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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในหลายระดับไม่

ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี  ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก และให้บริการใน 

4 พื้นที่  ประกอบด้วย 9 คณะได้แก่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรม

สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งยังมีหน่วยงาน  

ส านัก  สถาบัน  กอง ที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนโดยตรงแต่ท าหน้าที่ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี  โดยมีหน่วยงานในสังกัดอีก 8 กอง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ในปัจจุบัน กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ระบบ e-learning ผ่านระบบเครือข่ายควบคู่ไปกับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อผู้เรียนและผู้ที่สนใจได้รับ

ความรู้ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน โดยจะมีการเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 

(Steaming) อีกช่องทางหนึ่งด้วย  ทั้งนีก้ลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้ค าปรึกษาและ

ความร่วมือกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและ

ความพร้อมในทุกด้านอยู่เสมอด้วย 

ดังนั้นในฐานะผู้จัดท าการเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและจัดเก็บข้อมูลจึงมึแนวคิด

ที่จะท าคู่มือการปฏิบัติงาน การเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและกระบวนการ

จัดเก็บข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางวิธีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย ให้มี

ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน โดยคู่มือนี้จะมีรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การเตรียมจัดเตรียม

อุปกรณ์ วิธีการท างานที่เป็นข้ันตอนที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 

  

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมการท างานของอุปกรณ์ในการเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ทาง

การศึกษาและกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย 
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 2.เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างช่องทางเผยแพร่วีดีทัศน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือการ

ถ่ายทอดสดสัญญาณผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 

 3.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.บุคลากรสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้จัดท ารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อ

ประกอบการเรียนการสอน ที่มีโครงสร้างเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสม 

 2.เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์เพื่อการศึกษาในรูปแบบการทบทวนความรู้หลังจากได้เรียนจบ

บทเรียน หรือเพิ่มช่องทางการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจที่ไม่สามารถเข้าเรียนในช้ันเรียนได้ 

 3.ช่วยให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าการถ่ายทอดสดผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตที่ถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพในการท างาน 

 

1.4 ขอบเขต 
 รายละเอียดคู่มือในการเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์เพื่อการศึกษาและกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการบันทึกเทปวีดีทัศน์ม้วน Beta เพื่อส่ง

รายการไปที่สถานีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเตรียมโปรแกรมและอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายทอด

สัญญาณภาพและเสียงผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต การเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตทางเว็ปไซต์  คู่มือเล่มนี้เป็นของผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ใช้กับเจ้าหน้าที่นักวิชาการโสตทัศน

ศึกษา ที่ปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 

 

ค ำจ ำกัดควำม 
  

WordPress หมายถึง เป็น CMS หนึ่งที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันและเป็นเครื่องมือที่ถูก

เลือกใช้ในการจัดท าเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย 

Streaming หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่ านทางระบบ

อินเตอร์เน็ต 

Youtube หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้บริการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่จะมีทั้งเนื้อหาทั้ง

ภาพและเสียงที่บริการให้แก่บุคคลทั่วไป 
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บทท่ี 2 

โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สถาปนาข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่งได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์, วิทยาเขต

โชติเวช, วิทยา เขตพณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ ข้อมูล

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เดิม แต่ละวิทยาเขต ได้ใช้เทคโนโลยี ของ Cisco System โดยใช้ Router เป็น

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง เช่ือมต่อผ่าน Leased Line มีBandwidth ขนาด 2 Mb ต่อไปที่ ส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการจดโดเมน

ใหม่ เป็น rmutp.ac.th ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2548 เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงได้มีกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ให้เป็นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีส านักงานช่ัวคราวตั้งอยู่ที่ อาคาร 

1 ช้ัน 4 และปัจจุบันต้ังอยู่ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ และมี

ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 4 แห่ง ได้แก่ สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร สาขา

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และสาขาพระนครเหนือ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วิสัยทัศน์ 
 - พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล  
 

 ปณิธาน 
- มุ่งมั่นเป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ  

พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 
 
 พันธกิจ 

- พัฒนานวัตกรรมด้านไอซทีี เพื่อสนับสนุนภารกจิหลักของมหาวิทยาลัยในการก้าวไปสู่การ 
เป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล 

- ผลิตการบริการการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมด้านไอซีที เพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการ 
สอนสมัยใหม่โดย ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้นวัตกรรมด้านไอซที ีเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและ 
ประสิทธิผลการ บริหารการศึกษาสมัยใหม่และเป็นกลไกในการสร้างหลักธรรมาภิบาล 
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- พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มสีมรรถนะทางไอซทีีที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพฒันา 
ประเทศ 

- จัดหาทรัพยากร ICT โดยใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม สอดคลอ้งกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 

 เป้าประสงค์ 
- ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาในการใช้นวัตกรรมดิจิตัลเพื่อ 

การศึกษา 
- พัฒนาสื่อและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการ 

สอนออนไลน์ 
- สร้างวัฒนธรรมการท างานขององค์กรให้เป็นสังคมดิจิตัลที่มีคุณภาพ 
- สร้างระบบนิเวศดิจิตัลส าหรับงานวิจัยอย่างครบวงจร เพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการ 

งานวิจัยและบริการงานวิชาการ 
 - สร้างระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผผลข้อมูลขนาดใหญ่   

เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
 - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีที่มีมาตรฐานและทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล 
 

กลยุทธ์ 
- พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (Smart Student)  
- พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Smart Lecturer) 
- พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนบัสนุน (Smart Personal)  
- พัฒนาคุณภาพระบบการจัดการความรู้ (Smart Knowledge  
- พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) 
- พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน (Smart Learning)  
- พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจทิัล (Smart Library) 
- พัฒนาระบบงานการใหบ้ริการอเิล็กทรอนกิส(์e-Services)  
- พัฒนาระบบบริหารและบรกิารงานวิจัย (e-Research)  
- .พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยทุธ์ (e-Strategy)  
- พัฒนาระบบประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) 
- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Infrastructure) 
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1)โครงสร้างหน่วยงานของส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

2)โครงสร้างการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Adminisstration chart) 
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ภาพท่ี 2.2 แสดงโครงสร้างหน่วยงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3)โครงสร้างการปฏิบัติงาน  (Activity chart)  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

รายช่ือผู้บรหิาร 

 
            นายธนาวุฒิ นิลมณี 

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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.  

 

                                                  

 

 

นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ 

รองผู้อ านวยการ  
น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 

รองผู้อ านวยการ  

นายเชาวลิต  สมบูรณ์พฒัากจิ 

รองผู้อ านวยการ  

น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน 

หัวหน้าส านักงานผูอ้ านวยการ 

  

นายปฐมพงศ์  จ านงค์ลาภ 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ 

หัวหน้างานวิจัยและพฒันาสื่อการศึกษา 

  

นายกฤษณ์  จ านงนิตย์ 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

หัวหน้างานผลิตสื่อโสตทัศน ์
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น.ส.มัณฑนา  ตุลยนิษกะ 

นักวิชาการช่างศิลป ์

ปฏิบิตการ 

  

นายอุเทน  พรหมม ิ

นักวิชการโสตทัศนศึกษา 

ปฏิบิตการ 

  

นายกิตติ  แย้มวิชา 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ปฏิบิตการ (ผู้จัดท าคู่มือ) 

  

น.ส.ดลวรรณ  สุทธิวัฒนก าจร 

นักวิชาการช่างศิลป ์

ปฏิบิตการ 

  

น.ส.จุติมา  พูดสวัสดิ ์

นักวิชาการช่างศิลป ์

ปฏิบิตการ 

  

นายนรินทร์  จิตต์มั่นการ 

นักวิชาการช่างศิลป ์

ปฏิบิตการ 

  

นายกุลภัทร  พลายพลอยรัตน์ 

นักวิชาการช่างศิลป ์

 

  

นายปิยะนนท์  ศุภจริยวิชัย 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

  

น.ส.ปญัญาพร  แสงสมพร 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

 1.เสนอแนวนโยบายและแผนการพัฒนาด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ให้มีเอกภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย 

 2.ก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย พัฒนางาน ด้าน

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

 3.กลั่นกรองแผนงานด้านวิทยบริการและงานด้านเครือข่ายระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อ

การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

 4.วางมาตรฐานและก ากับพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อประโยชน์การเช่ือมโยง 

ฐานข้อมูลด้านบุคคล งบประมาณ วิชาการ นักศึกษา ให้เป็นระบบในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 

 5.บริหารจัดการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ผ่าน

ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

นายศักดิ์เทพ  จ านงค์ลาภ 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 

  

นายครรชิต  จิตตานุวัฒน์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

ปฏิบัติการ 

 

  

นายพรรษชล  นาคฉ่ า 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 

  

น.ส.ณิชกานต์  พันธ์บัวหลวง 

นักเอกสารสนเทศ 
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 6.สร้างระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงทางวิชาการกับมหาวิทยาลยัทัง้

ในและต่างประเทศ 

 7.ให้บริการทางวิชาการในรูปการให้ค าปรึกษา แนะน าแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

 8.ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบของต าแหน่ง  

 2.2.1 บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่งตามมาตรฐาน 
  

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น มีหน้าที่จัดเตรียม จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม และควบคุม

การใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย ผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

ในการจัดแสดงหรือบรรยาย ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ประยุกต์ส าหรับไว้ใช้ในการผลิต 

รับผิดชอบดูแลเว็ปไซต์วีดีโอการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ดูแลช่อง Youtube Channel ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ  เช่นให้

ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่บุคคลากรทั้งภายในและภายนอก 

 

2.2.2 บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่งตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติของของผูป้ฏิบัติงานระดับต้นของนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 

 1.งานผลิตสื่อโทรทัศน์ 

 2.งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร ์

 3.งานบรกิารทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนกิส ์

 4.แก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ในเบื้องต้น 

  

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบการ

ผลิตสื่อวีดีทัศน์และเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ  

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

 1.จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย วัสดุที่ใช้การในจัดแสดงหรือ

บรรยายการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
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 2.ดูแลบ ารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย วัสดุที่ใช้ในการจัดแสดงให้พร้อม

ในการใช้งาน 

 3.ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตสื่อ การเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ

ออกแบบ 

 4.ถ่ายภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวในงานต่าง ๆ  

 5.ใช้โปรแกรมประยุกต์สร้างงานโทรทัศน์ ตัดต่อภาพและเสียง 

 6.ผลิตสื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านภาพและเสียงให้บรรลุเป้าหมาย 

 7.เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายทอดสดสัญญาณทั้งภาพและเสียงผ่านทางระบบ

อินเตอร์เน็ต 

 8.จัดเก็บข้อมูลเนื้อหาของสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมทุกภาคการศึกษา 

 9.จัดท าเว็ปไซต์ส าหรับฉายวีดีทัศน์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและวีดีทัศน์อื่นๆของทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อให้นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้งาน 

 10.ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานการผลิตสื่อ 

 11.ถ่ายท าและตัดต่อรายการโทรทัศน์ 

 12.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา 

 12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  จากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนได้เลือกเอา กระบวนการเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์เพื่อ

การศึกษาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและกระบวนการจัดเก็บข้อมูล มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี  Flow 

Chart ดังนี ้
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เร่ิมต้น 

คณะหรือหน่วยงาน ขอความอนุคเราห์ 

ตรวจสอบ 

หัวหน้าส านักงานพิจารณาและส่งหนังสือ 

ผอ.ส านักพิจารณา 

หัวหน้าฝ่าย

พิจารณา 

คณะหรือหน่วยงานจัดเตรียมแบบ/นัดหมาย/หารือ 

(การเผยแพรส่ื่อวีดีทัศน์เพ่ือการศึกษา) 

ผู้ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อม 

ด าเนินการเผยแพ่สื่อวีดีทัศน ์

ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูล 

ผู้ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อม 

สิ้นสุด 

สิ้นสุด 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

ข้อมูลครบถ้วน 

เห็นชอบ 

ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน การเพยแฟรส่ื่อวีดีทัศนเ์พือ่การศึกษาผ่านทางระบบอินเตอรเ์น็ตและ

กระบวนการจัดเกบ็ข้อมลู ของกลุม่พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ากรศึกษา ส านักวิทยบรกิารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ผูจ้ัดท าขอเสนอหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้  

 

3.1 ข้ันตอนการขอใช้บริการการเผยแพรส่ื่อวีดีทัศน์ผ่านทางระบบอินเตอรเ์น็ต 

ข้ันตอนการด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง/ผูร้ับผิดชอบ เอกสาร/แบบฟอร์มที ่

เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 

คณะหรือหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยฯ ขอความ

อนุเคราะห์การเผยแพรส่ื่อวิดีทัศน์

ผ่านทางระบบอินเตอรเ์น็ต 

คณะหรือหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยฯ ที่ยื่นหนังสือ

ราชการขอความอนุเคราะห์

การเผยแพรส่ื่อวิดีทัศนผ์่าน

ทางระบบอินเตอร์เน็ต 

หนังสือราชการขอ

ความอนุเคราะหก์าร

เผยแพร่สื่อผ่านทาง

ระบบอินเตอรเ์น็ต 

 

หัวหน้าส านักงาน ส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

พิจารณาเสนออนมุัต ิ

หัวหน้าส านักงานพจิารณา

เสนอผู้อ านวยการส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หนังสือราชการขอ

ความอนุเคราะหก์าร

เผยแพร่สื่อวีดีทัศน์

ผ่านทางระบบ

อินเตอรเ์น็ต 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรม

และเทคโนโลยสีารสนเทศอนุมัติ 

มอบหมายหัวหน้าฝ่ายพฒันา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

หัวหน้างฝ่ายนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา/

ผู้ปฏิบัตงิาน 

หนังสือราชการขอ

ความอนุเคราะหก์าร

เผยแพร่สื่อวีดีทัศน์

ผ่านทางระบบ

อินเตอรเ์น็ต 

 

เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบให้ค าปรกึษา 

นัดหมาย วันเวลา และเตรียม

เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบขอ

ความอนุเคราะห ์

รายละเอียดเกี่ยวกับ

งานที่ปฏิบัต ิ
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ความพร้อมในการเผยแพรส่ื่อวีดี

ทัศน์ผ่านทางระบบอินเตอรเ์น็ต 

ผู้ปฏิบัตงิานเตรียมความพร้อมของ

อุปกรณ์การเผยแพร่สือ่วีดีทัศน์

ผ่านทางระบบอินเตอรเ์น็ต 

ผู้ปฏิบัตงิาน รายละเอียดเกี่ยวกับ

งานที่ปฏิบัต ิ

 

ทดสอบระบบการเผยแพร่สื่อผ่าน

ทางระบบอินเตอร์เน็ต 

ผู้ปฏิบัตงิาน คู่มือการปฏิบัติงาน  

ประเมินคุณภาพของสือ่วีดีทัศน์ที่

ท าการเผยแพร่ผ่านทางระบบ

อินเตอรเ์น็ต 

ผู้ขอใช้บริการ แบบประเมินสือ่วีดี

ทัศน์ 

 

ด าเนินการส่งมอบ เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ บันทึการขอใช้บริการ  

ตารางที่ 3.1 แสดงตารางข้ันตอนกระบวนการใหบ้ริการด้านการเผยแพรส่ือวีดีทัศนผ์่านทางระบบอินเตอรเ์น็ต 

 

 

แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเผยแพรส่ื่อวีดีทัศน์เพือ่การศึกษาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

ขอความอนุเคราะห ์

หัวหน้าส านักงานพจิารณาและส่งหนังสือและ

ด าเนินการ 

รอง ผอ.ส านักฯ พิจารณา มอบหมายหัวหน้าฝ่าย 

ข้ันเตรียมการเผยแพร่สื่อวีดีทัศนผ์่านทางระบบ

อินเตอรเ์น็ต 

(Pre-Production) 



15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-2 แสดงแผนผังข้ันตอนการปฏิบัตงิานการเผยแพรส่ื่อวีดีทัศน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 

 

3.2 ผู้ขอใช้บริการการเผยแพร่สือ่วีดีทัศน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 

 ผู้ขอใช้บริการเผยแพร่สื่อวีดีทัศนผ์่านทางระบบอินเตอรเ์น็ตจากคณะต่าง ๆ และหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย สามารถทีจ่ะขอใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน หรือเพื่อเผยแพร่กิจกรรมทีส่ าคัญของทาง

มหาวิทยาลัยออกไปสู่บุคคลภายนอก ผู้ขอใช้บริการจะตอ้งท าหนงัสอืราชการขอความอนุเคราะห์พร้อมแนบ

เอกสารรายละเอียดของวิชาหรือกจิกรรมที่ต้องการเผยแพรอ่อกไปสูส่าธารณะ 

3.3 การเผยแพรส่ื่อวีดีทัศน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 

 การใหบ้ริการด้านการเผยแพรส่ื่อวีดีทัศน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เมื่อมกีารขอใช้บริการ และมี

หนังสือมาถึงเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ ผู้ปฏิบัติงานจะด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) ให้ค าปรกึษาเรือ่งการเผยแพรเ่นื้อหาวีดีทัศน์ผ่านทางระบบอินเตอรเ์น็ต 

(2) ตรวจสอบอปุกรณ์และเตรียมความพร้อมส าหรับการเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ 

(3) เผยแพร่สือ่วีดีทัศน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และตรวจสอบรายละเอียดของวีดีทัศน์ 

ข้ันตอนการเผยแพรส่ือวีดีทัศนผ์่านทางระบบ

อินเตอรเ์น็ต 

(Production) 

เตรียมอปุกรณ์ส าหรบัการเผยแพรส่ื่อผ่านทาง

ระบบอินเตอรเ์น็ต 

ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ 

ข้ันตอนการเผยแพรส่ือวีดีทัศนผ์่านทางระบบ

อินเตอรเ์น็ต 

(Post-Production) 
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 (4) ผู้ใช้บรกิาร ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาทางด้านเทคนิคในเรื่องของภาพ เสียง และตัวอักษร

ในการเผยแพรท่างระบบอินเตอรเ์น็ต. 

3.4 แบบการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ การเผยแพรส่ื่อวีดีทัศน์ผ่านทางระบบอินเตอรเ์น็ต 

 ฝ่ายผลิตสือ่วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในฐานะผู้ใหบ้ริการ

ทางด้านการเผยแพรส่ื่อผ่านทางระบบอินเตอรเ์น็ต ประเมินความพึงพอใจของการใหบ้ริการข้ึนมา เพื่อจะ

รวบรวม สรปุผลและทบทวนการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพและการพฒันางาน

ต่อไป 

3.5 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

 3.5.1 ควารมีการวางแผนในการท างานทีเ่ป็นข้ันตอน และตรวจสอบทุกครัง้ก่อนการเผยแพรส่ื่อทาง

ทางระบบอินเตอร์เน็ต 

 3.5.2 ควารมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทกุครั้งก่อนการใช้งานและหลังจากการใช้งาน 

 3.5.3 ควรอัพเดตอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พรอ้มส าหรับการใช้งาน 

 3.5.4 ควรตรวจสอบเว็บไซต์ทีจ่ าท าการแพรส่ื่อวีดีทัศนผ์่านทางระบบอินเตอร์เน็ตทกุครั้งก่อนการใช้

งาน 

 3.5.5 ตรวจสอบการอัพเดตของเว็บไซตท์ี่ท าการเผยแพรส่ื่อการเรียนการสอน 



17 
 

 
 

บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

การเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์เพ่ือการศึกษาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 

 ในปัจจุบันการเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว คนทั่วไป

เข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากบุคคลทั่วไปมีอุปกรณ์ที่สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ง่ายเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ 

สมารท์โฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุค ท าให้สามารถเข้ามาเช่ือมต่อกับเว็บไซต์ที่ท าการเผยแพร่สื่อได้ง่ายโดยช่องทางที่

คนทั่วไปนิยมรับชมสื่อวีดีทัศน์ก็คือ  Youtube เป็นหลัก 

ดังนั้นกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานส าหรับการเผยแพร่สื่อโทรทัศน์

เพื่อการศึกษาและกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยและการจดัเก็บข้อมูลไฟล์ไว้ส ารองเพื่อน าไฟล์มาปรบัปรุงและ

แก้ไขอีกครั้งนึง 

โดยผู้จัดท าได้มีการท างานที่เป็นส่วนดังนี ้

 1.การน าไฟล์ข้ึนบนเว็ปไซต์ YouTube/rmutp channel และการจัดรูปแบบของช่องมหาวิทยาลัย 

 2.การสร้างรายวิชาในเว็ปไซต์ mmd.rmutp.ac.th 

 3.การถ่ายทอดสดสัญาณภาพและเสียงทางระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทางระบบ Youtube  และ  

 4.การจัดเก็บข้อมูลลงบน Google Drive ของมหาวิทยาลัย 

 

กิจกรรม /แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เวลาการด าเนินการ หมายเหต ุ

8.30 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.30 

1.ทดสอบภาพและ

เสียงก่อนการ

ถ่ายทอดสด 

         ใ ช้ เวลาไม่
นาน 

2. เริ่มการถ่ายทอด

สัญญาณภาพและ

เสียงผ่านทาง 

Youtube  

         ข้ึ น อ ยู่ กั บ
ระยะเวลา
ที่ จั ด ง า น
ถ่ายทอดสด 
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3.การตรวจสอบ

ไฟล์วีดีโอก่อนข้ึน

เว็บไซต ์

         รวมอยู่ใน
เวลา
เดียวกัน 

4.น าไฟล์วีดีโออัพ

โหลดข้ึนบนเว็บไซต ์

         รวมอยู่ใน
เวลา
เดียวกัน 

5.การสร้างรายวิชา

ในเว็บไซต ์

         รวมอยู่ใน
เวลา
เดียวกัน 

6.ตรวจสอบ

ความถูกต้องของ

รายวิชาที่สร้างใน

เว็บไซต ์

         รวมอยู่ใน
เวลา
เดียวกัน 

7.จัดเกบ็ข้อมลูลง 

Google Drive 

ของมหาวิทยาลัย 

         รวมอยู่ใน
เวลา
เดียวกัน 

 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

4.1ขั้นตอนในการเผยแพร่สือวีดีทัศน์เพ่ือการศึกษาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 

 ในการเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์น้ันโดยทั่วไปจมีหลักการเหมือนกันหมด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

Pre – Production  

 เป็นข้ันตอนการเตรียมงานก่อนการเผยแพร่สื่อวีทัศน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต  ซึ่งเป็นข้ันตอนที่

ส าคัญ เรียกได้ว่าเป็นการวางแผนงานในการเตรียมอุปกรณ์และข้อมูลส าหรับงานท างานในการเผยแพร่สื่อโดย

ต้องมีการทดสอบระบบส าหรบการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์

วีดีโอที่จะท าการอัพโหลดลงบนช่อง Youtube และสร้างรายวิชาในเว็บไซต์ mmd และท าการจัดเก็บข้อมูล

เพื่อเป็นไฟล์ส ารองเพื่อท าการแก้ไขในอนาคตไว้ใน Goog drive ของทางมหาวิทยาลัย 

Production 

 เป็นข้ันตอนในการอัพโหลดไฟล์วีดีโอที่เสรจ็สมบูรณ์และมีความถูกต้องเรยีบร้อยข้ึนบนช่อง Youtube 

ของมหาวิทยาลัย ในกระบวนการนี้จะป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องกับการสร้างรายวิชาการสอนทางไกล

ผ่านดาวเทียมบนเว็บไซต์ MMD เนื่องจากเมื่อท าการอัพโหลดไฟล์เสร็จแล้วเราจะสร้างข้ึนเป็น playlist บน
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ช่องซึ่งจะแบ่งเป็นหัวข้อของแต่ละวิชา เนื่องจากวีดีโอการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจะมีมาต้ังแต่ปี

การศึกษา 2550 ถึงปัจจุบัน จึงต้องมีการแบ่งวิชาการเรียนการสอนแบบ playlist  ส่วนไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยจะสร้างเป็น playlist เหมือนกัน แต่จะแบ่งเป็นปีของกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

แทน การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงทางอินเตอร์เน็ตนั้นต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมที่ต่อ

กับอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณก่อน หลังจากนั้นจะเช่ือมต่อไปทางช่อง Youtube ของทางมหาวิทยาลัยและท า

การจัดเก็บไฟล์เพื่อเป็นข้อมูลส ารองลงบน Google drive ของมหาวิทยาลัย 

Post – Production  

 เป็นข้ันตอนสุดท้ายของการท างานซึ่งจะท าการเผยแพร่ให้คนที่ติดตามช่อง Youtube ของทาง

มหาวิทยาลัยได้รับชมวีดีโอนั้นและผู้รับชมสามารถเข้ามารับชมได้ในเว็บไซต์ MMD เนื่องจากจะเป็นเว็บไซต์ที่

เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจาก Youtube มาสร้างเป็นรายวิชาแต่ละปีการศึกษา ท า

ให้สามารถค้นหาไฟล์วีดีโอได้ง่ายและสามารถเช็คจ านวนผู้เข้ารับชมได้ทั้งที่เป็นการถ่ายทอดสดสัญญญาณผา่น

ทางระบบอินเตอร์เน็ตและไฟล์วีดีโอที่อัพโหลดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วและการอัพโหลดไฟล์ข้ึนไปเก็บบน 

Google drive จะช่วยในการค้นหาไฟล์เพื่อท าการตัดต่อและเก็บไฟล์ไว้เมื่อมีการร้องขอข้อมูลในภายหลัง 

 

4.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ผ่านทางรบบอินเตอร์เน็ต 

 อุปกรณ์ส าหรับการเผยแพร่สื่อผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 

เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC/ Lapop) อุปกรณ์ส าหรับการเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต  โดย

อุปกรณ์หลัก ๆ  ส าหรับการเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตน้ันจะเป็นสเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่

สูงมากเนื่องจากเอาไว้เปิดบาวเซอร์ในการท างานและเปิดโปรแกรมเพื่อเช่ือมต่อกับอุปกรณ์รับสัญญาณภาพ

และเสียงเพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ควรเป็นสเป็คเครื่องส าหรับการท างานไม่ควรต่ า

ไปกว่าน้ี  CPU : ความเร็ว 2.60 GHz ข้ึนไป     RAM : ขนาด 4 GB ข้ึนไป   การ์ดแสดงผล ซ หน่วยความจ า 

1 GB ข้ึนไป  จอภาพ : ความละเอียด 1208 x 900 ข้ึนไป  ฮาร์ดดิสก์ : ความจุ 500 GB ข้ึนไป  ควรมีช่อง 

USB 2.0 ข้ึนไป  
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ภาพท่ี 4-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC/Notebook)  

 

การน าไฟล์ขึ้นบน YouTube ช่องมหาวิทยาลัย  

 การน าไฟล์ข้ึนบน YouTube นั้นจะท าหลังจากได้ท าการตัดต่อไฟล์ภาพและเสียงเสร็จเรียบร้อย แล้ว

จะท าการแปลงไฟล์ที่จะข้ึนบน YouTube ซึ่งในหน่วยงานจะท าการแปลงไฟล์เป็นนามสกุล .avi .mp4 โดย

ระบบบน YouTube  จะท าการแปลงไฟล์ทุกชนิดที่ขึ้นเป็น .mp4 ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งถ้าไฟล์ที่ท าการอัพโหลด

ไม่ใช่นามสกุล .mp4 การอัพโหลดจะท าให้เสียเวลานานข้ึนดังนั้นถ้าจะท าการอัพโหลดให้รวดเร็วควรจะแปลง

ไฟล์ให้เป็นนามสกุล .mp4 ให้เรียบร้อย 

 ข้ันตอนแรกให้พิมพ์ url  www.youtube.com ดังภาพด้านล่าง 

 

 
ภาพท่ี 4-2 เว็ปไซต์ YouTube 

 

http://www.youtube.com/
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 หลงัจากเข้าสูเ่ว็ปไซต์เรียบร้อยแล้วให้ไปคลิกที่มุมบนขวาทีช่ื่อว่า ลงช่ือเข้าใช้ ตรงวงกลมด้านบน
ขวามือ  หลังจากคลิกเข้าไปแล้วจะข้ึนหน้าเข้าใช้ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพท่ี 4-3 หน้าบัญชีส าหรับลงช่ือเข้าใช้ 

 
 ในส่วนของหน้าบนเว็ปไซต์ยูทูปจะแสดงช่ือบุคคลที่เคยล็อคอินเข้าสู่ระบบมาแล้วซึ่งจะจ าค่าผู้ใช้ว่า
เป็นใคร ในที่นี้เราจะเลือกไปที่ rmutpfb@live.com ซึ่งเป็นยูซเซอร์ที่เข้าสู่ระบบของทางมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากเราไม่สามารถเข้าใช้ด้วยเมล์ @rmutp.ac.th ได้เนื่องจากอีเมล์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาท าให้
ในตอนน้ีไม่รองรับส าหรับการล็อคอินเข้าสู่เว็ปไซต์ได้ 
 
 

 
ภาพท่ี 4-4 หลังจากล็อคอินเข้าสูร่ะบบแล้ว 

 

เลือกบัญชี e-mail เพื่อท าการลงช่ือเข้าใช้ 

mailto:rmutpfb@live.com
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 หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วดังภาพที่ 4-3 จะสังเกตได้ว่าตรงมุมขวามือด้านบนนั้นจะเป็นโลโก้
ของผู้ที่ตั้งค่าล็อคอินเข้ามาเรียบร้อยแล้ว แล้วด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นช่องที่บอกว่ามีการอัพโหลดไฟล์ข้ึนมาแล้ว
ก็ ช่องของฉัน พอคลิกเข้าไปแล้วจะท าการไปสู่หน้าช่อง  rmutpchannel ของทางมหาวิทยาลัยดังภาพ
ข้างล่าง 

 
ภาพท่ี 4-5 ช่อง Youtube มหาวิทยาลัย 
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ภาพท่ี 4-6 หน้าช่อง YouTube Channel 

 
 ในส่วนของช่องนั้นเราจะทราบได้ถึงจ านวนผู้ติดตามช่องของทางมหาวิทยาลัย  จ านวนผู้เข้าชมวีดีโอ

ของช่องและมีประวัติการเข้าดูวีดีโอที่ท าการอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งสามารถน ามาเป็นตัวช้ีวัดของ KPI 

ได้อีกทางหนึ่ง 

 ข้ันตอนต่อไปจะเป็นการอัพโหลดไฟล์วีดีโอ  ให้ไปคลิกค าว่า อัพโหลด ตรงมุมบนด้านขวามือ ดังภาพ 

 

 

 
ภาพท่ี 4-7 เครื่องมือการอัพโหลดวีดีโอ 

  
หลังจากกดอัพโหลดเรียบร้อยแลว้ให้คลิกตรงรูปที่เปน็รูปอักษรช้ีข้ึนดังรปูข้างลา่งเพื่อท าการอัพโหลดไฟล์วีดีโอ 
 

เลือกอัปโหลดเพื่ อเพิ่มไฟล์

วีดีโอ 
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ภาพท่ี 4-8 หน้าจอการเลือกอัพโหลดไฟล์วีดีโอ 

 
 หลังจากกดตรงภาพลูกศรข้ึนแล้วเว็ปไซต์ก็จะท าการลิงค์ไปหาไฟล์วีดีโอของเรา ซึ่งไฟล์วีดีโอที่
ต้องการน าข้ึนอยู่ตรงโฟลเดอร์ไหนให้ลิงค์ไปหาแล้วท าการกดเลือกไฟล์ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพท่ี 4-9 เลือกไฟล์วีดีโอทีจ่ะท าการอพัโหลด 

 

เลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการ 

ปุ่มส าหรรับอัปโหลดวีดีโอ 
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 พอหลังจากที่ท าการเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วไฟล์วีดีโอจะท าการอัพโหลดข้ึนบนช่องของทาง
มหาวิทยาลัย ดังภาพด้านล่าง 
 

 
ภาพท่ี 4-10 หน้าต่างการแสดงเวลาในการอัพโหลด 

 
  

ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 4.9 นั้น  เวลาท าการอัพโหลดไฟล์วีดีโอแต่ละไฟล์จะมีเวลาบอกถึงเวลาทีใ่ช้ใน
การอัพโหลดไฟล์วีดีโอนี้ เนื่องจากไฟล์วีดีโอที่ท าการอัพโหลดจะมีขนาดไม่เทา่กัน จะท าให้เวลาในการอัพโหลด
แต่ละไฟล์ใช้เวลาไม่เท่ากันอีกด้วย 
 ในช่องแรกนี้ ตรงส่วนหัวที่ขึ้นค าว่า ข้อมูลพ้ืนฐาน  หมายถึง  การให้ใส่ข้อมูลของไฟล์วีดีโอแต่ละไฟล์ 
ว่ามีช่ือว่าอะไร  โดยไฟล์วีดีโอที่มีค าว่า Final  นั้นจะเป็นส่วนที่บอกช่ือไฟล์วีดีโอซึ่งเราสามารถลบและตั้งช่ือ
ใหม่ได้ เนื่องจากยูทูปเวลาอัพโหลดไฟล์แล้วจะเอาช่ือไฟล์วีดีโอเป็นตัวตั้งช่ือวีดีโอทันที  
 ค าอธิบาย ในภาพจะเป็นส่วนบ่งบอกถึงข้อมูลของวีดีโอ ในที่นี้จะยกตัวอย่างที่จะใส่ในค าอธิบาย
เกี่ยวกับวีดีโอการเรียนการสอนทางไกล ดังนี้  จะบอกช่ืออาจารย์ที่ท าการสอน คณะ ประจ าปีการศึกษา และ
ที่ส าคัญที่จะไม่ใส่ไม่ได้ก็คือลิงค์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th  เนื่องจาก
เวลาค้นหาข้อมูลบนเว็ปไซต์ google หรือ Youtube นั้นจะสามารถท าให้ลิงค์ค้นหาข้อมูลได้ง่าย 
 หลังจากอัพโหลดไฟล์วีดีโอเสร็จแล้วให้กดตรงค าว่าเผยแพร่ ก็จะเป็นการเผยแพร่วีดีโอนั้นทันที 
 การแก้ไขไฟล์วีดีโอที่ท าการอัพโหลดลงไปแล้วนั้นจะท าได้โดยไปที่หน้างช่อง Youtube แล้วไปคลิก
ตรงที่ค าว่า Youtube Studio (เบต้า)  
 

ปุ่มส าหรับเผยแพร่วีดีโอ 

http://www.rmutp.ac.th/
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ภาพท่ี 4-11 หน้าเพจสตูดีโอผูส้ร้างของช่อง 

 

 
ภาพท่ี 4-12 หน้าการจัดการช่อง Youtube 

 
 หน้าแดชบอร์ดจะเป็นการจัดการของช่องโดยจะบอกถึงไฟล์วีดีโอที่ท าการอัพโหลดลงไปล่าสุด และ
บอกถึงสถานะของช่องด้วยเช่น บอกจ านวนผู้ติดตามของช่องมหาวิทยาลัยล่าสุดโดยระบบของ Youtube จะ
สรุปถึงยอดคนติดตาม จ านวนการดูไฟล์วีดีโอ เวลาในการรับชมและบอกถึงวีดีโอที่เป็นที่นิยมสูงที่สุดของช่อง
ใน 48 ช่ัวโมงที่ผ่านมาดังภาพที่ 4-12 
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ภาพท่ี 4-13 ข้อมูลวิเคราะห์ของช่อง 

 
 ถ้าเราต้องการเข้าไปแก้ไขไฟล์วีดีโอที่ท าการอัพโหลดลงไปในช่องให้ไปที่ด้านซ้ายมือของหน้าแดช
บอร์ดแล้วเลือกหัวข้อค าว่า วีดีโอ 
 

 
ภาพท่ี 4-14 การจัดการไฟล์วีดีโอ 
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 ในหน้านี้จะเป็นการจัดการไฟล์วีดีโอทั้งหมดที่ท าการอพัโหลดลงบนช่อง Youtube โดยผู้ดูแลสามารถ
ท าการแก้ไขไฟล์วีดีโอได้ในทันทีซึ่งจะสามารถทราบถึงวันที่อัพโหลดไฟล์วีดีโอ ยอดดู ความคิดเห็น ชอบ(กับไม่
ชอบ)  ระดับการเข้าถึง 
 

 
ภาพท่ี 4-15 หน้าการจัดการไฟล์วีดีโอ 

 
 การลบวีดีโอนั้นสามารถท าได้ง่ายต่างจากการอัพโหลดไฟล์วีดีโอเนื่องจากเป็นการอัพไฟล์ข้ึนบนเซิฟ
เวอร์ของยูทูปท าให้ต้องใช้เวลาในการอัพโหลด แต่ถ้าเป็นการลบไฟล์สามารถท าได้ทันทีโดยคลิกตรงค าว่า
ตัวเลือกซึ่งจะอยู่ข้างหน้าช่องระดับการเข้าถึง ดังภาพที่ 4.15 ข้างล่างนี้ 

 
ภาพท่ี 4-16 การลบไฟล์วีดีโอ 

 
หลังจากคลิกค าว่าลบเรียบร้อยแล้วจะมีค าเตือนข้ึนมาบอกว่า ลบวีดีโอนี้อย่างถาวรไหม และก็มีก่ลอง

ข้อความดังภาพที่ 4.16 ให้เราคลิดเลือกเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมก่อนเพื่อเปน็การยืนยันว่าเราต้องการลบ
ไฟล์วีดีโอตัวนี้ แล้วหลังกจากนั้นให้เราคลิกไปที่ค าว่า  ลบวีดีโอ  ก็จะเป็นการลบไฟล์วีดีโอนั้นไปทันที 
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ภาพท่ี 4-17 แจ้งเตือนการลบไฟล์วีดีโอ 

 
ข้อแนะน าการอัพโหลดไฟล์วีดีโอ การอพัโหลดไฟล์วีดีโอลงบนช่อง Youtube นั้นต้องมีการตรวจสอบไฟล์วีดีโอ
นั้นก่อนลงว่ามเีพลงหรือเนื้อหาที่มลีิขสทิธิอยู่ในเนื้องานหรอืไม่ เพราะถ้ามีไฟล์เสียงหรอืวีดีโอที่เกียวกับลิขสทิธิ
ทางช่อง Youtube จะท าการแจ้งเตือนให้เราทราบถึงการละเมิดลิขสิทธิของเนื้อหา และใหเ้ราลบไฟล์นั้นออก
จากช่องทันที ถ้าเราท าการอพัโหลดโดยไมส่นใจปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนลิขสิทธิ ช่อง Youtube ที่เราสร้าง
ข้ึนมาจะโดนปิดโดยอัตโนมัติ ท าให้ไฟล์วีดีโอที่ท าการอัพโหลดลงไปเป็นจ านวนมากจะสูญหายทันทีถ้าไม่มกีาร
ส ารองข้อมลูเกบ็ไว้ในฮาร์ดดิสก่อน 

การสร้าง Playlist 
การสร้าง Playlist นั้นจะเป็นเสมือนการจัดกลุ่มไฟล์วีดีโอให้ เป็นหมวดหมู่ ผู้ชมสามารถเลือก 

การรับชมไฟล์วีดีโอได้ง่ายจากการเลือกกลุ่มไฟล์วีดีโอหรือ Playlist ซึ่งในส่วนวีดีโอของ Playlist สามารถเพิ่ม
ได้ตลอดเวลา 

ข้ันตอนการสร้างเพลย์ลิสต์นั้นจะต้องกลับไปยังหน้าช่อง Youyube Channel ก่อนหลังจากนั้นให้เรา
คลิกไปที่ ปรับแต่งช่อง 
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ภาพท่ี 4-18 ภาพช่องหน้าจอเพลยล์สิต ์

 
 การสร้างเพลย์ลิสต์ให้ไปที่ด้านบนแล้วเลือกที่ค าว่า เพลย์ลิสต์ใหม่ หลังจากนั้นให้ใส่ช่ือเพลย์ลิสต์ 
ที่ต้องการแล้วกด สร้าง ก็จะได้เพลย์ลิสต์ใหม่ดังภาพด้านล่าง 
 

 
ภาพท่ี 4-19 การสร้างเพลยล์สิต์ 
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ภาพท่ี 4-20 หน้าจอเพลยล์สิต์ 

 
 หลังจากสร้างเพลย์ลิสต์เรียบร้อยแล้วเราจะไม่เห็นไฟล์วีดีโอใน Playlist ที่เราสร้างดังภาพที่ 4.19 ให้
เราไปคลิกค าว่าแก้ไขดังภาพที่ 4.20 

 
ภาพท่ี 4-21 การแก้ไขเพื่อเพิ่มไฟล์ใน Playlist 

 

 
ภาพท่ี 4-22 หน้าจอการเพิม่ไฟล์ใน Playlist 
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หลังจากนั้นให้ไปคลิกที่ค าว่า  เพ่ิมวีดีโอ ด้านขวามือจะได้ดังภาพด้านล่าง แล้วเลือกไปที่  วีดีโอ  YouTube 
ของคุณ  ซึ่งจะเป็นวีดีโอ YouTube ในช่องของมหาวิทยาลัย  หลังจากเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วให้กดไปที่ค าว่า 
เพ่ิมวีดีโอ  (เราสามารถคลิกเลือกวีดีโอพร้อมกันได้มากกว่า 2 วีดีโอข้ึนไป )  โดยคลิกเลือกวีดีโอตรงด้านล่าง
ซ้ายเสร็จแล้วก็จะเป็นการเพิ่มวีดีโอในเพลย์ลิสต์ของเรา 
 

 
ภาพท่ี 4-23 หน้าจอการเพิม่วีดีโอลงในเพลยล์ิสต ์

 
 เราจะได้วีดีโอที่อยูใ่นเพลยล์ิสต์ของเราดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพท่ี 4-24 หน้าจอเพลยล์สิต์หลังจากเพิม่ไฟล์วีดีโอ 

 
ในส่วนของเพลย์ลิสต์น้ันเราสามารถเพิ่มไฟล์วีดีโอนอกจากในส่วนของเราได้อีกทางโดยท าเหมือนเดิม

โดยไปที่เพิ่มวีดีโอ  แล้วเลือกการค้นหาวีดีโอ ในข้ันตอนนี้เราสามารถใส่ช่ือไฟล์เพื่อท าการค้นหาวีดีโอที่
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ต้องการ บนยูทูปมาเพิ่มได้ทันทีซึ่งอาจจะเป็นไฟล์วีดีโอของคณะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร หรือไฟล์วีดีโออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมาเพิ่มในส่วนี้ก็ได้ ดังภาพด้านล่าง 
 

 
ภาพท่ี 4-25 การเพิ่มวีดีโอในส่วนการค้นหาวีดีโอ 

 
 อีกวีธีหนึ่งที่จะเพิ่มวีดีโอก็คือการค้นหา URL ของไฟล์วีดีโอบน YouTube ที่ต้องการโดยไปกดเพิ่มที่
ค าว่า เพิ่มวีดีโอ แล้วเลือกตรงส่วนด้านบนที่เขียนว่า URL  แล้วท าการใส่ลิงค์ URL ตรงช่องว่างโดยหลังจากใส่
ลิงค์เรียบร้อยแล้วเว็ปไซต์จะท าการค้นหาวีดีโอให้โดยอัตโนมัติ  หลังจากนั้นกดเพิ่มวีดีโอ ก็เป็นอันเสร็จ
กระบวนการเพิ่มวีดีโอจากการค้นหา URL  ด้งภาพด้านล่าง 
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ภาพท่ี 4-26 การค้นหาผ่านทาง URL 

 
 ในส่วนของเพลย์ลิสต์น้ีนั้นเราสามารถตั้งค่าการเข้ารับชมได้โดยไปที่ การตั้งค่าเพลย์ลิสต์ และก าหนด
สิทธิของเพลย์ลิสต์นี้ว่าจะสามารถก าหนดสิทธิว่าเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ารับชมได้ทันที หรือหลังจากที่เราเพิ่ม
วีดีโอลงในเพลย์ลิสต์หมดแล้วค่อยเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามารับชมได้ ดังภาพด้านล่าง 
 

 
ภาพท่ี 4-27 การตั้งค่าเพลยล์ิสต์ทีส่ร้างขึ้น 

 
 วีธีการลบไฟล์วีดีโอในเพลย์ลิสต์น้ันสามารถท าได้โดยการไปที่ Playlist ที่เราสร้างขึ้นจากนั้นไปคลิกที่
ด้านขวามือดังภาพที่ 4.27 แล้วเลือกไปที่รูปถังขยะเพื่อท าการลบไฟล์วีดีโอนั้นออกจาก Playlist ที่เราสร้าง
ข้ึนมา 
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ภาพท่ี 4-28 การลบวีดีโอในเพลย์ลสิต ์

 
 ในส่วนของการลบเพลย์ลิสต์น้ันให้ไปกดเลือกที่เพลย์ลิสต์ที่เราต้องการลบ โดยให้ไปคลิกที่รูปจุดสาม
จุดดังภาพด้านล่าง แล้วท าการคลิกเลือกที่เป็นรูปถังขยะ หลังจากนั้นจะมีข้อความข้ึนมาแจ้งเตือนเพื่อท าการ
ยืนยันว่าต้องการลบ Playlist นี้ออกจากช่อง หลังจากนั้นให้คลิกที่ค าว่า ลบ  ก็จะเป็นการลบ Playlist ออก
จากช่องทันที 

 
ภาพท่ี 4-29 ข้ันตอนการลบเพลยล์ิสต ์

การตั้งค่าช่อง Youbtue 
 การตั้งค่าช่อง RmutpChannel นั้น เราต้องไปเลือกที่ช่องของคุณก่อน ดังภาพท่ี 4-4 หลังจากนั้นให้
ไปคลิกที่ค าว่า ปรับแต่งช่อง หลังจากนี้เราก็จะสามารถสร้าง Banner ประจ าช่อง Youtube ของตัวเองได้เลย
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ดังภาพที่ 4-29 โดยที่เมื่อเราเปิดช่อง Youtbe แล้วไม่ตั้งค่าของช่อง จะท าให้หน้าตาของช่อง Youtube ไม่
เป็นระเบียบโดยจะมีแต่ไฟล์วีดีโอที่อัพข้ึนไปล่าสุดจะอยู่อันแรกเสมอ 
 

 
ภาพท่ี 4-30 การตั้งค่าของช่องใน YouTube 

 
 หลังจากเราเข้ามาได้แล้วจะข้ึนหัวข้อการตั้งค่าช่องให้เราไปคลกิเลอืกเปดิที่สว่นของ การปรับแต่งการ
ออกแบบช่องของคุณ ดังภาพด้านล่าง แล้วกดบันทึก  หลักจากนั้นเราจะสามารถเพิ่มหรือสร้างส่วนที่เป็น
หัวข้อส าหรับช่องของเราให้มีความสวยงามและแบ่งหมวดหมู่และล าดับที่จะน าเสนอได้  

 
ภาพท่ี 4.31 ปุ่มตั้งค่าช่อง Youtube 
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ภาพท่ี 4-32 การตั้งค่าช่อง 

 
 การใส่ภาพหน้าปกช่อง YouTube ของมหาวิทยาลัยนั้นให้เราไปดูที่หน้าปกของช่องและสังเกตตรง
ด้านขวาของภาพหน้าปกจะมีสัญลักษณ์ที่เหมือนดินสอ ให้เรากดเข้าไปแล้วจะมีข้อความให้เลือก ให้เราเลือก
ตรงค าว่า แก้ไขหน้าปกช่อง ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพท่ี 4-33  การใส่ภาพหน้าปกของช่อง 

 
 หลังจากเราคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วจะมีบล็อกที่เขียนว่า  ภาพหน้าปก ข้ันตอนให้เราคลิกที่ค าว่า  
เลือกรูปภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยในส่วนนี้จะเป็นการอัพโหลดไฟล์หน้าปกที่เราท าแล้วเข้า
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ไปในช่องของเรา ซึ่งภาพหน้าปกของช่องจะมีขนาดที่ช่องก าหนดไว้อยู่ด้านล่างมุมขวาว่ามีขนาดของช่องที่
แนะน าว่า  2560x1440 pixels และมีขนาดไม่เกิน 4MB ก ากับไว้ด้วย ดูได้จากภาพด้านล่าง 
 

 
ภาพท่ี 4-34 การอัพโหลดรปูภาพหน้าปก 

 
 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการอัพโหลดรูปหน้าปกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนภาพหน้าปกของ
ช่อง ให้ท าเหมือนกับการอัพโหลดรูปภาพหน้าปก แล้วหัวเลือกหัวข้อค าว่า ภาพของคุณ ในช่องนี้จะเป็นรูปที่
เราท าการอัพโหลดไว้เสรจ็เรียบร้อยแลว้ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนภาพหน้าปกเป็นแบบไหนกส็ามารถเปลี่ยนแปลง
ไดท้ันที  
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ภาพท่ี 4-35 ภาพหน้าปกทีจ่ะท าการเลือก 

 
ข้อสังเกตหลังจากได้ท าภาพหน้าปก 
 การท าภาพหน้าปกให้สังเกตจาก ภาพที่ 4-28 ในช่องสี่เหลี่ยม เนื่องจากช่อง YouTube ได้ก าหนด
ขนาดของรูปภาพไว้แต่เวลาน าภาพมาแสดงจะไม่สามาถแสดงภาพได้ทั้งหมดท าให้ต้องปรับแก้ไขภาพให้ได้
ขนาดเท่ากับภาพในช่องสี่เหลี่ยม ภาพหน้าปกของช่องจึงจะมีขนาดพอดีกับสื่เหลี่ยมผืนผ้าของช่องหน้า 
YouTube 
 
การน าเสนอไฟล์วีดีโอท่ีแนะน าและการสร้างหัวข้อในหน้าช่อง YouTube 
 การน าเสอนไฟล์วีดีโอที่แนะน า จะเป็นการน าเสนอวีดีโอที่ส าคัญของช่องมหาวิทยาลัย ในที่นี้จะเป็น
การน าเสนอ วีดีโอของ อธิการบดีพบประชาคม เป็นวีดีโอน าเสนอในหัวข้อแรกโดยให้เลื่อนเมาส์ไปทางขวา
แล้วจะมีภาพดินสอข้ึนมา ให้เราคลิกเลือกลงไปดังภาพ 

 
ภาพท่ี 4-36 การน าเสนอไฟล์วีดีโอที่แนะน า 
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 หลังจากนั้นถ้าเราต้องการแก้ไขวีดีโอที่ต้องการน าเสนอใหม่ให้เราไปคลิกเลือกที่ค าว่า แก้ไข ในช่อง
สี่เหลี่ยมในภาพด้านล่าง 
 

 
ภาพท่ี 4-37 การแก้ไขไฟล์วีดีโอที่จะน าเสนอ 

 
 เมื่อกดแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแลว้จะมีกลอ่งข้อความเด้งข้ึนมา ในส่วนน้ีให้เราคลิกเลือกไฟล์วีดีโอที่จะท า
การแนะน า หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด บันทึก 

 
              ภาพท่ี 4-38 การเลือกวีดีโอ 
 

หลังจากเลือกไฟล์ วีดี โอ เสร็จ

เรียบร้อยแล้วหน้าต่างของเว็ปไซต์จะเด้ง

กลับมาเหมือน ภาพท่ี 4-38  แล้วให้ไป

เลือกที่ค าว่า เสร็จสิ้น ก็จะเป็นการจบ

ข้ั น ต อ น ก า ร น า เ ส น อ ไ ฟล์ ห น้ า ช่ อ ง 

YouTube  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 
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ภาพท่ี 4-39 ข้ันตอนสุดท้ายหลังจากเลือกไฟล์วีดีโอ 

 
การสร้างหัวข้อในหน้าช่อง YouTube 
 การสร้างหัวข้อที่จะแสดงในหน้าช่องของมหาวิทยาลัยให้เลื่อนหน้าเว็ปไซต์ไปด้านล่างสุด แล้วกดที่
เครื่องหมาย เพ่ิมส่วน โดยการสร้างหัวข้อนี้เราสามารถน า Playlist มาใส่ด้วย 
 

 
ภาพท่ี 4-40 เพิ่มหัวข้อใหม ่

 
 หลังจากกดเพิ่มหัวข้อเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ช่องเนื้อหา แล้วเลือกค าว่า เพลย์ลิสต์เดี่ยว 
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ภาพท่ี 4-41 การสร้างเพลยล์สิต์เดี่ยว 

 
 เมื่อกดเลือกเรียบร้อยแล้วตรงส่วนที่เป็น เค้าโครง จะมีกล่องข้อความด้านล่างเพิ่มมา ให้เราเลือกที่ค า
ว่า ค้นหาเพลย์ลิสต์ เมื่อกดเข้าไปแล้วจะแสดงเพลย์ลิสต์ทั้งหมดที่เราสร้างในช่องของมหาวิทยาลัยข้ึนมา 
หลังจากนั้นให้เรากดเลือก เพลย์ลิสต์ที่เราต้องการ 

 
ภาพท่ี 4-42 เลือกเพลย์ลสิต์  
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 หลังจากเลือกเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ จะมีตัวอย่างแสดงข้ึนมาให้ดูว่ารูปแบบที่เราเลอืกเป็นแบบไหน ซึ่งใน
ส่วนเค้าโครงจะมีให้เลือก แถวแนวนอน และ แถวแนวตั้ง  ในที่นี้จะเลือกเป็นแถวแนวนอน ในข้ันตอนน้ีหัวข้อ
ไฟล์วีดีโอนี้จะยังไม่ปรากฏข้ึนบนหน้าช่อง YouTube   หลังจากนั้นให้ไปเลือกที่ค าว่า เสร็จสิ้น ด้านขวามือ ก็
จะเป็นการจบกระบวนการเพิ่มเพลย์ลิสต์เดี่ยว 
 

 
ภาพท่ี 4-43 การเลือกเพลยล์สิต์เดี่ยว  

 
 รูปแบบหลังจากสร้างเพลย์ลิสต์เดี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

 
ภาพท่ี 4-44 เพลย์ลิสตเ์ดี่ยวที่แสดงบนหน้าช่อง 

 

 ข้ันตอนการสร้างเพลย์ลิสต์อีกแบบก็คือ การน าเพลย์ลิสต์หลายเพลย์ลิสต์มาแสดงให้อยู่ในหัวข้อ

เดียวกัน  อันดับแรกท าเหมือนกับภาพที่ 4-32 การเพิ่มหัวข้อใหม่  หลังจากนั้นให้ไปที่เนื้อหาแล้วเลือก หลาย

เพลย์ลิสต์ 
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ภาพท่ี 4-45 การเพิ่มหลายเพลยล์ิสต ์

 

 หลังจากท าการเลือก หลายเพลย์ลิสต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้านล่างของเนื้อหาจะมีช่อง การเลือกของ

เพลย์ลิสต์แสดงข้ึนมา ให้เราท าการเลือกที่ค าว่า เพิ่มเพลย์ลิสต์ 

 

 
ภาพท่ี 4-46 การเลือกเพลยล์สิต ์

 

 เมื่อท าการคลิกเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีกล่องข้อความข้ึนมาช่ือว่า เพิ่มเพลย์ลิสต์ลงในส่วน 
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ภาพท่ี 4-47 กล่องข้อความการเพิ่มเพลยล์ิสต ์

 

 ในข้ันตอนน้ีเราจะอธิบายถึงข้ันตอนการเพิ่มหลายเพลย์ลิสต์ว่ามีวิธีการดังนี้ 

1. ตั้งช่ือหัวข้อเพลย์ลิสต์ทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมา 

2. เลือกการเพิ่มเพลย์ลิสต์ 

2.1 ค้นหาเพลย์ลิสต์ หมายถึง การเพิ่มเพลย์ลิสต์ที่มีทั้งหมดภายในช่องของมหาวิทยาลัย 

2.2 ป้อน URL ของเพลย์ลิสต์  หมายถึง  การเพิ่มเพลย์ลิสต์นอกเหนือจากที่มีภายในช่องของ

มหาวิทยาลัย โดยการน า URL ของเพลย์ลิสต์ใน YouTube ที่เราค้นเจอน ามาเพิ่มในหัวข้อการ

เพิ่มหลายเพลย์ลิสต์ 

3. เมื่อเพิ่มเพลย์ลิสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกเลือกที่ เสร็จสิ้น ก็จะเป็นการจบกระบวนการเพิ่ม

หลายเพลย์ลิสต์ 
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ในส่วนนี้เราจะยกตัวอย่างการสร้างเพลย์ลิสต์โดยการเลือก ค้นหาเพลย์ลิสต์  ของช่องมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพท่ี 4-48 การค้นหาเพลยล์ิสต ์

 

 หลังจากเราท าการเลือกเพลย์เสร็จเรยีบร้อยแล้วในกล่องข้อความของ เพลย์ลิสต์ที่เพิ่ม จะแสดงเพลย์

ลิสต์ทั้งหมดที่เราท าการเลือกเพื่อเพิ่มเข้าไปในการสร้างหัวข้อของช่องมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นให้กดเสร็จสิ้น

ก็เป็นการจบกระบวนการเพิ่มหลายเพลย์ลิสต์ 
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ภาพท่ี 4-49 การเพิ่มเพลย์ลสิต์ทีเ่ลอืก 

 

 เมื่อกดปุ่มเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะมีการแสดงตัวอย่างของการเพิ่มหลายเพลย์ลิสต์แสดงให้ดู โดย

รูปแบบจะเหมือนกับการสร้างเพลย์ลิสต์เดียว แต่จะต่างกันตรงที่เพลย์ลิสต์เดียวจะมีแค่ไฟล์วีดีโอแค่ในเพลย์

ลิสต์ที่เลือกเท่านั้น แต่ การเพิ่มหลายเพลย์ลิสต์จะมีไฟล์วีดีโอมากกว่าเนื่องจากแต่ละเพลย์ลิสต์จะมีไฟล์วีดีโอ

ไม่เท่ากันแต่การเพิ่มหลายเพลย์ลิสต์นั้นสามารถจัดเป็นหมวดหมู่โดยการบอกว่าในหัวข้อนี้เพลย์ลิสต์ที่น าเข้า

มาใส่เกี่ยวข้องกับอะไร ตัวอย่างเช่น  วีดีโอเพื่อการศึกษา  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคล

พระนคร เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4-50 หน้าจอการเพิม่หลายเพลยล์ิสต ์

 

ในส่วนของหัวข้อนี้เราสามารถขยับให้ข้ึนไปข้างบนหรือด้านล่างก็ได้ เพื่อเน้นส่วนหัวข้อที่สร้างทีหลัง

แล้วมีความน่าสนใจให้ไปอยู่ด้านบน  โดยให้เราเลื่อนเมาส์ไปทางด้านขวามือของหัวข้อเพลย์ลิสต์ที่สร้างไว้ ซี่ง

ในส่วนน้ีจะมีไอคอนรูปลูกศรช้ืข้ึน กับ ไอคอนดินสอ  ให้เราเลือกที่ไอคอนรูปลูกศรดังภาพแล้วคลิก ลูกศรนี้จะ

มีทั้งช้ีข้ึนและลงด้วย เพราะจะเป็นการปรับหัวข้อที่สร้างขึ้นมา 

 

 
ภาพท่ี 4-51 การเลื่อนหัวข้อเพลยล์สิต ์

 

 กระบวนการนี้จะท าเมื่อต้องการเน้นหัวข้อที่สร้างขึ้นใหม่และน าเสนอให้มีความน่าสนใจโดยผู้ที่รับชม

สามารถเห็นได้ก่อนโดยไม่ต้องเลื่อนหน้าของช่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงมาด้านล่าง 



49 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4-52 การเลื่อนหัวข้อข้ึนและลง 

 

เมื่อมีการสร้างก็ต้องมีการลบทิ้งโดยการลบหัวข้อที่สร้างข้ึนมานั้นให้น าเมาส์ไปคลิกให้ข้ึนไอคอนให้

เหมือนกับภาพที่ 4-45 แล้วให้เลือกไอคอนรูปดินสอ เมื่อกดเข้าไปแล้วจะเจอไอคอนที่เป็นรูปถังขยะ ให้กดตรง

ไอคอนน้ันเพื่อท าการลบหัวข้อที่สร้างขึ้นมาได้เลย ดังภาพด้านล่าง ซึ่งการลบนี้จะไม่มีกล่องข้อความแจ้งเตือน

เหมือนการลบเพลย์ลิสต์หรอืวีดีโอที่ท าการอัพโหลดไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นก่อนการลบจะต้องมั่นใจว่าต้องการ

ลบ ไม่อย่างนั้นถ้าลบผิดอันจะต้องท าการสร้างใหม่อย่างเดียวเท่านั้น 

 

 
ภาพท่ี 4-53 การลบหัวข้อเพลยล์ิสตท์ี่สร้าง 
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การสร้างลิงค์บนเว็ป mmd.rmutp.ac.th 
 การสร้างวิชาในเว็ปสื่อการเรียนการสอนออนไลน์จะท าต่อหลังจากท าการอัพโหลดไฟล์วีดีโอข้ึน

บนเว็ปไซต์ YouTube เรียบร้อยแล้วข้ันตอนการสร้างรายวิชาในเว็ปอันดับแรกให้ไปที่หน้าเข้าสู่ระบบเพื่อเข้า

ไปสร้างกลุ่มรายวิชาเป็นอันดับแรกดังภาพด้านล่าง 

 

 
ภาพท่ี 4-54 ลงทะเบียนเข้าสูร่ะบบ 

 

 หลังจากคลิกที่ปุ่ม Log in เรียบร้อยแล้วหน้าเว็ปจะเรียกไปเข้าหน้าใส่ Username และ Password 

เพื่อท าการเข้าสู่ระบบ 

 

 
  ภาพท่ี 4-55 ใส่ Username และ Password 

เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบรอ้ยแล้วหน้าเว็ป

จะเข้าไปสู่หน้า Dashboard ซึ่งจะเป็นหน้าที่

จัดการเกี่ยวกับการจัดการกลุ่มวิชาและเมนู

ทั้งหมดของเว็ป mmd  และท าตามข้ันตอน

ดังต่อไปนี้ดังภาพด้านล่าง 

 1.น าเมาส์ไปวางตรงหัวข้อว่า Posts 

 2.น า เ ม า ส์ ไ ป ค ลิ ก เ ลื อ ก ค า ว่ า 

Categories เพื่อท าการสร้างกลุ่มวิชา ซึ่งในส่วน

นี้เราจะท าการสร้างหัวข้อของปีการศึกษา และ

รายวิชาที่ท าการสอนในปีการศึกษาน้ัน 
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ภาพท่ี 4-56 สร้าง Categories 

 

 หลังจากคลิกเลือก Categories เรียบร้อยแล้วหน้าเว็ปจะท าการเปลี่ยนหน้าเพื่อเข้าไปสู่ข้ันตอนการ

สร้าง Categories หรือการจัดการแบ่งกลุ่มนั่นเอง และท าตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1.ใส่ช่ือปีการศึกษาตรง Name หรือรายวิชาที่ผลิต 

 2.ช่อง Slug จะใส่ช่ือรายวิชาเหมือนกันกับ Name หรือช่ือย่อของวิชาก็ได้ 

 3.ช่อง Parent จะท าการเลือกหัวของกลุ่มที่ต้องการอยู่ภายใต้หัวข้อนั้น 

 4.Description เป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่ท าการผลิต 
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ภาพท่ี 4-57 การกรอกข้อมลูเพือ่สร้างกลุ่มวิชา 

 

เมื่อเราท าการสร้างกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่สร้างจะข้ึนมาอยู่ด้านขวามือของหน้าเว็ปเพจ

เดียวกับที่สร้างกลุ่มดังรูปด้านล่าง สังเกตที่รูปด้านล่างในช่องสี่เหลี่ยมว่าจะเป็นการสร้างกลุ่มอยู่ 2 แบบ คือ

กลุ่มที่เป็นปีการศึกษา และกลุ่มรายวิชาที่อยู่ภาพใต้ปีการศีกษา 
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ภาพท่ี 4-58 การสร้างกลุ่มปีการศึกษาและวิชา 

 

 
ภาพท่ี 4-59 หน้า Categories กลุ่มปกีารศึกษา 
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ภาพท่ี 4-60 หน้า Categories รายวิชา 

 

ในส่วนี้เราสามารถเข้าไปแก้ไขช่ือหรือเพิ่มเนื้อหาข้อมูลในช่อง Description ได้ทุกเวลา เมื่อท าการใส่

ข้อมูลเสร็จเล้วก็กด Update ก็เป็นอันเสร็จในการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล 

 วิธีการลบ Categories มีด้วยกัน 2 แบบคือ  

 1.คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมของ Categories ที่เราต้องการลบ จากนั้นให้ไปที่ช่องสี่เหลี่ยมข้างบนแล้วเลือก 

Delete แล้วกด Apply วิธีการลบนี้จะไม่มีกล่องข้อความแจ้งเตือนท าให้ถ้าเลือกผิด ต้องสร้างหัวข้อใหม่อย่าง

เดียวดังภาพด้านล่าง 

 

 
ภาพท่ี 4-61 วิธีการลบ Categories แบบที่ 1 

 

 2.น าเมาส์ไปวางไว้ที่ Categories ที่เราเลือก จะสังเกตว่ามีตัวเลือกข้ึนมา ให้เรากดไปที่ค าว่า Delete 

ก็จะท าให้ลบ categories ได้ แต่จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนว่าต้องการลบใช่หรือไม่ ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีการ

ลบในแบบที่ 1  ที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนดังในภาพด้านล่าง 
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ภาพท่ี 4-62 วิธีการลบ Categories แบบที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 4-63 การแจ้งเตือนว่าต้องการลบ Categories 

 

การสร้างรายวิชา 
 ข้ันตอนการสร้างรายวิชานั้นจะท าหลังจากที่เราสร้างกลุ่มวิชาใน Categories เสร็จแล้วเสียก่อน 

หลังจากนั้นให้ไปคลิกเลือกที่ค าว่า All Posts แล้วให้คลิกเลือกที่ค าว่า Add New เพื่อสร้างตอนของรายวิชา

ดังภาพในด้านล่าง 
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ภาพท่ี 4-64 การสร้างรายวิชา 

 

หลังจากนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนไปสู่กระบวนการสร้างรายวิชา ซึ่งต้องใส่ข้อมูลตามล าดับเลขตามภาพ

ข้างล่างนี้ 

 

 
ภาพท่ี 4-65 ข้ันตอนการสร้างรายวิชา 

 

1.ใส่ช่ือตอนของวิชา 

 2.ใส่ URL ของ YouTube ในช่องของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนของ วีดีโอเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 3.ในส่วนที่ 3 หลังจากสร้างเสร็จจะให้คนที่เข้ามารับชมแสดงความคิดเห็นในวีดีโอหรือไม่ ถ้าไม่

ต้องการให้แสดงความคิดเห็นให้น าเครื่องหมายถูกออก 
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 4.หมายเลขที่ 4 นั้นจะให้เลือกกลุ่มรายวิชา ในที่นี้ให้เลือกที่ปีการศึกษา และช่ือวิชา เช่น ปีการศึกษา 

2550/1 และ วิชาอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 11 

 5.หลังจากนั้นให้กดที่ปุ่ม Publish เพื่อท าการเผยแพร่สื่อวีดีโอที่สร้างขึ้น 

 

เมื่อท าการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะท าการเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่สร้างมาทั้งหมด ดูได้จากภาพ

ด้านล่าง 

 

 
ภาพท่ี 4-66 หลังจากสร้างรายวิชาเสรจ็ 

 

 หลังจากนั้นให้คลิกกับไปที่หน้าเพจหลักของวีดีโอสื่อการสอน ดังภาพด้านล่าง เพื่อตรวจสอบว่าการ

สร้างรายวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

 
ภาพท่ี 4-67 ลิงค์กลับหน้าเว็ปเพจหลกั 

 

หน้าเว็ปเพจเมื่อสร้างรายวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังภาพด้านล่าง 
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ภาพท่ี 4-68 หน้าหลักหลังจากสร้างรายวิชาเรียร้อยแล้ว 

 

 วิธีการลบไฟล์รายวิชาที่สร้างภายใน Post จะคล้ายกับการลบ Categories จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ 

 1.การลบครั้งละ 1 ตอน 

 2.การลบเกิน 2 ตอน 

การลบครั้งละ 1 ตอน ให้ท าการเลื่อนเมาส์ไปที่วิชาที่ต้องท าการลบ หลังจากนั้นให้เลือกค าว่า Trash 

ในช่องสี่เหลี่ยม คือเป็นการลบไฟล์ โดยไม่มีกล่องข้อความแจ้งเตือน ถ้าลบไปแล้วไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับคืนมา

ได้ ต้องท าการสร้างใหม่เท่านั้น ดังภาพด้านล่าง 

 

 
ภาพท่ี 4-69 การลบรายวิชาทีละหนึง่วิชา 

 



59 
 

 
 

 การลบเกิน 2 ตอน จะเป็นการลบตอนพร้อม ๆ กันไม่ต้องเสียเวลาในการคลิกเลือกทีละวิชา ให้ท า

การคลิกท่ีช่องสี่เหลี่ยมท่ีอยู่ข้างหน้าตอน หลังจากน้ันให้คลิกตรงกรอบสี่เหลี่ยมท่ีอยู่ข้างบนตามภาพ

ด้านล่าง แล้วเลือกค าว่า Move To Trash เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปกดท่ีค าว่า Apply ซึ่งหมายถึงการ

ยืนยันว่าต้องการลบตอนท่ีท าการเลือกท้ังหมดแล้ว การลบทีละ 2 ตอนขึ้นไปจะเหมือนกับลบทีละตอน

ตรงท่ีไม่มีการแจ้งเตือนกล่องข้อความท่ีท าการลบ เพราะฉะน้ันควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนท่ีจะลบ

วิชาน้ัน ๆ  

 

 
ภาพท่ี 4-70 การลบวิชามากกว่า 2 ตอน 

 

การจัดการเมนู 
 การจัดการเมนูที่อยู่หน้าเว็ปหลักส่วนหัวในรูปภาพที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นต้องเข้าไปจัดการที่หน้า 

Dashboard เท่านั้น 
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ภาพท่ี 4-71 Menu Bar หน้าเว็ปไซต ์

 

ให้เลื่อนเมาส์ไปที่มุมซ้ายบนแลว้เลือกที ่วีดีโอสื่อการสอน แล้วเลือกที่ค าว่า Menus เพื่อเข้าไปจัดการ

เมนูส่วนหัวที่อยู่หน้าเว็ปไซต์ 

 

 
ภาพท่ี 4-72 การจัดการ Menu Bar 

 

 หลังจากเข้ามาแล้วหน้าจอหน้าเว็ปเพจจะแสดงรูปแบบ Menu Bar ที่เราจัดท าไว้แล้วดังภาพ 
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ภาพท่ี 4-73 หน้าการจัดการเมน ู

 

 ถ้าเราต้องการเพิ่มเมนูให้เราไปสร้าง Pages ของประจ าปีการศึกษาของแต่ละเทอมก่อนเป็นอันดับ

แรกเนื่องจากถ้าเราไม่สร้าง Pages ก่อนก็จะไม่มีข้อมูลเข้ามาเพื่อใส่ใน  Menu Bar ด้านบนและเมนูที่อยู่ใน

หัวข้อ วีดีโอสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ข้ันตอนอันดับแรกให้เราน าเมาส์ไปคลิกเลือกตรง Pages ดัง

ภาพด้านล่าง 

 
ภาพท่ี 4-74 Pages 

 

 หลังจากคลิกเข้าไปแล้วหน้าของ Pages จะคล้ายกันเหมือนกับ Posts แต่จะต่างกันตรงที่ Pages จะ

เป็นการสร้างหน้าเว็ปเพจเพิ่มเข้าไปอีกหน้าของเว็ปไซต์ ดังภาพด้านล่าง 
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ภาพท่ี 4-75 หน้าการจัดการของ Pages 

 

 ต่อจากนั้นให้ไปกดที่ค าว่า Add New ที่อยู่ด้านบน หลังจากนั้น 

 

 
ภาพท่ี 4-76 การสร้าง Pages 

 

 หลังจากกดสร้างเรียบร้อยแล้วให้ท าตามขั้นตอนกระบวนการต่อไปนี้ 

 1.ใส่ช่ือของ Pages ในที่นี้จะใส่ข้อความดังนี้  วีดีโอสื่อการสอน  ปีการศึกษา 2559/1 

 2.ในช่องสี่เหลี่ยมช่องที่ 2 ให้ใส่ Code ดังนี้ [menu name="ประจ าปีการศึกษา 2559/1"] 

 3.ให้ไปกดเลือกตรงช่องหมายเลย 3 แล้วเลือก วีดีโอการเรียนการสอน 

 4.กดปุ่ม Publish เพื่อท าการสร้างหน้าเว็ปเพจ 
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ภาพท่ี 4-77 กระบวนการสร้างหน้า Pages ใหม ่

 

 หลังจากนั้นให้กลับไปสู่หน้า Menu ใหม่อีกครั้งเพื่อท าการจัดการ Menu ที่สร้างข้ึนมาใหม่ ในหน้า

การจัดการ Menu นั้นให้เลือกตรงหัวข้อ Pages ด้ายซ้ายมือ แล้วเลือก Pages ที่ท าการสร้างขึ้นมาใหม่ ในที่นี้

จะเป็น  วีดีโอสื่อการสอน ปีการศึกษา 2559/1  ให้เราคลิกเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้าข้อความ หลังจากนั้น

ให้กด Add to Menu เพื่อเพิ่มลงไปในเมนูหลักของเว็ปไซต์ ดังภาพ 

 

 
ภาพท่ี 4-78 การเพิ่ม Pages เข้าสู่ Menu 

 ต่อจากนั้นให้เราไปเลือกตรง Pages ที่เราเพิ่มข้ามาใน Menu แล้วให้กดตรงลูกศรเพื่อเข้าไปท าการ

แก้ไขข้อความ แล้วให้กดเครื่องหมายลูกศรอีกครั้ง แล้วให้น าเมาส์ลากที่กล่องข้อความข้ึนไปต่อท้ายหัวข้อที่

ต้องการ หลังจากนั้นให้ไปกด Save Menu เพื่อท าการยืนยันในการแก้ไข Menu เรียบร้อยแล้ว 
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ภาพท่ี 4-79 แก้ไขข้อความใน Menu 

 

 เมื่อท าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ดังภาพด้านล่างนี้ 

 

 
ภาพท่ี 4-80 ข้ันตอนสุดท้ายของการเพิม่ Menu 

 

 ต่อจากนี้ให้ไปท าการ refresh หน้าเว็ปใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะได้ลิงค์ที่เพิ่มข้ึนมาอยู่ในหัวเรื่อง วีดีโอการ

เรียนการสอน  ปีการศึกษา 2559/1 ดังภาพ 
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ภาพท่ี 4-81 หน้าจอหลงัจากเพิ่ม Pages ใน Menu 

 

 การน าไฟล์เข้ามาสู่ Slide Bar ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอไฟล์ที่น่าสนใจหรือมีความเหมาะสมกับ

เนือ้หาที่เป็นปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 4-82 หน้าจอ Slide Bar 

 

 วีธีการน าไฟล์ให้มาอยู่ที่ Slide Bar มีขั้นตอนดังนี ้

 1.เข้าสู่หน้า Dashboard เพื่อท าการจัดการไฟล์ 

 2.เลือก Posts ที่ต้องการให้แสดงอยู่ใน Slide Bar 

 3.คลิกเลือกเข้าไปแก้ไขใน Posts ที่เลือก 

 4.ไปเลือก Categories ที่ด้านขวามือ 

 5.คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้า Slider 

 6.กด Update เพื่อท าการเพิ่มไฟล์วีดีโอให้อยู่ใน Slide Bar 

 7.กลับไปสู่หน้าเว็ปแล้วตรวจสอบตรงส่วน Slider 
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ภาพท่ี 4-83 หน้าจอการท า Slide Bar 

 

 
ภาพท่ี 4-84 หน้าจอการแสดง Slide Bar 
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การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 
 กระบวนการถ่ายทอดสัญญาณนั้นข้ันตอนแรกของกระบวนการท าคือต้องรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ

ส าหรับส่งภาพสัญญาณว่ามีอะไรบ้าง เนื่องจากมีถ้าไม่ทราบถึงอุปกรณ์จะท าให้การส่งสัญญาณไม่ประสบ

ความส าเร็จ และผู้จัดท าต้องรู้จักการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหา การต่อสายสัญญาณจะมีอยู่ด้วยกัน 2 

รูปแบบคือ การใช้สาย HDMI  และอีกแบบคือ การใช้สาย Component ในการส่งสัญญาณ  อันดับแรก

อุปกรณ์ที่จะใช้งานมีดังนี้ 

 

1.HD/SD-SDI To HDMI Converter 

 
ภาพท่ี 4-85 อุปกรณ์ Converter 

 

2.Aver Media Live Gamer Portable 

 
ภาพท่ี 4-86 อุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพ 
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3.คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือ NoteBook 

 

 
ภาพท่ี 4-87 Computer NoteBook 

4.สายต่อ HDMI 

 

 
ภาพท่ี 4-88 สาย HDMI 
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5.สายภาพและเสียง SDI 

 

 
ภาพท่ี 4-89 หัวสัญญาณ SDI 

 

เมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วอันดับแรกของการใช้ระบบส่งสัญญาณภาพและเสียงของ Aver 

Media Live Gamer Portable ต้องไปโหลดโปรแกรม 2 ตัวจากเว็ปไซต์ก่อนจึงจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ 

ให้ไปที่เว็บไซต์ www.mc.co.th. 

 
ภาพท่ี 4-90 เว็ปไซต์ MacroCare 

http://www.mc.co.th/
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 ต่อจากนั้นให้ไปคลิกเลือกที่  Sppport  แล้วให้คลิกเลือกตรง Driver&Manual ให้เลือกหัวข้อ  

AverMedia เสร็จแล้วให้คลิกที่ search 

 

 
ภาพท่ี 4-91 หน้าเว็ปของ Support 

 

 ให้เราเลือ่นหน้าเว็ปลงมาทีห่ัวข้อ  C875 Recentral V1.3x56 – Driver V.3.7.x.17 
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ภาพท่ี 4-92 Driver AverMedia 

 

 ต่อจากนั้นใหเ้ลือ่นหน้าเว็ปลงไปด้านล่างทีห่ัวข้อ  C875 Stream Engine V1.0.0.35 

 
ภาพท่ี 4-93 Software Stream 
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ข้ันตอนการลงโปรแกรม AverMedia  ให้ลงโปรแกรม Driver ก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากคลิกไป

แล้วจะข้ึนหน้ากล่องข้อความเตือนว่าเราต้องการลง Driver ตัวนี้ ให้กด Next เพื่อเริ่มต้นการลงโปรแกรมมี

ข้ันตอนดังนี้ 

 

 
ภาพที 4-94 หน้าจอก่อนการลงโปรแกรม 

 

 
ภาพท่ี 4-95 หน้าจอการเลือก 
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ภาพท่ี 4-96 หน้าจอเลือกที่เก็บข้อมูล 

 

  
ภาพท่ี 4-97 หน้าจอเมื่อลงโปรแกรมเสร็จ 
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ต่อจากนั้นให้ลงโปรแกรม C875 Stream Engine V1.0.0.35 เป็นล าดับต่อไปก็จะเป็นอันเสร็จสิ้น

กระบวนการลง Software ที่จะใช้กับอุปกรณ์ Aver Media Live Gamer Portable  จากนั้นให้เปิดโปรแกรม 

AVerMedia RECentral รูปหน้าตาไอคอนให้ดูที่ภาพด้านล่าง 

 

 
ภาพท่ี 4-98 Icon AverMedia 

ข้ันตอนการใช้งานโปรแกรม Aver Media 

 เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วให้คลิกไปที่ Stream เพื่อจะท าการส่งสัญญาณภาพและเสียงออกอากาศผ่าน

ทางระบบอินเตอรเ์น็ต แล้วให้เลือก Amateur เพื่อเข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์ที่ต่อกับเครื่อง AverMedia โดยการตัง้

ค่าจะมีการเลือกอยู่สองรูปแบบคือ 

 1.เช่ือมต่อโดยใช้สาย HDMI 

 2.เช่ือมต่อโดยใช้สาย Component 

 ในกระบวนการนี้เราจะบอกถึงวิธีต่อสายกับอุปกรณ์ที่ใช้กับ HDMI ก่อนเป็นอันดับแรก 

 

 
ภาพท่ี 4-99 หน้าตาของโปรแกรม AverMedia 

ให้คลิกเลือกไปท่ีช่อง  Video Source ดังภาพด้านล่าง 
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ภาพท่ี 4-100 หน้าต่างของ Amateur 

 

 หลังจากที่เลือก Video Source เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะสังเกตได้ว่าในการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์จะมี

รูปแบบการให้เช่ือมต่ออยู่ 2 รูปแบบ คือ HDMI และ Component ให้เราคลิกเลือกที่ HDMI  จากนั้นให้เรา

ไปเลือกที่  Video Setting 

 
ภาพท่ี 4-101 การเลือกช่องสัญญาณ 

 เมื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าวีดีโอเรียบร้อยแล้วให้ไปเลือกที่ Resolution เพื่อปรับขนาดคุณภาพของวีดีโอ

ที่เราจะท าการส่งสัญญาณออกอากาศซึ่งในที่นี้ให้เลือกไปที่ค่าสูงสุดคือ  1920x1080 เนื่องจากสาย HDMI 

เป็นสายที่รองรับคุณภาพของสัญญาณระบบ High Definition อยู่แล้วจึงได้ภาพที่มีความละเอียดที่สูงมาก  
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ภาพท่ี 4-102 การตั้งค่า Resolution 

 

 ต่อจากนั้นให้กด  Ready เพื่อเริ่มกระบวนการท างาน หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ

ข้ึนมาถามถึงช่องสัญญาณในการเช่ือมต่อ โดยเราจะท าทั้งสองเว็บไซต์ ซึ่งได้แก่  YouTube live และ 

Facebook live ของเรา ดังภาพด้านล่าง โดยก่อนที่จะใส่ข้อความในช่อง  Stream URL และ Stream Key 

ต้องให้เราเข้าสู่ระบบของ YouTube และ Facebook  ก่อนเป็นอันดับแรก 
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ภาพท่ี 4-103 หน้าจอ Login ของระบบ 

การถ่ายทอดสดสัญญาณผ่านอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ Youtube 

 ให้เข้าสู่ระบบ YouTubeChannel หลังจากนั้นให้เราคลิกปุ่มที่เป็นรูปกล้องวีดีโอด้านมุมขวาบน

เหมือนกับการอัพโหลดไฟล์วีดีโอ หลังกจากนั้นให้เราไปคลิกเลือกที่ค าว่า ถ่ายทอดสด 

 
ภาพท่ี 4-104 การสร้างการถ่ายทอดสด 

 หลงักจากนั้นจะข้ึนหน้าจอสีด าข้ึนมา ให้เราไปคลกิเลือกที่ค าว่า  สตรีม  แล้วคลิกเลือกที่ค าว่าสตรีม

ใหม่  ก็จะเป็นการสร้างไฟล์สตรีมขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นจะมีกล่องข้อความข้ึนมาใหเ้รากรอกว่าไฟล์นีม้ีช่ือว่า

อะไร  ต้องการเผยแพร่แบบไหน เมือ่กรอกข้อมลูเสรจ็เรียบร้อยแล้วก็ให้ไปคลิกที่  สร้างสตรีม 
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ภาพท่ี 4-105 หน้าจอสตรีมมิ่งแบบสด 

 

 
ภาพท่ี 4-106 กรอกข้อมูลเพื่อบอกช้ินงาน 
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หลังจากนั้นให้เราไปคัดลอกข้อมความตรง  Stream URL กับ Stream key ไปใส่ในช่องที่ 1 และ 2 ในภาพที่ 

4.101 แล้วคลิกไปที่ค าว่า Connect ระบบก็จะท าการตรวจสอบยืนยันว่าการถ่ายทอดสในช่องได้รับสัญญาณ

มากจากอุปกรณ์ของเราที่ต่อเรียบร้อยแล้วหรือยัง 

 
ภาพท่ี 4-107 ลิงค์สตรีมของช่อง Youtube 

 

 
ภาพท่ี 4-108 ตรวจสอบสถานะของช่อง YouTube 
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 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนว่า Connection 

succeeded เสร็จแล้วให้กด OK เพื่อยืนยันการเช่ือมต่อ 

 

 
ภาพท่ี 4-109 สถานะตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ 

 

 จากนั้นให้ไปคลิกขวาตัวโปรแกรมที่มุมด้านล่างดังภาพด้านล่างเพื่อท าการเริ่มท างานของโปรแกรม 

 

 
ภาพท่ี 4-110 ปุ่ม Start โปรแกรม 

 

 จากนั้นช่อง Youtube จะท าการเช่ือมต่อข้อมูลว่าสถานะของสัญญาณภาพที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้าง

แล้วแสดงภาพตัวอย่างในการถ่ายทอดสดให้รบชมก่อนที่จะท าการเผยแพร่ 
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ภาพท่ี 4-111 สถานะของการเช่ือมต่อ 

  

เมื่อไรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้เราไปคลิกทีมุ่มบนขวาเลือกค าว่า ถ่ายทอดสด 

 

 
ภาพท่ี 4-112 ปรับขนาดคุณภาพของวีดีโอ 

 

ระบบจะท าการเผยแพรส่ัญญาณออกอกาศทันที เมื่อเราต้องการแชร์ไปยังช่องทางต่าง ๆ Youytube ก็

สามารถท าไดเ้ลยโดยการคัดลอกลิงค์ไปยังแฟลตฟอร์มสื่อโซเชียลมเีดียต่าง ๆ ได้ทันที 

 
ภาทท่ี 4-113 ลิงค์แชร์ไปยังสื่อโซเชียลมีเดีย 
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 หลังจากเสร็จจากการถ่ายทอดสดเรียบร้อยแล้วเราให้เราไปคิลกเลือกที่ค าว่า สิ้นสุดสดรีม  ก่อนเสมอ

แล้วค่อยไปคิลกที่โปรแกรมในเครื่องดังภาพท่ี 4.112 และ ภาพท่ี  4.113  

 

 
ภาพท่ี 4-114 สิ้นสุดการสง่สญัญาณทางช่อง Youutbe 

 

 
ภาพท่ี 4-115 Stop โปรแกรม 

 

 เมื่อหยุดโปรแกรมการถ่ายทอดสดแล้ว ช่อง YouTube จะท าการแปลงข้อมูลการส่งสัญญาณให้เป็น

วีดีโอที่อยู่ในช่องโดยทันที แต่เวลาในการแปลงเป็นวีดีโอจะอยู่กับช่วงเวลาที่ท าการถ่ายทอดสด 

การจัดเก็บข้อมูลลงบน Google Drive ของมหาวิทยาลัยและการจัดสิทธิการเข้าถึง 

 การจัดเก็บข้อมูลสื่อวีดีทัศน์ลงบน Google Drive เนื่องจากเป็นการลดทรัพยากรพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

หรือฮาร์ดดิส  เนื่องจากไฟล์วีดีทัศน์แต่ละงานมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ท าให้พื้นที่ในการจัดเก็บไมเพียงพอและทาง

มหาวิทยาลัยได้มีการเช่นพื้นที่ Could  กับ Google ไว้ ซึ่งไม่มีพื้นที่จ ากัดท าให้เราสามารถน าไฟล์วีดีโอที่มี

ขนาดใหญ่ไปเก็บไว้บน Google Drive ได้ โดยวิธ๊การเข้าใช้คือให้ล็อคอิน Gmail ของ google ก่อนที่จะเข้าไป

ในพื้นที่จัดเก็บดังภาพด้านล่าง ซึ่งพื้นที่จัดเก็บนี้ล็อคอินโดยใช้ Gmail ของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

 

 
ภาพท่ี 4-116  ลงช่ือเข้าใช้ Gmail 
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ภาพท่ี 4-117 เลือกบัญชีของหน่วยงาน 

  

 เมื่อล็อคอินอเีมลท์ี่เป็นบญัชีของทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วให้เราไปคลิกที่มุมขวาดังภาพด้านล่าง

แล้วเลือกไปที่ค าว่า  ไดร์ฟ 

 
ภาพท่ี 4-118 การเข้า Google ไดรฟ์ 

 

 หลงัจากเข้ามาในพื้นทีจ่ัดเกบ็ข้อมลูแล้วใหเ้ราไปดูทางด้านซา้ยมือตรงค าว่า  ไดรฟ์ท่ีแชร์ ให้เราคลิก

เลือกเพื่อท าการสร้างพื้นทีส่ าหรบัจัดเก็บงานส่วนกลางและก าหนดสทิธิการเข้าใช้งานของพื่นที่ทีเ่ราแชร์ให้กบั

สมาชิกภายในหน่วยงาน 
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ภาพท่ี 4-119 พื้นที่จ้ดเก็บข้อมลูของหน่วยงาน 

  

 ข้ันตอนการสร้างโฟลเดอร์แล้วการจัดการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลภายโดยไปที่ ปุ่มเครื่องหมายบวกด้าน

ซ้ายมือแล้วคลกิจะได้ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพท่ี 4-120 การสร้างโฟล์เดอรจ์ัดเกบ็ข้อมลู 

 

 เมื่อท าการสร้างโฟลเดอร์เสรจ็เรียบร้อยแล้ว ข้ันตอนต่อไปจะเป็นการเพิ่มบุคคลากรทีเ่กี่ยวข้องในการ

ใช้งานโดยไปที่โฟลเดอร์ทีส่ร้างเสรจ็เรียบร้อยแล้ว คลกิขวาที่โฟลเดอร์ แล้วเลอืกเพิ่มสมาชิกทีจ่ะท าการแชร์

ข้อมูลภายในหน่วยงาน 
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ภาพท่ี 4-121 การเพิ่มสมาชิกในโฟลเดอร์ Google ไดร์ฟ 

 

โดยเราสามารถเพิ่มสมาชิกที่ใช้เมล์ภายใต้  @rmutp ได้เท่านั้น ไม่สามารถเพิ่มทีเ่ป็น @gmail เพื่อใหเ้ข้ามาใช้

งานร่วมกันได ้

. 

ภาพท่ี 4-122  การเพิ่มสมาชิกในการจัดการโฟล์เดอร ์
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เมื่อเราเพิ่มสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ข้ันตอนต่อไปคือการปรบัระดับสิทธิการเข้าใช้งานของโฟลเดอร์ว่ามี

สิทธิท าอะไรมั่ง 

 
    ภาพท่ี 4-123  การจัดการสิทธิการใช้งาน 

 

โดยการก าหนดสิทธิการใช้งานจะให้

แค่ผู้ใช้งานร่วมกันเท่านั้น  โดยมีสิทธิแค่ ดาว

โหลดข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลเท่านั้นไม่มีสิทธิใน

การลบไฟล์ เนื่องจากถ้ามีการปรับสิทธิให้เป็น

ผู้จัดการเนื้อหาทุกคนที่เพิ่มเข้ามาจะท าให้ถ้ามี

การลบไฟล์พลาดข้ึนมาได้  เสร็จแล้วก็คลิกที่

ค าว่า  ส่ง  ก็ เป็นอันจบกระบวนการเพิ่ ม

บุคลากรเข้ามาใช้งานโฟลเดอร์ที่แชร์บน 

Google ไดร์ฟนั้นทันที 
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บทท่ี 5 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
การมีเครื่องมือเข้ามาช่วยในการท างานนั้นมีทัง้ข้อดีและข้อเสยีปัญหาอย่างแรกกคื็อในหน่วยงานไม่มผีู้

ช านาญและมีความรู้ในการท างานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจจะเกิดข้ึนมาได้ ซึ่งงานบางอย่างต้องอาศัยผู้มี

ทักษะและประสบการณ์ในการท างานเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ทันที เนื่องจากงานบางอย่าง

ต้องการความรวดเร็วและถูกต้องสมบูรณ์ ไม่สามารถผิดพลาดกันได้ ซึ่งจะสามารถสรุปปัญหาที่มีอยู่กายใน

หน่วยงานน้ีมีดังนี้ 

5.1 ปัญหาอุปสรรค 

 ปัญหารในการท างานจะเกิดมีเจ้าหน้าที่การท างานเพียงคนเดียวและไม่มีการท าคู่มือการทงานจาก

เว็บไซต์ mmd.rmutp.ac.th และจากเว็บไซต์ Youtube โดยช่อง Youtbe จะมีการอัพเดตอเว็บไซต์ยู่เสมอ

ท าให้หน้าตารูปแบบการท างานต้องคอยปรับเปลี่ยนให้ทันตามรูปแบบของเว็บที่มีการอัพเดตและอุปกรณ์ส า

หรบการถ่ายทอดสดจะมีอาการหน่วงเนื่องจากมีการใช้งานมานานมากแล้ว ขาดการประสานงานที่ดีกับเข้า

ของงานเมื่อต้องท าการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ

ใช้ในงานถ่ายทอดสดมีปญหาเนื่องจากโปรแกรมส าหรบการถ่ายทอดสัญญาณใช้หน่วยความจ าที่สูงท าให้การ

สตรีมข้อมูลอาจะสะดุดได้เป็นบางครั้ง และการถ่ายทอดผ่านอินเตอร์เน็ตนอกสถานที่มหาวิทยาลัยนั้นไม่

สามารถควบคุมคุณภาพของสัญญาณที่ส่งออกมาได้เนื่องจากแต่ละสถานที่ความเร็วของอินเตอร์เน็ตไม่เท่ากัน 

5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 1.คนในหน่วยงานต้องมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป ที่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์จาก WordPress 

เมื่อเกิดปัญหากับเว็บไซต์ mmd.rmutp.ac.th จะสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ทันที 

 2.ต้องมีการเรียนรู้หน้าตาเว็บไซต์ของช่อง Youtube ของมหาวิทยาลัยเป็นระยะ เพื่อให้สามารถ

เรียนรู้และถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ 

 3.เจ้าหน้าที่ต้องศึกษารูปแบบการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตที่นอกเหนือจากช่อง 

Youtube เพิ่มเติมเนื่องจากเทรนการรับชมสื่อการถ่ายทอดสดไม่จ าเป็นต้องเป็นช่องทางของ Youtube เพียง

อย่างเดียว 

 4.หาอุปกรณ์ที่ช่วยในการถ่ายทอดสัญญาณผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตที่จะช่วยลดระยะเวลาในการ

ท างานให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพากและอุปกรณ์รับสัญญาณ 
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 5.ก่อนการเริ่มการถ่ายทอดสดต้องไปดูสถานที่ก่อนท างานและตรวจสอบการท างานของอินเตอร์เน็ต

ว่าอยู่ในสภาพพร้อมแค่ไหน รวมถึงมีการประสานงานกับเจ้าของงานเพื่อให้ท าหน้าที่ประสานกับเจ้าของพื้นที่

ก่อนเริ่มงาน 

  

ข้อเสนอแนะ 
 จากปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดข้ึนในการดูแลเว็ปไซต์ mmd  เว็ปไซต์ YouTube Channel ของ

มหาวิทยาลัย และการท า Streaming นั้น หากพิจารณาโดยตรงแล้วจะพบว่าปัญหาเกิดจากเจา้หน้าที่ที่ท างาน

ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการจัดการเว็ปไซต์โดยตรง ถ้าเกิดปัญาหาเกี่ยวกับเว็ปไซต์ข้ึนมาจะไม่สามารถแก้ไขได้

ในทันที ดังนั้นวิธีแก้ไขปัญหาของงานการเผยแพร่สือ่โทรทัศน์เพือ่การศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสรุป

ไดด้ังนี้ 

1.เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานควรมีการอบรมทักษะและมีความรู้ เกี่ยวกับการจัดท าเว็ปไซต์ด้วย 

wordpress ในเบื้องต้น 

2.จัดอบรมการสร้างเว็ปไซต์ด้วย  WordPress ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

3.ควรมีการสอนวิธีใช้งานช่อง YouTube กับบุคลากรภายในหน่วยงานในเบื้องต้น 

4.จัดท าคู่มือการใช้งาน  YouTube  Channel ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจและจัดการ

แก้ไขปัญหาได้ทันที 

5.ศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์  Streaming และมีการเรียนรู้วิธีใช้งานและแก้ไขปัญหา เบื้องต้นได้ 

6.จัดท าคู่มือการท า  Streaming  เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

7.ควรจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับท า  Streaming ไม่น้อยกว่า 2 ชุดหรืออุปกรณ์ใหม่ เพื่อเป็นอุปกรณ์

ส ารองส าหรับการใช้งานและควารอัพเกรดหน่วยความจ าเครื่องคอมพิวเตอร์จาก 8GB เป็น 16 GB  

 


