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คํานํา 
 
  กรมประชาสัมพันธ์  ไ ด้ ดําเนินโครงการพัฒนามาตรฐานกระบวนการสร้างคุณค่า                  
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA หมวด 6 
การจัดการกระบวนการ โดยในปีงบประมาณ 2553 ได้กําหนดให้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ               
ที่สร้างคุณค่าของกรมประชาสัมพันธ์ 5 กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการผลิตและเผลแพร่ข่าว
วิทยุกระจายเสียง กระบวนการถ่ายทอดสดโทรทัศน์ กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ 
กระบวนการจัดสื่อมวลชนสัญจร และกระบวนการจัดฝึกอบรม 
 

  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ได้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการ
จัดทําคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ โดยได้จัดทําร่างคู่มือ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทดลองนําไปปฏิบัติ และให้รายงานผลการทดลองใช้คู่มือ พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ มานําเสนอใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคู่มือให้ได้มาตรฐาน แล้วจัดส่งให้ผู้ เชี่ยวชาญ             
กรมประชาสัมพันธ์ พิจารณาปรับปรุงให้ความเห็นเพิ่มเติมจนสมบูรณ์ แล้วนําเข้าที่ประชุมผู้บริหาร                  
กรมประชาสัมพันธ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานถ่ายทอดสดทาง
โทรทัศน์ สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมประชาสัมพันธ์ใช้เป็นมาตรฐานในการดําเนินงาน ต่อไป 
 
 
          

คณะทาํงานเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 
PMQA หมวด 6 การจัดการกระบวนการ กรมประชาสัมพันธ ์

ประจําปีงบประมาณ 2553 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ 

 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 

 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
    1.1 เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือสําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์

อักษรในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดสดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
องค์การ บุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สามารถปฏิบัติได้สําเร็จตามเป้าหมายและไม่เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ภายใต้เงื่อนไขและข้อจํากัดต่าง ๆ เช่น จํานวน เวลา สถานที่ และงบประมาณ 

  1.2 เพื่อประโยชน์ในด้านการประสานงานระหว่างส่วน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนผลิตรายการ 
ส่วนเทคโนโลยี  ส่วนจัดและควบคุมรายการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในการประสานการปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น 
การอํานวยการ การออกคําสั่ง การควบคุม การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ และการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

1.3 เพื่อให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ           
จากการทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน และสามารถติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการ               
ตามขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ 

1.4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานมุ่งไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพ                  
ตามเป้าหมายและข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

1.5 เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาความรู้ สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทีส่นใจ 
 

ขอบเขตของงาน (Scope) 
 

เอกสารฉบับนี้เริ่มต้นต้ังแต่ขั้นตอนการเสนอขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ และสิ้นสุดกระบวนการ
เมื่อมีการประเมินผลการรายการที่ออกอากาศ โดยจัดทําขึ้นเพื่อแนะนําวิธีการทํางานอย่างตรงประเด็น กระชับ 
เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาสามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรต่อไป 

อนึ่ง คู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ มีขอบเขตของเนื้อหาการปฏิบัติ เฉพาะงานด้านการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนกลาง เท่านั้น ดังนั้นในการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค หรืองานด้านโทรทัศน์ อ่ืนๆ อาจจะต้องนําวิธีการไปปรับ ประยุกต์ใช้ ให้
เข้ากับลักษณะการทํางานของแต่ละพื้นที่ หรือ ลักษณะงานของตนเองอีกครั้งหนึ่ง 
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คํานิยาม (Definition) 
 

1. ผอ.สทท หมายถึง   ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแ์ห่งประเทศไทย 
2. ผ.สทท.      “    ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ส่วนภูมิภาค) 
2. ผ.สจค.      “    ผู้อํานวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ 
3. ผ.สผร.      “    ผู้อํานวยการส่วนผลิตรายการ 
4. ผ.สทน.      “    ผู้อํานวยการส่วนเทคโนโลยี 
5. ห.ฝบห.      “    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
6. การถ่ายทอดสดนอกสถานที่ คือ  การนําอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดหรือบันทึกเทปรายการสดนอก

สถานที่เพื่อนําเสนอ เรื่องราว  เหตุการณ์  ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้แก่ผู้ชมทางบ้านได้รับทราบไปพร้อม ๆ             
กับการดําเนินไปของเหตุการณ์นั้น ๆ อย่างทันทีทันใด โดยที่เหตุการณ์ หรือเรื่องราวนั้น ๆ เป็นสิ่งที่ต้องเกิด
ขึ้นอยู่แล้ว  ไม่ว่าเราจะถ่ายทอดสดหรือไม่ก็ตาม เหตุการณ์นั้นก็จะดําเนินต่อไป ซึ่งจะแตกต่างจากการผลิต
รายการทั่วไปที่รายการจะไม่เกิดขึ้น ถ้าเราไม่ผลิตขึ้นมา เช่น การถ่ายทอดสดนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษที่
ทําเนียบรัฐบาลในพิธีเปิดงานต้านภัยแล้ง (ไม่ว่าเราจะถ่ายทอดสดหรือไม่ก็ตาม นายกรัฐมนตรีก็จะต้องปาฐกถา
พิเศษในงานนี้อยู่แล้ว) เป็นต้น 

7. ฝ่ายถ่ายทอดสดและบันทึกเทปนอกสถานที่ ส่วนผลิตรายการ คือ หน่วยงานภายใต้การกํากับดูแล
ของกลุ่มผลิตรายการ 3 ส่วนผลิตรายการ มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการด้านการผลิตรายการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ ทั้งด้าน รูปแบบและเนื้อหาต่าง ๆ  

8. ฝ่ายสนับสนุนการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ส่วนเทคโนโลยี คือ ฝ่ายงานภายใต้ส่วนเทคโนโลยี   มี
หน้าที่ สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ด้านเทคนิค  ที่จําเป็นต้องใช้ในงานถ่ายทอดสดต่าง ๆ เช่น รถ OB, รถ
ดาวเทียม   

9. ฝ่ายปฏิบัติการและข้อมูลการออกอากาศ คือ ฝ่ายงานภายใต้ส่วนจัดและควบคุมรายการ มีหน้าที่
นําเสนอขออนุมัติเวลา และจัดผังการออกอากาศ  ตามวาระงานถ่ายทอดสด  ต่าง ๆ  รวมทั้งคํานวณค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติงาน เพื่อประสานงานกับผู้ที่ขอถ่ายทอดสดภาพรวมของสถานี 

10. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คือ ฝ่ายงานที่มีหน้าที่ดูแลและดําเนินการเรื่องการขออนุมัติ/งบประมาณ/
และสนับสนุนเพื่อความสะดวกในการทํางานต่าง ๆ 

11. รถ OB Van (Outside Broadcasting Van) คือ รถที่บรรจุอุปกรณ์ที่สําคัญและจําเป็นในการ
ถ่ายทอดสด เช่น กล้อง/ เครื่องเล่นและบันทึกเทป/ คอมพิวเตอร์กราฟิก/ อุปกรณ์ในการผลิตรายการต่าง ๆ   
มีขนาดใหญ่ เหมาะสําหรับงานถ่ายทอดสดใหญ่ ๆ ที่ต้องใช้กล้องหลาย ๆ ตัว  

12. รถดาวเทียม (Satellite Truck) คือรถที่บรรทุกอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียมไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
ที่ทําการถ่ายทอดสด เพื่อทําการเช่ือมโยงสัญญาณกับรถ OB และส่งสัญญาณนั้นกลับมายังสถานีเพื่อ
ออกอากาศต่อไป 

 
 

๒ 



 
 
 

 
13. รถ DSNG (Digital Satellite News Gathering) คือรถที่บรรจุอุปกรณ์ที่สําคัญและจําเป็นในการ

ถ่ายทอดสด เช่นเดียวกับรถ OB แต่มีขนาดเล็กกว่ามีจํานวนกล้องน้อยกว่า และรถ DSNG นี้ยังสามารถส่ง
สัญญาณดาวเทียมกลับมายังสถานีเพื่อออกอากาศได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงสัญญาณ กับรถ 
ดาวเทียม เหมาะสําหรับงานขนาดเล็ก หรืองานที่มีสถานที่คับแคบ ที่ต้องอาศัยความคล่องตัวในการทํางาน เช่น 
งานรายงานข่าวสด หรือ งานที่มีข้อจํากัดด้านพื้นที่จอดรถ หรืองานที่ไม่มีความซับซ้อนของเหตุการณ์ และไม่
ยาวนานเกินกว่า 3 ช่ัวโมง 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
 

ตําแหน่งงานและหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกับการถา่ยทอดสดของส่วนผลิตรายการ 
1. ผู้ควบคุมการผลิต  มีหน้าที ่ควบคุมการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ให้เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย รวมถึงตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้งานสําเร็จตามแผนที่วางไว้ ณ  จุดถ่ายทอดสด 

2. ผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิต  มีหน้าที่ ช่วยเหลือการทํางานของผู้ควบคุมให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
3. ผู้ผลิตรายการ  มีหน้าที่ รับผิดชอบในทุกกระบวนการผลิต ต้ังแต่ขั้นเตรียม 

การผลิต ขั้นผลิตรายการ และขั้นหลังการผลิต  เพื่อให้การ
ผลิตรายการถ่ายทอดสดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี
ตรงตามกับที่ประสานกับผู้ขอถ่ายทอดสดไว้ 

4. ผู้กํากับเวที มีหน้าที่ ประจําตามจุดต่าง ๆที่มีความสําคัญ  อาทิ จุดพิธีกร   
ผู้บรรยาย จุดเปิดตัว  เวที  เป็นต้น  เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงาน ในจุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตาม
เวลา ลําดับ และแผนการที่วางไว้   

5. ผู้กํากับรายการ มีหน้าที ่ตัดสินใจ  และสั่งการ  ในการทํางานขณะ 
ปฏิบั ติงานจริ ง  ร่ วมกับเจ้ าหน้าที่ ฝ่ าย เทคนิค  เช่น  
เจ้ าหน้าที่ กล้อง  เสียง  หรือ เทป  ผู้ กํ า กับรายการมี
ความสําคัญในการคัดเลือกภาพจากมุมกล้องต่าง ๆ           
เพื่อออกอากาศ  ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งศาสตร์
และศิลป์ของงานโทรทัศน์เป็นอย่างดี  อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการกํากับรายการถ่ายทอดสดเป็นอย่างดี
อีกด้วย  เพราะเหตุการณ์ของการถ่ายทอดสดมักจะดําเนิน
ไปอย่างรวดเร็วตามลําดับงานนั้น ๆ โดยที่เราไม่สามารถขอ
ย้อนเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งได้ 

 
 

๓ 



 
 
 
 
 
6. เจ้าหน้าที่กราฟิกหรือซีจ ี  มีหน้าที่ ผลิตภาพกราฟิกประกอบการถ่ายทอดสด  

 เพื่อให้รายการมีความน่าสนใจ  และถูกต้อง  
ดังนั้น ผู้ทําหน้าที่กราฟิก ซีจี จึงควรเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านศิลปะและการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กราฟิก 

เป็นอย่างดี ต้องมีความละเอียดรอบคอบ เช่น การใส่ช่ือ ตําแหน่ง หน่วยงาน สถานที่ 
7. เจ้าหน้าที่ประสานงาน  มีหน้าที่ ประสานงานต่าง ๆ ทั้งกับหน่วยงานภายใน และ 

หน่วยงานภายนอก (ซึ่งในการปฏิบัติงานจริง ถ้าหากไม่ใช่
งานใหญ่มากผู้ผลิตรายการอาจทําหน้าที่ผู้ประสานงาน
ด้วยก็ได้)  

 

หมายเหตุ จํานวนตําแหน่งนี้สําหรับงานปกติที่ไม่ใหญ่ไม่ซับซ้อน หากเป็นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อาจจะต้องเพิ่ม
จํานวนตําแหน่งมากขึ้น 
 

ตําแหน่งงานและหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกับการถา่ยทอดสดของส่วนเทคโนโลย ี
 

1. ผู้ควบคุมเทคนคิ  มีหน้าที ่ควบคุมการทํางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลย ีให้ปฏิบัติงาน 
สนับสนุนการถา่ยทอดสดให้เป็นไปตามที่ผูผ้ลิตรายการ
วางแผนงานไว้ด้วยความเรียบร้อย รวมถึงตัดสินใจ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านเทคนิคที่เกิดขึ้น เพื่อให้งาน
สําเร็จ ตามแผนที่วางไว้ ณ จุดถ่ายทอดสด  

2. ผู้ช่วยผู้ควบคุม  มีหน้าที ่ช่วยเหลือการทํางานของผู้ควบคุมให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
3. ผู้กํากับ VE   มีหน้าที ่ควบคุมคุณภาพสัญญาณภาพจากกล้องถ่ายภาพโทรทัศน ์
4. ผู้กํากับเสียง   มีหน้าที ่ควบคุมสัญญาณเสียงจาก แหล่งกําเนิดต่างๆ  

เช่น ไมโครโฟน เสียงจากเครื่องเล่นเทป เสียงจากสนาม, 
เสียงจากห้องประชุม เป็นต้น 

5. ผู้กํากับเทป   มีหน้าที ่ควบคุมจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเนื้อหาในม้วนเทป 
ของเครื่องเล่นเทป หรือจุดเริ่มต้นในการบันทึกเทป (กรณี
บันทึกเทปด้วย) 

6. เจ้าหน้าที่กล้อง  มีหน้าที ่ประจําตามจุดวางกล้อง และถ่ายภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
ตามคําสั่งของผู้กํากับรายการ 

7. ผู้ช่วยกล้อง   มีหน้าที ่ช่วยเหลือการทํางานของเจ้าหน้าที่กล้องใหส้ําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
8. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า  มีหน้าที ่เชื่อมโยงกระแสไฟฟ้าที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

๔ 



 
 
 
 
9. เจ้าหน้าทีเ่ชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียม  มีหน้าที ่เชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียมจากรถ OB 

กับรถดาวเทียมและส่งสญัญาณมายังสถานี 
เพื่อออกอากาศ 

10. เจ้าหน้าทีห่้อง MCR   มีหน้าที ่นําสัญญาณภาพและเสียงจากห้องรับสัญญาณ 
ดาวเทียมมาปรับปรุงคุณภาพให้อยู่ในระดับ
มาตรฐาน และส่งต่อไปยังเครื่องส่งโทรทัศน์ หรือ 
เครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมเพื่อเผยแพร่ 
สู่ผู้รับชม 

11. เจ้าหน้าทีห่้องรับสัญญาณดาวเทียม มีหน้าที ่รับสัญญาณจากดาวเทียมที่สง่มาจากรถ 
เชื่อมโยงดาวเทียมเข้าสู่ระบบเพื่อส่งต่อให้ MCR 

 
ตําแหน่งงานและหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกับการถา่ยทอดสดของส่วนจัดและควบคุมรายการ 
 

1. พิธีกรหรือผู้บรรยาย  มีหน้าที ่ดําเนินรายการหรือบรรยายเสียงประกอบภาพ 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
เหมาะสมกับลกัษณะและประเภทของงาน 

2. ผู้ควบคุมรายการ   มีหน้าที ่กํากับดูแลให้การออกอากาศตามผังรายการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งการตัดสินใจ
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้การแพร่ภาพ
ออกอากาศเป็นไปโดยราบรื่นและถูกต้อง 

3. ผู้กํากับรายการ   มีหน้าที่ กํากับให้ทุกรายการออกอากาศตามผังประจําวัน   
พิจารณาตัด งด เลื่อนหรือเพิ่มรายการให้การแพร่
ภาพตรงเวลาและราบรื่น  ประสานงานและ
ควบคุมการถ่ายทอดสดกับส่วนผลิตรายการต้ังแต่
การเตรียมงานจนสิ้นสุดการถา่ยทอดสด ซึ่งต้อง
ประสานกับผู้ควบคุมและรายงานผลการ
ออกอากาศในใบรายงานประจําวัน 

4. ผู้กํากับผังรายการ       มีหน้าที่    รับผิดชอบในการแจกจ่ายผังประจําวันให ้
ผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมเทปตามผังรายการ   
บันทึกเทปรายการที่ออกอากาศประจําวันเพื่อ
การตรวจสอบและอ้างอิงในภายหลัง  

5. เจ้าหน้าที่ซจีี   มีหน้าที่   จัดทําเทคนิคอักษรในรายการสดและบันทกึเทป 
ทั้งในห้องส่งและนอกสถานที่ 

 

๕ 



 
 
 

 
โครงสร้างการบริหารจดัการ 

 
     ผอ.สทท. 
 

ผ.สจค   ผ.สผร.       ผ.สทน.              ห.ผบห. 
 
                                        ห.กผร.3                                                การเงนิ/ ธุรการ 

 
        พิธีกร/บรรยาย           ห.ฝ.ถทส  
 

                      ผู้ควบคุม             ผู้ควบคุม 
 

                     ผู้ช่วยผูค้วบคุม 
                                                       ผู้ช่วยผู้ควบคุม 
 
                     ผู้ผลิตรายการ        
 
          ผู้กํากับรายการ       
 
              ผู้กํากับเวท ี  
 
               ซีจี   
 
              ประสานงาน         
 
             

 
หมายเหตุ   จํานวนของบคุลากรแต่ละตําแหน่ง อาจมีมากหรือน้อย ขึน้อยู่กับลักษณะของงานถา่ยทอดสด 
           แต่ละประเภท  
 
 
 
 

ห.ฝปข. 

  ผู้ประสานงาน 

 จนท.สําเนาเทป 

      ผู้ควบคุม 
การออกอากาศ 

 ผู้กํากับรายการ 
(ประจํารถถ่ายทอด) 

  จนท.ผังรายการ 

 ผู้กํากับรายการ 
       (ที่สถานี) 

ผู้ควบคุม 
เทคนิคประจํารถ

ถ่ายทอด 

เทคนิคประจําสถาน ี
ผู้ช่วยผู้ควบคุม 
เทคนิคประจํารถ

ถ่ายทอด 

เทคนิคประจําสถาน ี

  ผู้กํากับ VE 

   ห้อง CAR 

   ห้อง MCR 

  ผู้กํากับเสยีง 

      กล้อง 

 ผู้ช่วยกล้อง 

 เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า 

๖ 



 
 

ระเบียบปฏบิัติ/ขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Procedure) 
แผนผงักระบวนการ (Process Chart) กระบวนการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประสานข้อมูลผู้ขอรับบรกิาร 
และทําข้อตกลงค่าใช้จ่าย 2 วัน 

การเตรียมการถ่ายทอดสดและประชุมปฏิบัติการภายใน 
ด้ายรายการ.ผลิตรายการ,เทคนิค และการบริหาร 3 วัน 

ประชุมวางแผนงานและสํารวจสถานที่การถ่ายทอดสด 
ร่วมกับผู้ขอรับบริการและผู้เกีย่วข้องทุกส่วน 2 วัน 

ประสานการวางแผนเตรียมการถ่ายทอดสดกับผู้ขอรับบริการ 
และแจ้งการชาํระค่าใช้จ่าย  2 วัน 

การดําเนินการถ่ายทอดสด ON LOCATION  
1 วัน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1-2 ช่ัวโมง 

การรับเรื่อง 

เสนอขออนุมัติ 
ถ่ายทอดสด 3 วัน 

การดําเนินการถ่ายทอดสด NBT Station  
1 วัน 

ไม่อนมัติ 
อนุมัติ 

ประสานและสัง่การภายในหลังจากได้รับอนุมัติ  2 วัน 

๗ 



 

 
ลําดับ ขั้นตอนหลัก ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับเรื่อง 1 วัน การรับ-ส่งเอกสารขอรับบริการ โดย ฝบห. รับหนังสือหรือเอกสารแจ้งความต้องการขอรับบริการถ่ายทอดสด  และส่ง
เรื่องให้ สจค. พิจารณา 

ฝบห. 

2 การประสาน
ข้อมูลผู้ขอรับ
บริการและทํา

ข้อตกลง
ค่าใช้จ่าย 

2 วัน 2.1 จัดทํารายละเอียดแผนงาน 
สจค.  ได้รับเอกสารและจัดทาํรายละเอียดแผนงานเบื้องต้น  
    -  Who: สถาบัน รฐับาล ราชการ องค์กรอิสระ องค์กรที่ไมใ่ช่ราชการ เอกชน บุคคล ( Major , Miner , Contac 
person )     
    -  What: ถ่ายทอดสดหรือบันทึกเทป 
    -  Where: สถานที่การปฏิบัติงาน 
    -  When: วันเวลาการออกอากาศ  หรือบันทึกเทป 
    -  How: รูปแบบและวิธีการบริหารการถ่ายทอดสด   
สจค.พิจารณารายละเอียดเบื้องต้นด้านรายการและการออกอากาศ หากสมควร เหมาะสม และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและประชาชนทั่วไป จึงส่งรายละเอียดเบื้องต้นนั้นให้ สผร. พิจารณาด้านการผลิตรายการต่อไป 

สจค. 

2.2 สผร.ได้รับเอกสารพิจารณาเบื้องต้นและติดต่อประสานงานเบื้องต้นกับผู้ขอรับบริการ ด้านรายละเอียดการผลิต
รายการด้านต่าง ๆเพื่อทราบรายละเอียดรูปแบบกิจกรรม (งาน) สถานที่การจัดกิจกรรม ไกล ไกล้ ขนาด ทั้ง 3 มิติ 
จํานวนพื้นที่ที่ต้องถ่ายทํา  วันและเวลาในการดําเนินการความยาวรายการ เพื่อคํานวณอุปกรณ์/ บุคลากร/  ที่เหมาะสม
กับงาน นั้น ๆ เมื่อได้รายละเอียดแล้วแจ้งให้ สจค.ทราบเพื่อคํานวณค่าใช้จ่าย (ค่าผลิตรายการ/ ค่าเช่าเวลา/ ค่าเช่า
อุปกรณ์/ ค่าเดินทาง/ อื่น ๆ) ต่อไป  

สผร. 

 2.3 คํานวณค่าใช้จ่าย จัดทําเอกสารเสนอราคา สจค.รับรายละเอียดในการผลิตรายการการและคํานวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การผลิตรายการและการออกอากาศเพื่อจัดทําเอกสารส่งให้แก่ผู้ขอรับบรกิารทราบ   

สจค. 

 2.4 ผู้รับบริการส่งเอกสารยืนยันกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร สจค. 
 
 
 
 

๘ 



 

ลําดับ ขั้นตอนหลัก ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
3 เสนอขออนุมัติ

ถ่ายทอดสด 
3 วัน 3.1 จัดทําเอกสารขออนุมัติ อปส. ผ่าน ผอ.สทท. หลังจากที่ได้รับเอกสารยืนยันประสงค์ขอถ่ายทอดสดจากผู้ขอรับบริการ สจค. 

3.2 เสนอเอกสารขออนุมัติ อปส. 
3.3 รับเรื่องผ่านการอนุมัติจาก อปส. 

4 ประสานและสัง่
การภายใน

หลังจากได้รับ
อนุมัติ 

2 วัน เมื่อได้รับหนังสืออนุมัติจาก อปส.แล้ว ผอ.สทท. ดําเนินการสั่งการ และมอบหมายการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ส่วน/ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

 

4.1 สั่งการด้านรายการตามเอกสารอนุมัติ  สจค. 
4.2 สั่งการด้านการผลิตรายการตามเอกสารอนุมัติ  สผร. 
4.3 สั่งการด้านเทคนิคตามเอกสารอนุมัติ  สทน. 
4.4 สั่งการและประสานการถ่ายทอดสด สปข. 1 - 8 ตามเอกสารการอนุมัติ  สจค. 
4.5 สั่งการฝ่ายบริหารสนับสนุนการบริหาร การถ่ายทอดสดตามการพิจารณาของ ผอ.สทท. ฝบห. 

5 ประสานการ
วางแผนเตรยีมการ
ถ่ายทอดสดกับผู้
ขอรับบริการ 

และแจ้งการชําระ
ค่าใช้จ่าย 

2 วัน 5.1 ประสานขอรับข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการปฏิบัติงาน สผร. 
5.2 นัดหมายกาํหนดการสํารวจสถานทีและประชุมร่วม สผร. 
5.3 แจ้งผู้รับบริการชําระค่าใช้จ่ายให้ กปส. ก่อนวันงาน สจค. 

6 ประชุมวางแผนงาน
และสํารวจสถานที่
การถ่ายทอดสด 
ร่วมกับผู้ขอรับ
บริการและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน 

2 วัน 6.1 สํารวจสถานที่การจัดงานและอุปสรรคร่วมกับผู้ขอรับบริการ ซึ่งจะทําให้รู้ถึงสภาพธรรมชาติของเหตุการณ์นั้น ๆ 
ตลอดถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคที่จําเป็นต้องใช้ในการถ่ายทอดสด  และบันทึกข้อสังเกตที่เกี่ยวกับข้อจํากัดต่าง ๆ 
ทั้งด้านการผลิตรายการและด้านเทคนิค (ถ้าเป็นงานใหญ่ควรมีเจ้าหน้าที่เทคนิคไปสํารวจสถานที่ด้วย) 
 

สผร. 

 
 
 

๙ 
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(ต่อ) 

ประชุมวางแผนงาน
และสํารวจสถานที่
การถ่ายทอดสด 
ร่วมกับผู้ขอรับ
บริการและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน  

2 วัน 6.2 ทําผังบริเวณงานและการติดตั้งอุปกรณ์ Location Sketch  คือ แผนที่บริเวณงานแบบคร่าว ๆ หากเป็นการถ่ายทําในที่
ร่ม (Indoor) ภาพสเกตซ์ จะแสดงถึงขนาดของห้อง เฟอร์นิเจอร์และสถานที่ตั้งของจุดต่าง ๆ จุดที่สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์แสง  กล้อง ฯลฯ หรือหากเป็นการถ่ายทํานอกสถานที่ต้องแสดงจุดของเวที บูทกิจกรรม เส้นทางเดิน จุดไฮโล
ของงาน จุดจ่ายกระแสไฟฟ้า จุดจอดรถโอบี จุดจอดรถดาวเทียม  และรายละเอียดที่เป็นสภาพแวดล้อม เช่น ป้าย จุด
ติดตั้งเครื่องเสียง  ลําโพง เสาไฟฟ้า ต้นไม้ สระน้ํา ทิศทางของแสงแดดและอื่น ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทํา   

สผร. 

6.3 ประชุมวางแผนงานร่วมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  สผร./สจค./
สทน. 

7 การเตรียมการ
ถ่ายทอดสดและ
ประชุมปฏิบัติการ

ภายใน 
ด้ายรายการ,      
ผลิตรายการ, 

เทคนิคและการ
บริหาร 

 3 วัน 7.1 แผนผังกําหนดจุดตั้งกล้อง Floor plan & Camera Position คือ การนําแผนผัง (Location  Sketch) มาจัดวาง
กล้องให้สามารถถ่ายทําได้ตามสคริปต์ และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการนําเสนอในการ
ถ่ายทอดสด ทั้งนี้ ควรมีรายละเอียดด้านเทคนิคด้วย  โดยรายละเอียดที่สําคัญต้องมีใน Floor Plan คือ จุดตั้งกล้อง 
Camera Position (พร้อมเส้นทางการเดินกล้องสําหรับกล้องที่มีการเคลื่อนที่) จุดติดตั้งอุปกรณ์เสียง ไมโครโฟน  
จุดบรรยายของพิธีกร และจุดจอดรถโอบี รถดาวเทียม พร้อมจุดจ่ายกระแสไฟ 

สผร. 

7.2 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล Information Gathering คือ การค้นคว้า รวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ  ดังนี ้
   1. กําหนดการจัดงาน ตั้งแต่ต้นจนจบงาน เช่น การลงทะเบียน  ผู้มาร่วมงาน ประธาน การกล่าวรายงานพิธีเปิด  
ไฮไลท์   เอฟเฟค  เนื้อหาการจัดงาน กิจกรรม รายละเอียดอื่น  ๆ

   2. เนื้อหารายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด หมายถึงเนื้อหาที่ต้องมีการบรรยายบอกกล่าวให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 

   3. รายละเอียดของผู้ที่ต้องออกอากาศ เช่น ชื่อและตําแหน่งของประธาน ชื่อชุดการแสดง ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ฯลฯ 

   4.รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์และข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พิธีกรบรรยาย เอกสารความเป็นมาต่าง ๆ 
หรือเนื้อหาที่ต้องการสื่อให้ผูช้มได้รับทราบ 

สผร. 

 
 
 
 
 

๑๐ 
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(ต่อ) 
การเตรียมการ
ถ่ายทอดสดและ
ประชุมปฏิบัติการ

ภายใน 
ด้ายรายการ,       

ผลิตรายการ,เทคนิค   
และการบริหาร 

 3 วัน 7.3 จัดทําสคริปต์การถ่ายทอดสด Script Writing คือ การกําหนดการนําเสนอ เป็นการจัดลําดับก่อนหลัง
ของเนื้อหาและการถ่ายทํา เป็นการจัดวางเนื้อหา ภาพ เสียง เทคนิค เวลา ความยาว  และรายละเอียดต่าง ๆ   

สผร. 

7.4 จัดเตรียมวัสดุสําคัญที่จําเป็น Material Gathering คือ การจัดหา จัดเตรียม ออกแบบกราฟิกในเรื่อง
ของรูปแบบ  (Format), มิติ (Dimension), มุมมอง (Look), ลายเส้น (Line), พื้นผิว (Texture), สีสัน (Color), 
อารมณ์ (Mood), ความรู้สึก (Feel ), การผสมสี (Tone), การถ่ายทํา  VTR ประกอบ เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายการ 

สผร. 

7.5 จัดประชุมการถ่ายทอดสด Broadcaster Meeting สผร. 
7.6 วางแผนกาํหนดอุปกรณ์ Equipment Planning สผร. 
7.7 การวางแผนด้านบุคลากรมอบหมายผู้รบัผิดชอบ Personnel Assignment สผร. 
7.8 จัดทํางบประมาณค่าใช้จ่าย BUDGET สผร. 

8 
 

การดําเนินการ
ถ่ายทอดสด 

On Location 

1 วัน 
 

8.1 ประชุมการผลิตรายการ Production Meeting คือ การประชุมทีมงานถ่ายทอดสดทั้งหมด ทั้งทีมผลิต 
ทีมงานเทคนิค พิธีกร โดยอาจเชิญผู้ขอรับบริการมาร่วมประชุมด้วยก็ได้  ซึ่งผู้ผลิตรายการต้องอธิบาย
รายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้น  ขั้นตอนการวางอุปกรณ์ (Floor Plan) แจกสคริปต์ อธิบายรายละเอียดการทํางาน
ต่าง ๆ จนจบกระบวนการ รวมถึงเน้นย้ําจุดสําคัญที่จะพลาดไม่ได้ในการถ่ายทํา ข้อควรระวัง ปัญหาอุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปัญหาหากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า 

สผร./สทน. 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
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(ต่อ) 

การดําเนินการ
ถ่ายทอดสด  
On Location  

1 วัน 
 

8.2 ติดตั้งอุปกรณ์ Equipments Setup  คือ การติดตั้งอุปกรณ์หน้างาน  ซึ่งเจ้าหน้าที่เทคนิคจะการติดตั้ง
อุปกรณ์ทําการติดตั้งตามจุดที่ อยู่ใน Floor Plan  โดยผู้ผลิตรายการและผู้กํากับรายการ ต้องร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดวาง  ขนาดของเลนส์ที่ใช้  เส้นทางเดินกล้อง  การวางไมโครโฟน การจัด
เพิ่มแสงในจุดที่แสงไม่เพียงพอ  รวมทั้งตรวจสอบมุมภาพ  โดยการทดสอบจับภาพ ตามที่ได้กําหนดไว้ใน
สคริปต์  ทดสอบเสียงไมโครโฟน  และตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ด้านเทคนิค 

สทน. 

8.3 การกํากับการติดตั้งอุปกรณ์ Directing the setup สผร. 
8.4 ถ่ายทําส่วนประกอบรายการ Insert Videotape Recording สผร. 
8.5 เตรียมงานด้านกราฟิก Preparation Of Graphic คือ การจัดเตรียมไตเติ้ล ซับไตเติ้ล แบ็คกราวด์กราฟิก  
การจัดทํากราฟิก ตัวเลข แผนที่ การแบ่งจอภาพเมื่อมีการเชื่อมโยงหลายจุด กราฟ ชื่อ ตําแหน่ง และทดสอบ
ให้พร้อมใช้งานจริง 

สผร. 

8.6 ซ้อมการถ่ายทํา Production Rehearsal  คือ  การซ้อมคิวถ่ายทํา และการกํากับรายการเข้า-ออก  
การซ้อมถ่ายทําตั้งแต่ไตเติ้ล การเปลี่ยนช่วงรายการ  ซ้อมการทํางานร่วมกันกับฝ่ายเทคนิค  เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดใน
การทํางาน 

สผร. 

8.7 Final  Technical  Test คือ เจ้าหน้าที่เทคนิค จะทําการทดสอบสัญญาณด้านการทดสอบสัญญาณ
เทคนิคต่างๆ เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อตรวจความพร้อม ด้านภาพ เสียง การเชื่อมโยงสัญญาณ และประสานไปยัง
สถานีหลัก เพื่อตรวจสอบการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดว่าสมบูรณ์หรือไม่  เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน
การถ่ายทอดสด 

สทน. 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
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การดําเนินการ
ถ่ายทอดสด 

NBT Station 
 
 

1 วัน 
 

9.1 ควบคุมการออกอากาศ Program On Air  Control 
            1. ประสานงาน Program On Air Co-Operation 

            2. ตัดสินใจการออกอากศ On Air Decision 

สจค. 

9.2 ควบคุมเทคนิคการออกอากาศ Technical On Air  Control 
            1. ประสานงาน Program On Air Co- Operation 
            2. ตัดสินใจการออกอากาศ On Air Decision 

สทน. 

10 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1-2 
ชั่วโมง 

 

10.1 รายงานการปฏิบัติงานด้านการออกอากาศ Program On Air Report  สจค. 
10.2 รายงานการปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการ Production Report สผร. 
10.3 รายงานการปฏิบัติงานด้านเทคนิค Technical Report  สทน. 
10.4 ทุกส่วนฝา่ยประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคและทํารายงานปฏิบัติงาน (Problem Report) รวมถึงข้อเสนอแนะ
ร่วมกันเพื่อปรับปรุงการทํางานครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  

สผร. 

10.5 ทําหนังสอืยืนยันการออกอากาศ สจค. 
10.6 รายงานผลการออกอากาศ สจค. 

 
 
 
 

๑๓ 



 

 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 
 

   ระเบียบว่าด้วยการเช่าเวลา และการเช่าอุปกรณ์ การถ่ายทอดสด 
 

   
แบบฟอร์มทีใ่ช้ (Form) 

 

1. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
2. แบบฟอร์มการใช้อุปกรณ์/ห้องส่ง 
3. แบบฟอร์มการเบิกจ่ายวัสดุ 
4. แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



 

 
แผนสํารองฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบกับการจัดการกระบวนการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ภาวะฉุกเฉิน / ความเสี่ยง แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบ 
1 รับเรื่อง   1 ชม. หนังสือที่ได้รับไม่ถูกส่งส่งทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องภายในหนึ่งวัน 
ออกระเบียบงานธุรการเป็นการ
ภายในให้แยกเรื่องการถ่ายทอดสด
ให้จัดส่งภายใน 1 วัน 

ฝบห. 

2 จัดทําเอกสารและ
ประสานผู้รับบริการ  

ประสานรูปแบบเนื้อหาการจัด
งาน กําหนดอปุกรณห์ลกัและ
อุปกรณ์เสรมิ  

1 วัน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับหนังสือขอรับ
การถ่ายทอดสด จึงไม่มีการประสาน 
ไปยังผู้ขอรับบริการ 

เ วี ย น แ จ้ ง ห นั ง สื อ ข อ รั บ ก า ร
ถ่ายทอดสดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 
 

สผร. 

3 เสนอราคา  คํานวณค่าใช้จ่าย จัดทําเอกสาร
เสนอราคา 

 

1 วัน การกําหนดรูปแบบและค่าใช้จ่ายไม่
ตรงกับลักษณะการปฏิบัติงานจริง 

ควรมอบหมายให้ส่วนผลิตรายการ
ซึ่งเป็นผู้กําหนดรูปแบบรายการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการประสาน 

สผร. 

4 ผู้รับบริการยืนยัน
การถ่ายทอด   

รับเอกสารยืนยันการตกลงราคา 
ในการขออนุมตัิถ่ายทอดสด 

1 วัน   สจค. 

5 จัดทําหนังสือ
นําเสนอผู้บริหาร
เพื่อขออนุมัติ 

- จัดทําเอกสารขออนุมัติ อปส. 
ผ่าน ผอ.สทท. 
- เสนอเอกสารขออนุมัติ อปส. 
- รับเรื่องผ่านการอนุมัติจาก 
อปส. 

3 วัน   สจค. 

 
 
 
 
 
 

๑๕ 



 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ภาวะฉุกเฉิน / ความเสี่ยง แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบ 
6 ประสานผู้รับบริการ     สผร. 

- เตรียมการด้าน
ข้อมูล/งบประมาณ/
วิทยากร 

 1 สัปดาห์   สผร. 

- แจ้งให้ผู้รับบริการ
ชําระเงินก่อนการ
ถ่ายทอด  

แจ้งการชําระค่าใช้จ่ายให้ กปส.
ก่อนวันงาน อย่างน้อย 1วัน 
 

1 วัน ผู้รับบริการไมช่ําระเงินก่อนการ
ถ่ายทอดอย่างน้อย 1 วัน ตามที่กําหนด
ไว้ 

- สจค. แจ้งระเบียบการชําระ
เงินล่วงหน้าก่อนการ
ถ่ายทอดสด และมีหนังสือแจง้
ติดตามทวงถามอย่างใกล้ชิด 
รวมทั้งเสนอยกเลิกการ
ถ่ายทอดสดในกรณีที่ผู้รับการ
บริการไม่ชําระเงิน 
- ออกระเบียบให้ผู้ขอรับบริการ
ชําระเงินล่วงหน้าส่วนหนึ่งก่อน
ภายหลังจากการได้รับอนุมัติ 

สจค./ฝบห. 

7 มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบและ
ออกคําสั่ง   

สั่งการด้านการรายการ การผลิต 
เทคนิค และสนับสนุนการ
บริหารงาน ตามการพิจารณาของ 
ผอ.สทท. 

1 วัน   สผร. 

8 ประสานผูท้ี่เกี่ยวข้อง  
(สปข.1-8, ส่วนผลิต
รายการ,ส่วนเทคนิค) 

 1 วัน   สจค./สผร. 

 
 
 
 
 

๑๖ 



 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ภาวะฉุกเฉิน / ความเสี่ยง แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบ 
9 ประชุมวางแผนการ

ถ่ายทอด (หนว่ย
ปฏิบัติและ
ผู้รับบริการ)  

 1 วัน   สผร. 

10 ดูสถานที่  - นัดสํารวจสถานที่และจัดประชุม
ร่วมระหว่าง สทท.และผู้ขอรบั
บริการ 
- ทํา Location Sketch การติดตั้ง
อุปกรณ์  

1-2 วัน ไม่สามารถกําหนดเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ผลิตรายการถา่ยทอดสดนอกสถานที ่

ควรให้เจ้าหน้าที่เทคนิค (รถ
ถ่ายทอดสดและรถเชื่อมโยง
สัญญาณ) เข้าร่วมการสํารวจ
สถานที่และการประชุมทุกครัง้ 

สผร. 

11 - เตรียมบุคลากร  
- เตรียมอุปกรณ์ 
(ดาวเทียม, รถ OB) 

Floor plan  Camera Position  
 

3-5  วัน   สผร./สทน. 

12 ประชุมทีมงานวาง
แผนการถ่ายทอด
สร้างสรรค์รายการ 

ประชุมวางแผนงานร่วมผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 
 

1-2 ชั่วโมง - ขาดการประชุมเนื่องจากทีมงาน
ไม่ให้ความสําคัญหรือติดภารกิจ 

- กําชับให้มีการประชุมและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนทุกรายการที่
มีการถ่ายทอดสดอย่างเคร่งครัด 

สผร. 

13 หาข้อมูลเพิ่มเติม
,เขียนบท,ทําสคริปต์
ถ่ายทอด  

ประสานขอรับข้อมูลเบื้องต้นสําหรับ
การปฏิบัติงาน 
Information Gathering  
Script Writing 

3 วัน   สผร. 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ภาวะฉุกเฉิน / ความเสี่ยง แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบ 
14 เก็บภาพ Insert- 

ทําสกู๊ป  
 1-2 วัน   สผร. 

15 ประชุมทีมงาน
ซักซ้อมความเข้าใจ
ก่อนการถ่ายทอด 
 

Production Meeting 
Equipments setting 
Directing setup 
Outdoor  Shooting 
Preparation Of Art   

1-3 ชั่วโมง 
 

- ขาดการประชุมเนื่องจากทีมงาน
ไม่ให้ความสําคัญ 

- กําชับให้มีการประชุมและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนทุกรายการที่
มีการถ่ายทอดสดอย่างเคร่งครัด 

สผร./สทน. 

16 ติดตั้งอุปกรณ์
เทคนิค ทดสอบ
ระบบ ซักซ้อมคิวผู้
ร่วมรายการและ
ทีมงาน 

Production Rehearsal  - การแพรส่ัญญาณภาพ-เสียง 
ไม่สมบูรณ ์ 

- เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์รถ
ถ่ายทอด (OB) และรถเชื่อมโยง
สัญญาณดาวเทียม (SAT) ก่อน
เริ่มรายการ 1 ชม.  

สทน. 

17 ดําเนินการ
ถ่ายทอดสด 
 

Production control 
Technical control 
Program On Air  Control 
Technical  On Air  Control 

(ระยะเวลา
แล้วแต่กรณ)ี 

- สัญญาณดาวเทียมขัดข้อง ไม่
สามารถส่งสญัญาณได้ 

- บันทึกเทปรายการไว้เพื่อนํามา
ออกอากาศในภายหลัง 

สผร. 

18 ควบคุมและ
ตรวจสอบ 

 (ระยะเวลา
แล้วแต่กรณ)ี 

  สจค. 

19 สําเนาเทปเก็บที่
หน่วยงาน 
และส่งให้ผู้รับบริการ 

 3 ชม.   สจค. 

 
 
 
 
 

๑๘ 



 

 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ภาวะฉุกเฉิน / ความเสี่ยง แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบ 
20 ตรวจเช็คทําความ

สะอาด  
เก็บอุปกรณ์ 
สอบถามความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ  

 1-3 ชั่วโมง 
 

  สผร. 

21 ทําหนังสือยืนยันการ
ออกอากาศ 

 1 วัน   สจค. 

22 รายงานผลการ
ออกอากาศ  

 1 วัน   สจค. 

23 ประชุมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
และรายงานผล  

- Program Report 
- Production Report 
- Technical Report 
- Problem Report 

1 ชม.   สผร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานที่สร้างคุณค่า 

กรมประชาสัมพันธ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

 
 

กระบวนงานการผลิตและเผยแพร่รายการข่าววทิยุกระจายเสียง 
สวท. เจ้าภาพกระบวนงาน 

 

กระบวนงานการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ 
สทท. เจ้าภาพกระบวนงาน 

 

กระบวนงานการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต ์
สนข. เจ้าภาพกระบวนงาน 

 

กระบวนงานการจัดกจิกรรมสื่อมวลชนสัญจร 
สพป. เจ้าภาพกระบวนงาน 

 

กระบวนงานการจัดฝึกอบรม 
สปช. เจ้าภาพกระบวนงาน 

 
 


