฝายผลิตสื่อการศึกษาไดพัฒนาแบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศนเพ่ือการศึกษาตาม

แบบฟอรม ภาคผนวก ข แบบประเมินคุณภาพของสื่อการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
5.1 ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการใหบริการการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา      โดยใชโปรแกรม 

Adobe Premiere Pro CS6 ฝายผลิตสื่อการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสภาพปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน   โดยผูจัดทําคูมือปฏิบัติงานขอสรุป

สภาพปญหาและอุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะจากประสบการณของผูจัดทําคูมือ และไดทําการรวบรวมสภาพ

ปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานจริง แลวทําการแยกออกเปนประเด็นๆ ซ่ึงสามารถนําเสนอไดดังตอไปนี้ 

           5.1.1 ปญหาการปฏิบัติงานดานข้ันตอนการขอรับบริการ การสื่อสารและการติดตอประสานงาน 

                   1) ข้ันตอนในการปฏิบัติงานมีความซับซอน 

                   2) ปญหาบุคลากรผูมาขอใชบริการไมไดทําการติดตอประสานงานลวงหนา 

                   3) ปญหาบุคลากรผูมาขอใชบริการ เขียนแบบฟอรมขอรบับริการไมชัดเจน 

                   4) ปญหาดานการประชาสัมพันธ การใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนของฝายผลิตสื่อการศึกษา 

            5.1.2 ปญหาการปฏิบัติงานดานการใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศน 

                   1) ปญหาการใชงานโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 6 

                   2) ปญหาไมมีคูมือในการใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศน 

            5.1.3 ปญหาการปฏิบัติงานดานบุคลากรผูใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศน 

                   1) ปญหาบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานและใหบริการ 

                   2) ปญหาบุคลากรไมมีความรูความเชี่ยวชาญในเครื่องมืออุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 5  
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
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5.2 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
           5.2.1 ปญหาการปฏิบัติงานดานข้ันตอนการขอรับบริการ การส่ือสารและการติดตอ 
ประสานงาน 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางในการแกไขปญหา 
1) ข้ันตอนในการปฏิบัติงานมีความซับซอน 
        ในการใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา
ระหวางผูขอใชบริการและผูใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศน 
บางครั้งตองผานข้ันตอนมากเกินไป จึงทําใหเกิดความ
ลาชาในการติดตอขอใชบริการ    ทําใหผูปฏิบัติงานท่ี
จะตองจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณเกิดความลาชา
ในการใหบริการและการปฏิบัติงาน 
 

        บุคคลากรผูขอใชบริการ    จะตองปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการขอใชบริการตามลําดับ   โดยขอลวงหนา 
ประมาณ 3 วัน  ตามข้ันตอนจนถึงผูใหบริการ อยาง
นอย 1 วันทําการ และบุคคลากรผูใชบริการตองแจง
ทางโทรศัพทหรือแจงดวยตนเอง  ใหผูใหบริการผลิต
สื่อวีดิทัศนทราบถึงความประสงคข้ันตอน 
รายละเอียดการงาน กอนหนังสือหรือแบบฟอรมการ
ขอใชบริการจะถึงผูใหบริการ    เพ่ือผูใหบรกิารจะได
เตรียมเครื่องมือและอุปกรณลวงหนา 

2) ปญหาบุคลากรผูมาขอใชบริการไมไดทําการ
ติดตอประสานงานลวงหนา  
        การใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา   ใหได
ตามความประสงคของผูขอใชบริการ  และมี
ประสิทธิภาพนั้นผูใชบริการจะตองติดตอขอใชบริการ
ลวงหนาตามข้ันตอนการปฏิบัติงานการใหบริการของ
ฝายผลิตสื่อการศึกษา 

        บุคคลากรผูขอใชบริการ จะตองกรอกขอมูลใน
แบบฟอรม   เพ่ือขอใชบริการดวยตนเองหรือผูแทนท่ี
สามารถรับผิดชอบ   ตัดสินใจ     และทําความเขาใจ
เก่ียวกับการใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของผูใหบริการไดอยางชัดเจน ขอใชบริการ
ลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน 

3) ปญหาบุคลากรผูมาขอใชบริการ เขียน
แบบฟอรมขอรับบริการไมชัดเจน 
        การใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา
หากบุคคลากรผูขอใชบริการเขียนแบบฟอรมขอรับ
บริการไมชัดเจน    อาจจะทําใหการสื่อความหมาย    
ผิดความหมายและไมตรงตามความประสงคของ
บุคลากร    ดังนั้นผูมาขอใชบริการจะตองแจงความ
ประสงค ข้ันตอนรายละเอียด ของงานและ
ผูรับผิดชอบหรือทําหนาท่ีตัดสินลงในแบบฟอรม
ขอรับบริการและบุคคลากรผูปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

        บุคคลากรผูขอใชบริการ จะตองกรอกขอมูลใน
แบบฟอรมหรือแจงดวยตนเองใหผูใหบริการผลิตสื่อ
วีดิทัศน เพ่ือแจงใหผูใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนทราบ
ถึงความประสงค ข้ันตอน รายละเอียดลงใน
แบบฟอรมการขอใชบริการ พรอมท้ังวิธีการติดตอท้ัง
ทางโทรศัพทหรืออีเมลของผูขอใชบริการเอง
ผูปฏิบัติงานแทนหรือหนวยงานท่ีสามารถรับผิดชอบ
และตัดสินใจได 
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ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางในการแกไขปญหา 
4) ปญหาดานการประชาสัมพันธ การใหบริการ
ผลิตส่ือวีดิทัศนการศึกษาของฝายผลิตส่ือการศึกษา 
         ในปจจุบันฝายผลิตสื่อการศึกษายังขาดการ
ประชาสัมพันธ สําหรับการใหบริการตางๆของฝาย 
จึงทําใหบุคคลากรหรือหนวยงานบางหนวยงาน ไม
ทราบถึงการขอบเขตข้ันตอน และวิธีการใหบริการ
ตางๆ ของฝาย ดังนั้นทางฝายผลิตสื่อการศึกษา
จะตองเพ่ิมวิธีการและชองทางตางๆ สําหรับการ
ประชาสัมพันธ เพ่ือใหบุคลากรหรือหนวยงานตางๆ 
ไดทราบถึงการใหบริการของฝายผลิตสื่อการศึกษา 

        ปจจุบันฝายผลิตสื่อการศึกษาไดทําการเพ่ิม
วิธีการและชองทางตางๆ สําหรับการประชาสัมพันธ
การใหบริการของฝาย ยกตัวอยาง เชน การทํา
หนังสือถึงหนวยงานภายในในการชวยเหลือผลิต    
สื่อการสอนตางๆ ทําโปสเตอรประชาสัมพันธ ไป
ติดตามสถานท่ีและหนวยงานตางๆ เพ่ือใหบุคลากร
หรือหนวยงานตางๆ ไดทราบถึงการใหบริการของ
ฝายผลิตสื่อการศึกษา พรองท้ังมีวิธีการเพ่ิมชองทาง
ในการประชาสัมพันธทางระบบออนไลนอ่ืนๆดวย 
เชนอีเมล (E-Mail) เว็บไซต ระบบเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Network) Facebook เปนตน 

 
  ตารางท่ี 5-1แสดงปญหาการปฏิบัติงานดานข้ันตอนการขอรับบริการ การสื่อสารและการติดตอประสานงาน 
 
 
5.2.2 ปญหาการปฏิบัติงานดานการใหบริการผลิตส่ือวีดิทัศน 
 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางในการแกไขปญหา 
1. ข้ันตอนกอนการถายทํา (Pre-Production) 
    อาจารยท่ีผลิตสื่อวีดิทัศนไมเขาใจการรูปแบบการ
ผลิตสื่อวีดิทัศน ข้ันตอนและการเตรียมการกอนการ
ผลิต 

     ทีมงานจะเปดตัวอยางการผลิตสื่อวีดิทัศนให
อาจารยผูสอนไดเห็นรูปแบบการผลิตวีดิทัศนใน
ลักษณะตางๆ และใหอาจารยเลือกรูปแบบท่ีตองการ 
พรอมท้ังอธิบายการเตรียมความพรอมกอนการผลิต
รายการ เชน การเตรียมเนื้อหา เตรียมวัสดุอุปกรณใน
การถายทํา งบประมาณ สถานท่ีการถายทํา การจัด
เนื้อหาและบทโทรทัศนเพ่ือใหอาจารยไดทราบถึงสิ่งท่ี
ตองเตรียมในการถายทํา 

2. ข้ันตอนการถายทํา (Production) 
    2.1 ในการถายทําในชวงแรกอาจจะใชเวลานาน 
เพราะอาจารยอาจจะไมคุนเคยกับการถายทํา 
 
 
 
 
 
 
 

     
 การแกปญหาโดยการถายทําเปนชวงๆ ตามเนื้อหา 
เม่ืออาจารยมีความชํานาญแลวจึงสามารถถายทํา
ตอเนื่องจนจบเรื่องได 
 
 
 
 
 
 



68 

 

 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางในการแกไขปญหา 

    2.2 การตัดตอในเนื้อหาท่ีคอนขางซับซอนและ
อาจจะมีสื่อหลายๆ แบบรวมดวย การใสกราฟก 
ตัวหนังสือเพ่ืออธิบายเนื้อหาใหเขาใจมากข้ึน 
   2.3 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการตัดตอมียังไม
เหมาะสมกับการตัดตอ เชน RAM คอนขางนอย และ
พ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลในการตัดตอ มีนอย ไมเพียงพอ
ตอความตองการ 

      การตองทําบทวีดิทัศนใหมีความละเอียดและ
ถูกตองใหมากท่ีสุด เพราะผูปฏิบัติงานตัดตอจะได
เขาใจตรงกัน ตรวจสอบบท ภาษา ใหถูกตอง 
      การแกปญหาเรื่องเครื่องตัดตอโดยการเพ่ิม 
RAM    ใหมากข้ึน    และซ้ือ External Hard Drives   
เพ่ือเก็บไฟลขอมูลตางๆ     พยายามเก็บไฟลขอมูลท่ี
ทํางานเสร็จแลวออกจากเครื่องคอมพิวเตอร     และ
พยายามอยาใสขอมูลไวใน Drive C เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีใน
การประมวลผลมากข้ึน 

3. ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production) 
       การประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศนการศึกษา มี
กระบวนการท่ีซับซอน นอกจากอาจารยผูสอนจะเปน
คนประเมินในเบื้องตนแลว จะตองนําสื่อไปประเมิน
คุณภาพท้ังผูเชียวชาญอีกดวย 

      การแกปญหาโดยใหผูสอนประสานงานลวงหนา
กับผูเชี่ยวชาญในการประเมินสื่อการสอน 

4. ข้ันตอนการนําเสนอและเผยแพรผลงาน 
(Presentation) 
       เม่ือสื่อวีดิทัศนการศึกษาท่ีผานการประเมิน
คุณภาพแลว    การเผยแพรผลงานหรือการนําไปใชมี
หลายรูปแบบ ท้ังการนําไปเปนสื่อการสอนในชั้นเรียน 
การเผยแพรผานเครื่องมือตางๆ    การนําไปประกอบ 
การจัดทํา e-Learning    ซ่ึงแตรูปแบบท่ีจะนําไปใชมี
รูปแบบท่ีแตกตางกันและมีวิธีการแปลงไฟลท่ีแตกตาง
กัน 

      การแกปญหาโดยการแปลงไฟลท่ีสามารถ
นําไปใชเปนสื่อหลายๆ แบบได เชน ไฟลท่ี mp4 ซ่ึง
เปนไฟลท่ีมีคุณภาพของภาพและเสียงท่ีดีและมีขนาด
เล็ก และปจจุบันจะใชไฟลชนิดนี้ในการนําไปเผยแพร
มากท่ีสุด 

5. ปญหาไมมีคูมือในการใหบริการส่ือวีดิทัศน
การศึกษา 
          ข้ันตอนในการผลิตสื่อการศึกษามีข้ันตอนท่ี
ซับซอนและตองอาศัยอุปกรณ ความพรอมของ
อาจารยผูสอน และวิธีการตัดตอท่ีมีความยาก รวมท้ัง
การประเมินคุณภาพสื่อ ตองอาศัยความชํานาญใน
การทํางาน 

    ทางฝายผลิตสื่อการศึกษาจึงไดพัฒนาหลักเกณฑ
และข้ันตอนการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษาดวย
โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 6 ข้ึนมา
เพ่ือใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดมีแนวทางในการดําเนิน
ใหสําเร็จและลุลวงไปดวยดี 

                    
                     ตารางท่ี 5-2 แสดงปญหาการปฏิบัติงานดานการใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศน 
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5.2.3 ปญหาการปฏิบัติงานดานบุคลากรผูใหบริการผลิตวีดิทัศนการศึกษา 
 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางในการแกไขปญหา 
1) ปญหาบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานและ
ใหบริการ 
     ฝายผลิตสื่อการศึกษา มีบุคลากรท้ังหมด 3 ทาน 
ซ่ึงงานของฝายฯ มีคอนขางมาก มีหนาท่ีในการ
ใหบริการผลิตสื่อโสตทัศนและใหบริการ
โสตทัศนูปกรณแก อาจารย นักศึกษาและหนวยงาน
ตางๆภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นในการปฏิบัติงาน 
บางครั้งบางกิจกรรมก็ตองการบุคลากรหลายคน เชน
การปฐมนิเทศ งานลอยกระทง งานพระราชทาน
ปริญญาบัตร จะตองใชบุคลากรหลายทาน  จึง
จําเปนตองทํางานถายนอกสถานท่ีกอน ทําใหไมมี
บุคลากรประจําฝาย บุคคลากรไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานและใหบริการ 

     1.แนวทางการแกไข คือ ตองทําตารางงานในการ
ถายทํา      และเลือกนัดอาจารยท่ีตองการมาถายทํา
วีดิทัศนการสอนในวันท่ีทีมงานวาง 
     2. จัดการฝกอบรมหรือสอนงาน การใหบริการสื่อ
วีดิทัศนการสอน ใหแกบุคลากร เจาหนาท่ี และแผนก
งานอ่ืน ท่ีมีตําแหนงหรือสายงานใกลเคียงกัน เพ่ือให
มาเปนผูชวยในการปฏิบัติงาน ในการถายทํา ตัดตอ
บันทึกเสียงข้ันพ้ืนฐานได โดยการฝกอบรมหรือการ
สอนงานจะไมมี ความซับซอนมากนัก ซ่ึงผลจากการ
ฝกอบรมหรือสอนงานท่ีทํา จะชวยใหงานสําเร็จลุลวง
ไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ 

2) ปญหาบุคลากรไมมีความรูความเช่ียวชาญใน
เครื่องมืออุปกรณ 
       จากสถานการณปจจุบัน ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในดานตางๆ       ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 
รวมถึง เทคโนโลยีในดานตางๆ     ท่ีเก่ียวของกับงาน
ทางดานเทคโนโลยีการศึกษาหรือเทคโนโลยีท่ีนํามาใช
ในการศึกษา  ก็ไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วเชนกัน 
จึงทําใหบุคลากรผูใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนเอง ก็
จําเปนท่ีจะตองพัฒนาตัวเองใหทันเทคโนโลยีตางๆ
เหลานั้นอยางตอเนื่อง 

       ผูใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษา  จําเปนท่ี
จะตองศึกษาในเครื่องมือและอุปกรณ     ท่ีใชในการ
ใหบริการ และท่ีเก่ียวของกับการใหบริการโดย
สามารถท่ีจะศึกษาจากคูมือ ศึกษาจากผูรู  
ผูเชี่ยวชาญ    หรือจากเครือขายอินเทอรเน็ตโดยการ
เขาเว็บไซตตางๆของผูผลิต มีการฝกอบรม ดูงานดาน
การผลิตรายการโทรทัศนท้ังภายในและภายนอก การ
ฝงตัวกับสถานประกอบการ     และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ่ึงกันและกัน    เพ่ือท่ีจะไดนําความรูท่ีไดมาใช
กับเครื่องมืออุปกรณท่ีมีอยู    และใหบริการอยางเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 
              ตารางท่ี 5-3 แสดงปญหาการปฏิบัติงานดานบุคลากรผูใหบริการผลิตวีดิทัศนการศึกษา 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
          ในการผลิตสื่อวีดิทัศนในปจจุบัน   มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีทางโทรทัศน    ซ่ึงเปลี่ยน

จากระบบ PAL เปนระบบโทรทัศนความละเอียดสูง   (High-definition television - HDTV)       ซ่ึงอุปกรณ

และโปรแกรมตางๆ   มีการพัฒนาใหสอดคลองกับการพัฒนาทางดานโทรทัศนมากข้ึน      ในเรื่องของอุปกรณ

การถายวีดิโอ  การเปลี่ยนระบบบันทึกภาพจากท่ีเปนมวนเทปท่ีเปนระบบ Analog  มาเปนระบบ Memory 

Cards    ท่ีเก็บขอมูลเปนแบบดิจิตอล   แตกระบวนการทํางานผลิตสื่อวีดิทัศนยังคงเหมือนเดิม  ในการผลิต

สื่อวีดิทัศนในหนึ่งเรื่องการเตรียมเนื้อหาท่ีถูกตองเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด     จากนั้นคือการแปลเนื้อหาเหลานั้นให

ออกมาเปนภาพเพ่ืออธิบายใหผูเรียนไดเขาใจมากข้ึน         และมีกระบวนการประเมินคุณภาพท้ังในสวนของ

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานการผลิตสื่อวีดิทัศน          จากนั้นทําการทดลองดวยกลุมตัวอยาง  

เม่ือปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและกลุมตัวอยางแลว จึงจะไดสื่อท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใชใน

การเรียนการสอนไดเปนอยางดี  

           อยางไรก็ตามในการผลิตสื่อในแตละครั้งจะตองใชเวลาในการดําเนินการท่ีคอนขางมาก  อาจารยหรือ

ผูขอใชบริการอาจจะไมเขาใจในกระบวนการและความซับซอนในทํางาน     จึงจําเปนตองใชเวลาในการผลิตท่ี

คอนขางนาน  รวมท้ังผูปฏิบัติงานตองมีประสบการณในการผลิตสื่อวีดิทัศน และสามารถแกไขปญหาท้ังใน

สวนของการเตรียมการผลิต ข้ันตอนการถายทํา การตัดตอท่ีคอนขางซับซอนมาก    และการประเมินคุณภาพ

สื่อวีดิทัศน ดังนั้นผูปฏิบัติการจะตองศึกษาหาขอมูลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและ

กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศนเปนอยางมาก รวมท้ังการหาความรู รูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศนจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลาย มีการพัฒนา ฝกอบรมศึกษาดูงานดานการผลิตรายการโทรทัศนจากหนวยงานภายนอก        ท่ีมี

เครื่องมือท่ีทันสมัยมากกวาอยางตอเนื่อง
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            Recorder). เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตวีดิทัศนเพ่ือการ   

            ประชาสัมพันธผานหนังสืออิเล็กทรอนิกส วันท่ี 20 – 25  มิถุนายน 2559 สํานักงานวิทยทรัพยากร   
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       ภาคผนวก



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก ก  

แบบฟอรมการเขียน / แกไขบทโทรทัศน 
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แบบฟอรมการเขียน / แกไขบทโทรทัศน 

    เรื่อง...................................................................... ความยาว ..........….……............ แผนท่ี ........……… 

         บทโทรทัศน        แกไข ...........................................……………….....วันท่ี ................................ 

ลําดับท่ี เวลา ภาพ เสียง 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                   ผูเขียนบท / ผูรับผิดชอบ …………………………………… 
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แบบฟอรมบันทึกความตองการใชบริการงานผลิตและเผยแพรส่ือการศึกษา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

Tel. 02-5493662 

เลขท่ี...................... 

          วันท่ีขอใชบริการ........................................................... 

ช่ือ/นามสกุล.....................................................................................          อาจารย              เจาหนาท่ี             นักศึกษา             

ภาควิชา/กอง/ฝาย/งาน......................................................คณะ/สํานัก/สถาบัน.................................................................. 

โทรศัพท.......................................................โทรสาร............................................. 

 

มีความประสงคขอใชบริการ        

  หองสตูดิโอ TV   หองบันทึกเสียง 

  หองตัดตอ  ชุดตัดตอ......................................................................................................... 

ถายทํา (ระบุสถานท่ี)........................................................................................................ 

สําเนาเทป   เทปวีดิทัศน เทปเสียง    จํานวน....................มวน 

สําเนา  CD,VCD    จํานวน.....................แผน 

สําเนา  DVD    จํานวน.....................แผน 

แปลงเทปวิดีทัศนเปน VCD   จํานวน....................มวน......................แผน 

แปลงเทปวิดีทัศนเปน  DVD จํานวน....................มวน......................แผน 

ผลิตสื่อการสอน(โปรดระบุ) 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................. 

จุดประสงคเพ่ือ........................................................วิชา...............................................เร่ือง......................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….ถายทํา/รับสื่อ/ใชบริการ วัน

ท่ี................เดือน.............................พ.ศ..................เวลา............................น. 

 

ลงชื่อ......................................................ผูขอใชบริการ 

                                                                                           (....................................................) 

  

 

 

 

 

 

 

 

บันทกึการอนุมัต ิ

อนุมัติ....................................................... 

อ่ืนๆ......................................................... 

................................................................ 

ลงช่ือ.........................................ผูอนุมัติ 

     (...........................................) 

      ................/................./........... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

แบบประเมินคุณภาพของสื่อวีดิทัศนการศึกษา 
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แบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศนการศึกษา  สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

เรื่อง................................................................................................ 
คําช้ีแจง กรุณาใสเครื่องหมาย / ในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
           การกําหนดความหมายของคะแนนใหกับตัวเลือกในแบบสอบถามแตละขอดังนี้   
    5   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 

4   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพดี 
3   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
2   คะแนน    หมายถึง  ตองปรับปรุงแกไข 
1   คะแนน    หมายถึง  ใชไมได 

 
รายการ ความคิดเห็น 

ดีมาก ด ี ปานกลาง ควรปรับปรุง ใชไมได 

1.เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 
- เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค      
- เนื้อหามีความถูกตอง      
- การอธิบายเนื้อหาชัดเจน      
- ลําดับการนําเสนอเนื้อหาเหมาะสม      
- ความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา      
2.ภาพและเสียงบรรยาย      
- ภาพสอดคลองกับเนื้อหา      
- ความถูกตองของเสียงบรรยาย      
 
  ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
                                                                        
                                                                     ลงชื่อ...................................................... ผูประเมิน 
                                                                           (.....................................................) 
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แบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศนการศึกษา  สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค 

 
เรื่อง................................................................................................ 

คําช้ีแจง กรุณาใสเครื่องหมาย / ในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
           การกําหนดความหมายของคะแนนใหกับตัวเลือกในแบบสอบถามแตละขอดังนี้   
    5   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 

4   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพดี 
3   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
2   คะแนน    หมายถึง  ตองปรับปรุงแกไข 
1   คะแนน    หมายถึง  ใชไมได 

 
รายการ ความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง ใชไมได 

1.เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 
- เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค      
- วิธีการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ      
- การอธิบายเนื้อหาชัดเจน      
- ลําดับการนําเสนอเนื้อหาเหมาะสม      
- ความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา      
2.ภาพและตัวอักษร 
- ภาพสอดคลองกับเนื้อหา      
- ภาพชัดเจนและมีคุณภาพ      
- ภาพสอดคลองกับคําบรรยาย      
- องคประกอบของภาพเหมาะสม      
- ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม อานงาย ชัดเจน      
- ตําแหนงของตัวอักษรมีความเหมาะสม      
3. เสียงบรรยายและดนตรี 
- เสียงบรรยายเหมาะสมกับเนือ้หา      
- เสียงบรรยายฟงงาย ชัดเจน      
- เสียงดนตรีประกอบเหมาะสมกับการ
นําเสนอ 

     

4.เทคนิคการนําเสนอ 
- เทคนิคการตัดตอเหมาะสม      
- ระยะเวลาในกานําเสนอเหมาะสม      
- ภาพรวมของการนําเสนอ      
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  ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
                                                                        
                                                                     ลงชื่อ...................................................... ผูประเมิน 
                                                                           (.....................................................)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ค  

แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในการถายทําวีดิทัศน 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในการถายทําวีดิทัศน   

ของฝายผลติสื่อการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว 
 คําชี้แจงโปรดทําเคร่ืองหมาย / ในชอง       หนาขอความท่ีตรงกับขอมูลของทาน 
1. เพศ          หญิง           ชาย 
2. อาย ุ          ต่ํากวา 25 ป           25-35 ป          36-45 ป           46 ปข้ันไป 
3. ตําแหนงงาน         อาจารย           เจาหนาท่ี          นักศึกษา           อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................. 
หนวยงาน.......................................................................................................................................... 
5. งานท่ีปฏิบัติ................................................................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  คําชี้แจงโปรดทําเคร่ืองหมาย / ในชอง           หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
มากท่ีสุด = 5 ,  มาก  = 4 ,   ปานกลาง = 3 ,  นอย  = 2 ,  ปรับปรุง  =  1  

 

เรื่อง 
ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง 

1. ตรงตอเวลา      
2. แตงกายสุภาพ เรียบรอยเหมาะสมกับงาน          
3. มีมนุษยสัมพันธท่ีด ี      
4. มีความพรอมในการปฎิบัติงาน      
5. มีความเช่ียวชาญในการปฎิบัติงาน      
6. อุปกรณมีความทันสมัย      
7. ภาพมีความคมชัด สวยงาม      
8. คุณภาพงานท่ีทําเปนท่ียอมรับ (มุมกลอง + 
องคประกอบภาพ) 

     

9. สงงานตามเวลาท่ีกําหนด      
10. ตรงตามวัตถุประสงค      

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................  

 
                                                                     ลงชื่อ...................................................... ผูประเมิน 

                                                          (.....................................................) 
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ประวัติผูจัดทํา 
 

ช่ือ    นายวันชัย  แกวด ี   

ขอมูลท่ัวไป 

วันเดือนปเกิด   30 สิงหาคม  2522   อายุ  37 ป 

เช้ือชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ 

ท่ีอยูปจจุบัน         บานพักราชการหอง 2834  ตึก 28  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

                        ตําบลคลองหก   อําเภอธัญบุรี  จังหวัด ปทุมธานี   โทรศัพท 0-2549-4257  

ท่ีอยูตามภูมิลําเนา บานเลขท่ี 30/1  หมู 9  ตําบล บึงคําพรอย  อําเภอ ลําลูกกา  จังหวัด ปทุมธานี   

                         12150   โทรศัพท 0-2904-7295 

Mobile: 08-5243-6010    E-Mail: wanchai_k@rmutt.ac.th 

 

ประวัติการศึกษา 

ระดับ ปริญญาตร ี  

 หลักสูตรท่ีจบการศึกษา: ศษ.บ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) 

                                                      (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)   

 สาขาวิชาเอกท่ีจบการศึกษา: เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

 ช่ือสถาบันท่ีจบการศึกษา :   คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

          ปการศึกษาท่ีจบ  2544 

      

ระดับ ปริญญาโท  

 หลักสูตรท่ีจบการศึกษา: ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)   

 สาขาวิชาเอกท่ีจบการศึกษา: เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

 ช่ือสถาบันท่ีจบการศึกษา :   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปการศึกษาท่ีจบ  2549 

 

หนวยงานท่ีสังกัด  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

                        มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

เขารับราชการ      1 มิถุนายน 2552 
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ความสามารถ 

1. เปนผูเชี่ยวชาญดานการผลติสื่อการศึกษา  การผลิตรายการโทรทัศน 

 2. เปนอาจารยพิเศษและวิทยากรดานการผลิตสื่อโทรทัศน 

 

ประสบการณถายภาพ (โดยสังเขป) 

     1. เปนชางภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแตป พ.ศ.

2546 จนถึงปจจุบัน 

     2.เปนชางภาพในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเรือนจํากลางอุดรธานี  เรือนจํากลางราชบุรี ของพระเจา

หลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตติยาภา 

    3.เปนชางภาพในงานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนัก

จิตรลดารโหฐาน 

 

 

 

 

 

 


	2) รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา (Education Television)
	3) รายการวีดิทัศน์เพื่อการสอน (Instruction Television)
	โดยในแต่ละรูปแบบมีกระบวนการผลิตรายการที่คล้ายคลึงโดยครอบคลุมด้านการวางแผนการผลิต  การเตรียมการผลิต การดำเนินการผลิต และการประเมินผลการผลิต ในระหว่างการผลิตจะต้อง ทำงานประสานกันเป็นทีมเพื่อให้งานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และผลงานมีคุณภาพ
	2.1.2 รูปแบบของรายการวีดิทัศน์การศึกษา
	2.1.4 กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์
	2.1.5 ประเภทของการตัดต่อ
	การตัดต่อภาพยนตร์  โทรทัศน์ หรือวีดิทัศน์ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง    โดยการเริ่มจากการตัดต่อกับเนื้อเทปด้วยเครื่องตัดต่อเทป     จนกระทั่งมาถึงการตัดต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์     ซึ่งเราสามารถแบ่งรูปแบบการตัดต่อได้ 2 แบบ ดังนี้
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