คู่มือการปฏิบตั งิ าน
กระบวนการ การผลิตสื่อวีดีทศั น์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
ของ งานประชาสัมพันธ์

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 1

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัตถุประสงค์ของการจัดทาคูม่ ือ
ขอบเขต
คาจากัดความ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
Work Flow กระบวนการ
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน
มาตรฐานคุณภาพงาน
ระบบติดตามประเมินผล
แบบฟอร์ มที่ใช้
เอกสารอ้ างอิง

ภาคผนวก
1 กฎระเบียบ / คาสัง่
2 ตัวอย่างแบบฟอร์ ม
- แบบฟอร์ ม
- แบบฟอร์ ม
- แบบฟอร์ ม
3 รายชื่อผู้จดั ทา

หน้ า
3
3
3
3
5
6
8
9
10
11

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนงาน การผลิตสื่อวีดทิ ัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์

1. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานการผลิตสื่อวีดีทศั น์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 1 อย่างมีระบบ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และให้ การปฏิบตั งิ าน
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย มีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านการผลิต
สื่อวีดีทศั น์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ของ สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 1 สาหรับให้ บคุ ลากรของหน่วยงานซึง่ มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องหรื อเชื่อมโยงกับ
การงานด้ านดังกล่าว นาไปปฏิบตั หิ รื อประยุกต์ใช้ ตามความเหมาะสม
3. คาจากัดความ
3.1 สื่อวีดีทศั น์ หมายถึง การเล่าเรื่ องโดยใช้ ภาพเคลื่อนไหวทาหน้ าที่หลักในการนาเสนอเนื ้อเรื่ อง
หรื อ เรื่ องราวต่างๆ มี เสียงเข้ ามาช่วยเสริมในส่วนของภาพเพื่อ สื่อความหมาย สร้ างความ เข้ าใจ สร้ าง
ความรู้สกึ ใกล้ ชิดกับผู้ชม โดยสามารถจัดเก็บได้ ในหลายรูปแบบ อาทิ เทป แผ่นดีวีดี สามารถ นามาเผยแพร่
ซ ้าได้ หลายครัง้ เรื่ องราวในวีดทิ ศั น์มีการสื่อความหมายได้ ตามวัตถุประสงค์หลักที่ตงเอา
ั ้ ไว้ ในแต่ละตอนของ
การถ่ายทา อาทิ การนาเอาเนื ้อหา มาจัดทาเป็ นรายการสัน้ ๆ ใช้ เป็ นสื่อเพื่อการนาเสนอ การอธิบาย การ
สอน หรื อเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึง่ ตามความต้ องการของผู้ผลิ ต วีดทิ ศั น์เป็ นผลผลิตที่เกิดจาก
กระบวนการทางานอย่างมีระบบของคณะทางาน ซึง่ จะเรี ยกเป็ นผู้ผลิต เพื่อให้ ได้ มาซึง่ งานวีดทิ ศั น์ ตาม
ความประสงค์ของงาน กระบวนการดังกล่าวเรี ยกเป็ นกระบวนการผลิตรายการซึง่ มีเทคนิคขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ สามารถบันทึกได้ ทงภาพ
ั้
และเสียงในคราว
เดียวกัน โดยถ่ายทอดผ่านเครื่ องรับโทรทัศน์หรื อคอมพิวเตอร์ ทาให้ ผ้ ชู มเกิดความเข้ าใจในสิ่งที่ชา่ งภาพ
วีดทิ ศั น์ต้องการได้ โดยง่าย และรวดเร็วกว่าการใช้ สื่อประเภทอื่น นอกจากนัน้ ยังเป็ นการดึงดูดความสนใจ
และสร้ างให้ ผ้ ชู มเกิดความจรรโลงใจมากขึ ้น ซึง่ เรื่ องราวที่ถกู เรี ยบเรี ยง
3.2 การผลิตสื่อวีดทิ ศั น์ หมายถึง การดาเนินการผลิตสื่อวีดทิ ศั น์ตามขันตอนต่
้
างๆ ของการผลิตสื่อ
วิทยุและโทรทัศน์ ดังจะกล่าวถึงในขันตอนการด
้
าเนินงาน
3.3 ทีมงาน หมายถึง กลุม่ คณะทางานที่ดาเนินการผลิตสื่อวีดทิ ศั น์ ประกอบด้ วย ผู้กากับรายการ
นักเขียนบท ช่างภาพ ช่างตัดต่อ ผู้ให้ เสียงประกอบ ฯลฯ

4. หน้ าที่ความรับผิดชอบ
หัวหน้ ากลุม่ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

นักวิชาการเผยแพร่

-

มอบหมายงานให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิ
ติดตามผลการดาเนินการผลิต
ประเมินผล
เตรี ยมการถ่ายทา
ดาเนินการผลิตรายการ
ตัดต่อภาพ บันทึกเสียง

5. Work Flow กระบวนการ

เจ้ าหน้ าที่กลุม่ งานเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์

(2) การวางแผนและกาหนดแนวทางการผลิตและ
เผยแพร่สอื่ วีดิทศั น์

เจ้ าหน้ าที่กลุม่ งานเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์

(3) เตรี ยมการผลิตสือ่ วีดีทศั น์ตามแผน

เจ้ าหน้ าที่กลุม่ งานเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์

(4) การดาเนินการถ่ายทา

(5) การลาดับภาพและเสียง

เจ้ าหน้ าที่กลุม่ งานเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์

(6) ตรวจสอบชิ ้นงานก่อนส่งมอบ
หรื อส่งเผยแพร่
กระบวนการหลังการผลิต
(Post-Production)

(7) ส่งมอบชิ ้นงานเพื่อเผยแพร่ตามภารกิจ

กระบวนการผลิต
(Production)

เจ้ าหน้ าที่กลุม่ งานเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์

กระบวนการเตรี ยมการผลิต
(Pre-Production)

(1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้ อมูลกิจกรรมตาม
ประเด็น/หัวข้ อที่กาหนด เพื่อดาเนินการผลิตและ
เผยแพร่สอื่ วีดิทศั น์

กระบวนการวางแผน
(Planning)

เจ้ าหน้ าที่กลุม่ งานเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์

6. ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
ขัน้ ตอนก่ อนการผลิตสื่อวีดทิ ัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
(1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้ อมูลกิจกรรมตามประเด็น/หัวข้ อที่กาหนด เพื่อดาเนินการ
ผลิตและเผยแพร่ ส่ ือวีดทิ ัศน์
- หน่วยงานเจ้ าของโครงการหรื อกิจกรรม ประสานงานมายังงานประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ผลิตสื่อวีดทิ ศั น์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา มอบหมายงานให้ กลุม่ งาน ประชาสัมพันธ์ดาเนินการ
- หัวหน้ าประชาสัมพันธ์ พิจารณามอบหมายงานผลิตสื่อวีดทิ ศั น์ให้ กบั นักวิชาการเผยแพร่และ
เจ้ าหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เพื่อดาเนินการ
นักประชาสัมพันธ์ ศึกษา งานที่ได้ รับมอบหมาย อาทิ หัวข้ อเรื่ อง หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้
ประสานงาน
- นักประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์งานที่ได้ รับมอบหมาย อาทิ แนวคิดหลักและเนื ้อหาสาคัญในการผลิต
วีดทิ ศั น์ (Theme & Concept) กิจกรรมหรื อข้ อมูลที่โดดเด่นของบุคคล สถานที่ หรื อการดาเนินงานของโจทย์
งาน/หัวข้ อจากหน่วยงานที่ขอให้ ผลิตสื่อสิดีทศั น์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- รวบรวมข้ อมูลจากโจทย์หรื อกิจกรรมที่ได้ รับ โดยประสานข้ อมูลจากบุคคลหรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อเตรี ยมจัดทาบท (Script)
- ประสานข้ อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทา ได้ แก่
เวลานัดหมาย สถานที่ บุคคล ข้ อมูล การเดินทาง ข้ อมูล
พื ้นฐานของบุคคลหรื อประเด็นกิจกรรมที่ต้องการให้ ผลิตสื่อวีดีทศั น์
(2) การวางแผนและกาหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่ ส่ ือวีดทิ ัศน์
ทีมงานประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นการผลิตรายการ อาทิ
- การกาหนดกลุม่ เป้าหมาย (ผู้ชม)
- ประเด็นหรื อเนื ้อหาสาคัญที่ต้องการนาเสนอในวีดทิ ศั น์
- ความคาดหวังจากการผลิตสื่อวีดทิ ศั น์
- วัตถุประสงค์ หรื อความจาเป็ น ในการผลิตสื่อวีดทิ ศั น์ อาทิ วีดทิ ศั น์นาเสนอการดาเนินงาน
หรื อผลงานของบุคลากรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก วีดทิ ศั น์สาหรับงานเกษียณอายุราชการ ฯลฯ
- กาหนดขอบเขตเนื ้อหา
- กาหนดงบประมาณ ค่าใช้ จา่ ย
- จัดลาดับขันตอนการท
้
างาน จะทาอะไรเมื่อไร กาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขันตอน
้
- กาหนดสถานที่ถ่ายทา

- รูปแบบการนาเสนอ เทคนิคการนาเสนอ
- เวลา / ความยาว / ออกอากาศ
- สถานที่ที่ใช้ ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อาทิ สถานีโทรทัศน์ สถานที่จดั ประชุม งาน
เลี ้ยง นิทรรศการ ฯลฯ
(3) เตรียมการผลิตสื่อวีดีทัศน์ ตามแผน
3.1 การเขียนบท ( Script) การเขียนบทวีดทิ ศั น์จะมีทงการร่
ั้
างบทวีดทิ ศั น์และการเขียนบทวีดทิ ศั น์
ฉบับสมบูรณ์ โดยเริ่มแรกจะร่างบทโทรทัศน์เป็ นการวางโครงเรื่ อง ( Plot) ของรายการแต่ละรายการ แบ่งเป็ น
3 ขันตอน
้
คือ
- การเกริ่นนา (Introduction)
- เนื ้อเรื่ องหรื อตัวเรื่ อง (Body)
- การสรุปหรื อการส่งท้ าย (Conclusion)
ส่วนบทวีดทิ ศั น์ฉบับสมบูรณ์ ( Full Script) หรื อบทสาหรับถ่ายทา ( Shooting Script) จะนาเอาร่าง
บทมาขยายอย่างละเอียด ในลักษณะของการถ่ายทา ซึง่ จะมีลกั ษณะของภาพขนาดของภาพ กาหนดกล้ อง
และการแสดงของผู้แสดง หรื อ เหตุการณ์นนั ้ อย่างสมจริง โดยทีมงานจะยึดการปฏิบตั งิ านตามบทวีดทิ ศั น์นี ้
แต่ลกั ษณะที่เป็ นจริงบทวีดทิ ศั น์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบทบ้ าง ตามความเหมาะสมของเหตุการณ์นนั ้
ทังนี
้ ้ อาจมีการ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับหัวเรื่ องรายการที่จะดาเนินการผลิตสื่อ
วีดทิ ศั น์ ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่ในกลุม่ งานประชาสัมพันธ์ อ่านทบทวน และปรับปรุงแก้ ไขบทโทรทัศน์ ภายหลัง
จากการเขียนเสร็จร่างที่ 1 และนามาปรับแก้ ไขให้ สมบูรณ์อีกครัง้ ภายหลังได้ รับคาแนะนาจากกลุม่ บุคคล
ข้ างต้ น
3.2 การเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ (Preparation) ในการเตรี ยมเพื่อการผลิตรายการนัน้ คณะทางานจะ
เตรี ยมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีสว่ นเอื ้ออานวยต่อการทางาน เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในการถ่ายทา เตรี ยมสถานที่
เตรี ยมบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
- เตรี ยมอุปกรณ์การถ่ายทา กล้ องวิดีโอ อุปกรณ์บนั ทึกเสียง
- เตรี ยมการเดินทาง
และที่พกั ประสานงานกับบุคคลหรื อหน่วยงานในสังกัด เพื่ออานวยความ
สะดวกในการถ่ายทา หรื อช่วยเหลือในกรณีฉกุ เฉิน

ขัน้ ตอนการผลิตสื่อวีดทิ ัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
(4) การดาเนินการถ่ ายทา
การถ่ายทาวีดทิ ศั น์ จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลัก ได้ แก่
4.1 การดาเนินงานถ่ายทาตามท้ องเรื่ อง หรื อตามสคริปต์ที่เขียนขึ ้น ทีมงานจะทาการบันทึกเทป
โทรทัศน์ รวมทังการบั
้
นทึกเสียง ตามที่กาหนดไว้ ในสคริปต์ อาจมีการเดินทางไปถ่ายทายังสถานที่ตา่ งๆ ทัง้
ในร่มและกลางแจ้ ง หรื อมีการสัมภาษณ์ จัดฉาก จัดสถานที่ภายนอกหรื อในสตูดโิ อ ขันตอนนี
้
้อาจมีการถ่าย
ทาแก้ ไขใหม่หลายครัง้ จนกว่าจะเป็ นที่พอใจ
นอกจากนัน้ ยังมีการเก็บภาพบรรยากาศทัว่ ไป ภาพเฉพาะมุมเพิ่มเติมเพื่อนาไปขยายความ เพื่อให้
ผู้ชมได้ เห็นและเข้ าใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ ้น และ เพื่อนามาประกอบรายการ อาทิ สถานที่ ผู้คน รวมถึง
การสัมภาษณ์บคุ คล
4.2 ถ่ายทาในส่วนของพิธีกรหรื อผู้ดาเนินรายการ
4.3 การบันทึก (Recording) กระบวนการถ่ายทา จะดาเนินไปตามแผนที่ได้ วางไว้ และถ่ายทาตาม
บท โดยมุง่ ให้ ได้ ภาพตรงตามความต้ องการมากที่สดุ อาจจะถ่ายทาหลาย ๆ ครัง้ ในฉากใดฉากหนึง่ เพื่อมา
คัดเลือกหาภาพที่ดีในตอนจะตัดต่ออีกครัง้ หนึง่ ในการบันทึกแบ่งเป็ น บันทึกภาพและบันทึกเสียงซึง่ การ
บันทึกภาพนันจะได้
้
ทงภาพทั
ั้
งเสี
้ ยงอยูแ่ ล้ ว เมื่อตัดต่อสามารถเลือกได้ วา่ ช่วงไหนจะใช้ แต่ภาพ หรื อใช้ ทงั ้
ภาพและเสียง การบันทึกภาพ บันทึกหรื อถ่ายทาตามสภาพความเป็ นจริง และความจาเป็ นก่อนหลัง ไม่
จาเป็ นต้ องเรี ยงฉาก ตามบทวีดทิ ศั น์ ( Script) ในการบันทึกเสียง จะบันทึกทังเสี
้ ยงเหตุการณ์จริง เสียง
สัมภาษณ์ เสียงสนทนา เสียงบรรยาย เสียงเพลงประกอบ และเสียงเหตุการณ์หรื อเสียงที่นามาใช้ เป็ น
เอฟเฟค (Sound Effect) ให้ เรื่ องราวน่าสนใจซึง่ กระบวนการเกี่ยวกับเรื่ องเสียง จะมีการผสมเสียงอีกครัง้ หนึง่
ในกระบวนการตัดต่อภาพและเสียง

(5) การลาดับภาพและเสียง
- การลาดับภาพ หรื อการตัดต่อ ( Editing) เป็ นการนาภาพมาตัดต่อให้ เป็ นเรื่ องราวตามบทวีดทิ ศั น์
โดยใช้ เครื่ องตัดต่อ หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์
ปั จจุบนั ใช้ การตัดต่อด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ( Non-Linear
Editing) แทนแบบ Linear Editing ซึง่ ใช้ ระยะเวลานาน
- การบันทึกเสียง (
Sound Recording) ดาเนินการหลังจากได้ ตดั ต่อภาพตามบทวีดทิ ศั น์เรี ยบร้ อย
แล้ ว โดยจะมีการบันทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียงประกอบต่างๆ ลงไป โดยจะบันทึกทังเสี
้ ยง
เหตุการณ์จริง เสียงสัมภาษณ์ เสียงสนทนา เสียงบรรยาย เสียงเพลงประกอบ และเสียงเหตุการณ์หรื อเสียงที่
นามาใช้ เป็ นเอฟเฟค (Sound Effect) ให้ เรื่ องราวน่าสนใจ
- โดยการลงเสียงผู้บรรยาย จะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี
เขต 1ทาหน้ าที่ดงั กล่าว โดยอ่านจากบทบรรยายตามที่ผ้ เู ขียนสคริปต์ได้ จดั ทาขึ ้น การลงเสียง จะดาเนินการ
คนละส่วนกับการตัดต่อ แล้ วจึงนาเสียงไปประกอบเข้ ากับภาพที่ได้ ลาดับเรื่ องราวไว้ แล้ ว

- เจ้ าหน้ าที่ ดาเนินการนาไฟล์วีดีโอบันทึกลงเครื่ อง คัดเลือกช็อตภาพที่ต้องการแยกกลุม่ ไว้ และทา
การตัดต่อลาดับภาพด้ วยโปรแกรม โดยใช้ เทคนิคต่างๆ ตามหลักการผลิตสื่อวีดทิ ศั น์ การตัดต่อลาดับภาพ
ในขันนี
้ ้ถือว่าเป็ นสุดท้ ายของการผลิต เป็ นขันส
้ าคัญอีกขันหนึ
้ ง่ ที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบทังทางด้
้
าน
ภาพและเสียง โดยการนาภาพต่างๆ เสียง กราฟิ ก มาเรี ยบเรี ยง ลาดับให้ เป็ นเรื่ องราวตามบทวีดทิ ศั น์ที่
กาหนดไว้ พร้ อมทังการแก้
้
ไข ปรับแต่งให้ มีความเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจติดตาม และจะต้ องคานึงถึง
รูปแบบของสื่อที่จะเผยแพร่อีกด้ วย
ขัน้ ตอนหลังการผลิตสื่อวีดทิ ัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
(6) ตรวจสอบชิน้ งานก่ อนส่ งมอบหรือส่ งเผยแพร่
- การฉายเพื่อตรวจสอบ ( Preview) หลังจากตัดต่อภาพ และบันทึกเสียงเรี ยบร้ อยแล้ ว จะต้ องนามา
ฉายเพื่อตรวจสอบก่อนว่า มีอะไรที่จะต้ องปรับปรุงแก้ ไขหรื อไม่
- การประเมินกระบวนการผลิต โดยจะประเมินความถูกต้ องของเนื ้อหา คุณภาพของเทคนิคการ
นาเสนอ ความสมบูรณ์ของเทคนิคการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา ผู้เขียนบท ผู้กากับรายการ ทีมงาน
การผลิต
- การประเมินผลผลิต ประเมินโดยกลุม่ เป้าหมาย โดยประเมินจากความน่าสนใจ ความเข้ าในใน
เนื ้อหาที่นาเสนอ การติดตามรายการ และสาระที่นาเสนอ ฯลฯ
- เจ้ าหน้ าที่กลุม่ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมกันตรวจสอบชิ ้นงานก่อนส่งมอบหรื อส่งเผยแพร่
โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบให้ วีดทิ ศั น์นนๆ
ั ้ เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด ได้ แก่ เนื ้อหา ความยาว ความ
คมชัดของภาพและเสียง คุณภาพของสื่อที่บนั ทึกวีดทิ ศั น์ ด้ วยการเปิ ดเทปหรื อแผ่นดีวีดีที่บนั ทึกวีดทิ ศั น์
ภายหลังทาการเขียน (Write) เสร็จสิ ้น เพื่อตรวจสอบว่าการบันทึกสมบูรณ์จริง

(7) ส่ งมอบชิน้ งานเพื่อเผยแพร่ ตามภารกิจ
- ส่งมอบชิ ้นงานให้ กบั หน่วยงานหรื อบุคคลเจ้ าของเรื่ องตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อนาไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ตอ่ ไป
- เก็บวีดทิ ศั น์ในรูปแบบของไฟล์บนั ทึกในแผ่นดีวีดี หรื อเทป หรื อวัสดุบนั ทึกอื่นตามความเหมาะสม
- ในการเผยแพร่รายการวีดทิ ศั น์ให้ กบั ผู้ชมรายการกลุม่ เป้าหมายนัน้ เราสามารถเผยแพร่ได้
หลากหลายวิธี เช่น การนาไปออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ( Broadcasting) การจัดทาเป็ นแผ่น VCD,
DVD หรื อเผยแพร่ผา่ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ในระบบวงจรปิ ด CCTV (Close Circuit
television)

7. มาตรฐานคุณภาพงาน
มาตรฐานระยะเวลา: การปฏิบตั งิ านด้ านการผลิต สื่อวีดทิ ศั น์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ วา่ จะไม่
มีเอกสารหรื อข้ อกาหนดระยะเวลาเริ่มต้ น-สิ ้นสุดในการปฏิบตั งิ านที่ชดั เจน เป็ นข้ อกาหนดสากล แต่จะยึด
หลักการพื ้นฐาน ของการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ คือ ความถูกต้ อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
ประเภทของข่ าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐานระยะเวลา
(1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้ อมูลกิจกรรมตามประเด็น/หัวข้ อที่
2 วัน
กาหนด เพื่อดาเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อวิดีทศั น์
(2) การวางแผนและกาหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่สื่อวีดทิ ศั น์
1 วัน
(3) เตรี ยมการผลิตสื่อวีดีทศั น์ตามแผน
4 วัน
(4) การดาเนินการถ่ายทา
ตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย
(5) การลาดับภาพและเสียง
3 วัน
(6) ตรวจสอบชิ ้นงานก่อนส่งมอบหรื อส่งเผยแพร่
1 วัน
(7) ส่งมอบชิ ้นงานเพื่อเผยแพร่ตามภารกิจ
1 วัน
มาตรฐานในเชิงคุณภาพ / ข้ อกาหนดที่สาคัญ
ขัน้ ตอน
1. กระบวนการก่อนการผลิต สื่อวีดีทศั น์เพื่อการประชาสัมพันธ์

2.กระบวนการผลิตสื่อวีดีทศั น์เพื่อการประชาสัมพันธ์

3. กระบวนการหลังการผลิตสื่อวีดีทศั น์เพื่อการประชาสัมพันธ์

ข้ อกาหนดที่สาคัญ
1. ชัดเจน
2. ถูกต้ อง
3. คุณภาพ
1. คุณภาพ
2. ครบถ้ วน
3. รวดเร็ว
1. ถูกต้ อง
2. ครบถ้ วน
3. ทันการณ์

8. ระบบติดตามประเมินผล
ขัน้ ตอน
1. กระบวนการก่อน
การผลิตสื่อวีดีทศั น์
เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์

2.กระบวนการผลิต
สื่อวีดีทศั น์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์

2.กระบวนการหลัง
การผลิตสื่อวีดีทศั น์
เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์

ความเสี่ยง
ได้ รับแจ้ งกิจกรรมหรื อ
โจทย์งานที่ต้องการให้
ผลิตสื่อวีดทิ ศั น์ใน
ระยะเวลาที่กระชันชิ
้ ด

ตัวชีว้ ัด
ทีมงานสามารถ
เตรี ยมการถ่ายทาทุก
ส่วนได้ อย่างครบถ้ วน
ก่อนการเดินทางไปถ่าย
ทานอกสถานที่ หรื อ
ก่อนบันทึกเทป
กรณีถ่ายทานอกสถานที่ การดาเนินการถ่ายทา
อาจถูกรบกวนจากปั จจัย และตัดต่อภาพ/เสียง
สภาพอากาศ ส่งผลให้
เป็ นไปตามแนวคิดหลัก
ไม่ได้ ภาพตามที่ต้องการ ของหัวข้ อที่กาหนด

การติดตามประเมินผล
- สคริปต์พร้ อมถ่ายทา
- แผนการทางาน/แผนการ
เดินทางที่ชดั เจน

การเทียบเคียง
วัตถุประสงค์ และสคริปต์
ถ่ายทา กับวีดทิ ศั น์ที่ผลิต
เสร็จสิ ้น

ไม่สามารถส่งมอบชิ ้นงาน สามารถดาเนินการส่ง การบันทึกและควบคุม
ทันตามเวลาที่กาหนด
มอบงานตามระยะเวลา เวลาการส่งมอบงาน
ที่กาหนดไว้ ใน
กระบวนงาน

9. แบบฟอร์ มที่ใช้
- แบบฟอร์ มจัดทาสคริปต์สาหรับการถ่ายทา
- แบบฟอร์ มบันทึกการทางานตามมาตรฐานกระบวนงาน

