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บทสรุปผู้บริหาร    
 ปัจจุบันข้อมูลทางด้านดิจิตอลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก เช่น ข้อมูลภาพจากกล้องดิจิตอล ข้อมูลจากการ
เติบโตของการใช้โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอล การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศที่
ก าลังเติบโต ดาต้าเซ็นเตอร์ที่รองรับการประมวลผลโดยใช้ทรัพยากรจากเครือข่ายสาธารณะ หรือการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) และเครือข่ายความหลากหลายของโลกดิจิตอลได้ส่งผลมาถึงอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ส่งผลต่อการส่งสัญญาณและรับสัญญาณให้เป็นระบบ
ดิจิตอล ดังนั้น การถ่ายท ารายการโทรทัศน์จากระบบ SD ก็เปลี่ยนเป็นระบบ HD ด้วย  

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนการถ่ายท ารายการโทรทัศน์เป็นระบบ HD ที่มีความคมชัด และทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
 
ประวัติหน่วยงาน 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resource and Information 
Technology)  เริ่ มด า เนินการจัดตั้ ง เป็นโครงการจัดตั้ งส านักวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีนายนิวัตร จารุวาระกูล เป็นประธานโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 (ตึกบ่อปลา) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เทเวศร์ต่อมาในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการจดโดเมน
ใหม่ เป็น rmutp.ac.th เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ได้มีการ
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ด าเนินการ เรื่อง โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร [ RMUTP Net ]  
ซ่ึงประกอบไปด้วย วิทยาเขตเทเวศร์, วิทยาเขตโชติเวช, วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้มีกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการ  
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้เป็นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีส านักงานชั่วคราว
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 (ตึกบ่อปลา) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ และมีศูนย์วิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 4 แห่ง ได้แก่ สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร สาขาชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ
สาขาพระนครเหนือ 
 
การด าเนินงานในอดีต 

ในอดีตการถ่ายท ารายการโทรทัศน์จะเป็นระบบ SD (Standard Definition) ที่มีอัตราส่วน 4:3 และมี
ความละเอียด 720 x 480 พิกเซล มีความคมชัดแบบมาตราฐาน เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี ท าให้การผลิตรายการโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงไปจากถ่ายท ารายการโทรทัศน์ระบบ SD เป็น HD (High 
Definition) มีอัตราส่วน 16:9 มีความละเอียด 1,280 x 720 พิกเซล ซึ่งมีความคมชัดสูง สามารถชมภาพได้มี
คุณภาพมากขึ้น 
 
แนวทางการด าเนินงานตามหลัก (PCDA) 
  1. ข้ันวางแผน (Plan) 

      1.1 วางแผน (Plan) ก าหนดเรื่องราว เนื้อหา ที่ต้องการจะผลิต โดยยึดหลักการ 5 W + 2H 
• Who กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร / รายการตอบสนองคนกลุ่มไหน 
• Why วัตถุประสงค์ในการผลิตรายการ 
• What จะผลิตรายการอะไร ประเภทไหน 
• Where ก าหนดสถานที่ในการถ่ายท ารายการ (ในสตูดิโอ / ภายนอก) ออกอากาศช่องทาง

ไหน ตัดต่อที่ไหน 
• When จะเริ่มผลิตเมื่อไหร่ / ออกอากาศเมื่อไหร่ เวลาไหน ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย / จะใช้

เวลาในการผลิตเท่าใด 
• How จะผลิตรายการอย่างไร ก าหนดรายละเอียดในการผลิต 
• How Much ใช้งบประมาณเท่าไหร่ 

1.2 หลังจากการก าหนดเรื่องราว เนื้อหา ที่ต้องการจะผลิต เอกสารต่างๆ สถานที่จริงที่จะไปถ่ายท า 
แล้วน ามารวบรวม สังเคราะห์ จัดท าและเรียบเรียงเนื้อหา ให้เป็นโครงร่างรายการ 
              1.3 จัดท าสคริปท์ / บท ดังต่อไปนี้ 

• เริ่มจากวางประเด็น (Concept) 
• แก่นของเรื่อง (Theme) 
• เค้าโครงเรื่อง (Plot / Treatment) 
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• เค้าโครงเรื่องแบบละเอียด (Outline Script / Synopsis) 
• บทโทรทัศน์ (Full Script) 
• บทภาพ (Story board) 

1.4 ประสานงานกับส่วนต่างๆ ทั้งภายใน (ทีมงาน) และภายนอก (สถานที่ / พิธีกรหรือผู้แสดง) 
 
  2. ข้ันปฏิบัติตามแผน (Do) 
      ขัน้ตอนการถ่ายท า 

1. เริ่มจากการเตรียมและตรวจเช็คอุปกรณ์ ได้แก่ กล้องและเครื่องบันทึกภาพ ขาตั้งกล้อง ไฟและ
ขาตั้งไฟ เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ ไมโครโฟน ม้วนวิดีโอเทปหรือเมมโมรี่การ์ด สายไฟ ปลั๊กไฟ 
สายสัญญาณภาพและเสียงพร้อมข้ัวหัวสาย เป็นต้น 

 

   
 

2. เตรียมฉากและพ้ืนที่ที่จะใช้ 
 

 
 
 

http://www.powerbuy.co.th/d/memorycards
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3. จัดเตรียมแสง และเสียง 
 

 
 

4. จัดวางต าแหน่งกล้อง 

 
 

5. ซักซ้อมคิวงานและทีมงานทุกฝ่าย  
6. ถ่ายท าจริง ตามที่ได้ท าการซักซ้อมกันไว้แล้ว 
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  3. ข้ันตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) 

  หลังจากถ่ายท ารายการเสร็จเรียบร้อย ครบถ้วนตามบท ควรเช็คเทปวิดีโอว่ามีความสมบูรณ์ มีทั้งภาพ
และเสียง เมื่อเช็คเทปเสร็จแล้วก็น าเทปสู่กระบวนการตัดต่อวีดีโอต่อไป 

  4. ปรับปรุงแก้ไข (Act) 
 

ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการปรับปรุงแก้ไข 
1. ภาพไม่ออกจอ 1.  ค ว รต ร ว จสอบ อุปกรณ์ ว่ า เ สี ย บ

สายสัญญาณถูกต้องหรือเปล่า 
2. แสงไฟไม่พอท าให้เกิดเงา 2. ควรจัดไฟเพ่ิม เพ่ือไม่ให้เกิดเงา 

 
ผลการด าเนินงาน 

- ด้านประสิทธิผล มีคุณภาพของภาพที่มีความละเอียดขึ้น 
- ด้านประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้ เพื่อรองรับกับวิวัฒนาการของการส่ง

และรับโทรทัศน์ในอนาคต 
 
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

1. คุณภาพของภาพระบบ HD มีความชัดเจนสูงกว่าคุณภาพของภาพระบบ SD 
2. เป็นการปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการผลิต

การจดัการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากข้ึน  
   
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ผลิตรายการเสร็จตามเวลาที่ก าหนด   
 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 

 
 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. การถ่ายท ารายการระบบ HD แต่เวลาส่งเทปไป
ออกอากาศ บางที่เป็นระบบ SD อยู่  

1. เวลาถ่ายท าควรจะเหลือพ้ืนที่ ของกรอบภาพเพ่ือ
ป้องกันภาพขาดหาย 

2. การถ่ายท ารายการระบบ HD บางครั้งพิธีกรหรือ
ผู้ด าเนินรายการ หน้า ผม ไม่เรียบร้อย หรือเสื้อผ้า
ยับ ท าให้เห็นชัดเจน 

2. ควรแต่งตัวและส ารวจตัวเองให้เรียบร้อย ก่อน
การถ่ายท า 

3. มีความยุ่งยากในการต่อสายสัญญาณ 3. ควรต่อสายสัญญาณท่ีใช้งานให้ถูกต้อง 
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ภาพการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ระบบ HD 
 

 
 

 
 

 
 


