คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
การจัดการระบบภาพภารกิจผู้บริหาร
และกิจกรรมของกระทรวงคมนาคม
ฝ่ายเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กุมภาพันธ์ 256๓

คานา
กระทรวงคมนาคม เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการควบคุม
กากับดูแลในระดับนโยบายและแผนปฏิบัติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกระทรวงคมนาคม
จึงถือเป็น ส่ว นสาคัญอย่างยิ่ง และถือเป็น ภารกิจหลักของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่
และประชาสั ม พั น ธ์ข้ อ มู ล ข่ าวสารให้ แก่ ห น่ ว ยงานภายในส านั ก งานปลั ด กระทรวงฯ ส านั ก งานรั ฐ มนตรี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รวมถึงหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้มาติดต่อ
ราชการ โดยฝ่ายเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบภาพภารกิจ
ผู้บริหารและกิจกรรมของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้บริการภาพภารกิจของผู้บริหาร โครงการ และกิจกรรม
ของกระทรวงคมนาคมแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง และสื่อมวลชน เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ หนังสือราชการประจาปี หนังสือรายงานผลการดาเนินงานโครงการ การแถลงผลการดาเนินงาน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสสาคัญต่าง ๆ เป็นต้น
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดระบบภาพภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมของกระทรวงคมนาคมฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีความเข้าใจในสาระสาคัญของขั้นตอน
การปฏิบัติงาน วิธีการจัดเก็บ การสืบค้นภาพ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคล่องตัว เกิดผลสัมฤทธิ์ และถูกต้อง ตลอดจนบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สนใจสามารถนาไปใช้ประโยชน์และค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ระเบียบ วิธีการ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคต
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการระบบภาพ
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมของกระทรวงคมนาคมฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อ ง
ในการศึกษาและค้นคว้า เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สารบัญ
เรื่อง
๑. หลักการและเหตุผล
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๓. ขอบเขต
๔. คาจากัดความ
๕. หน้าที่ความรับผิดชอบ
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๑๐. เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
- ขั้นตอนการดาเนินการบันทึกภาพตามวาระงาน
ภาคผนวก 2
- ขั้นตอนการเผยแพร่ภาพผ่านช่องทางต่าง ๆ
ภาคผนวก ๓
- ขั้นตอนการจัดเก็บภาพลงระบบฐานข้อมูล
ภาคผนวก ๔ รายชื่อผู้จัดทา
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการระบบภาพภารกิจผู้บริหาร
และกิจกรรมของกระทรวงคมนาคม
1. หลักการและเหตุผล
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการวางแผน
และดาเนินการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลการดาเนินงาน
ของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ไปสู่สาธารณชน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ของกระทรวงฯ อั น จะน ามาซึ่ งการมี ส่ ว นร่ว มของภาคประชาชน -รวมทั้ งปฏิ บั ติ งาน
สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงในภาพรว ม
โดยเผยแพร่ผ่านทางช่องทางการประชาสัมพัน ธ์ต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์กระทรวงคมนาคมคม เฟซบุ๊กข่า ว
และภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม ไลน์ผู้บริหาร และไลน์สื่อมวลชนคมนาคม เป็นต้น
ฝ่ายเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการระบบภาพภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมของกระทรวงคมนาคมฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ทราบถึงขั้นตอนการดาเนินงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๒.๒ เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีมาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย และได้ผลิตผล
หรือการบริการที่มีคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กาหนดเวลา
๒.๔ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นคู่มือแสดงถึงกระบวนการปฏิบัติงานเผยแพร่
ให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือผู้สนใจได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
๒.๕ เพื่ อใช้ แสดงหรื อเผยแพร่ให้ กับบุ คคลภายนอกหรือผู้ รับบริการได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ
กระบวนการปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าว
๓. ขอบเขต
คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การรับทราบวาระงาน การมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการบันทึกภาพ คัดเลือก ปรับแต่งภาพ การพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ก่อนการนาไปเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสาร รวมถึงการจัดเก็บและรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยังได้ระบุแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียด
เพิ่มเติม

๔. คาจากัดความ
ภารกิจของผู้บริหาร หมายถึง การประชุม ตรวจราชการ ประธานในพิธี แถลงข่าว การให้
สัมภาษณ์ และภารกิจอื่นๆ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ
กิจ กรรมของกระทรวง หมายถึง กิจ กรรมต่า ง ๆ ที่สานัก งานปลัด กระทรวงคมนาคม
สานักงานรัฐมนตรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดขึ้นตามภารกิจ บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน
๕. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกอง : สั่งการ ตรวจสอบ ติดตาม พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะ
ให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ : มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานบันทึกภาพ
พิจารณาตรวจสอบการจัดการภาพเพื่อเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา
นัก วิช าการเผยแพร่ : จัด ทาข่า วกระทรวงคมนาคม และรายงานสถิติก ารปฏิบัติง าน
เสนอผู้บังคับบัญชา
นายช่า งภาพ/เจ้า พนัก งานโสตทัศ นศึก ษา : จัด เตรีย มความพร้อ มอุป กรณ์ถ่า ยภาพ
ก่อนการถ่ายภาพ คัดเลือก และปรับแต่งภาพ เสนอผลงานหัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณาเผยแพร่ภาพในช่องทาง
การสื่อสาร จัดเก็บไฟล์ภาพเป็นหมวดหมู่สาหรับสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และบันทึกผลการปฏิบัติงาน

๖. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนการ : กระบวนงานการจัดการระบบภาพภารกิจผูบ้ ริหารและกิจกรรมของกระทรวงคมนาคม
ข้อกาหนดที่สาคัญ : สามารถจัดการระบบภาพภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมของกระทรวงคมนาคม ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน รวดเร็ว
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการจัดการระบบภาพภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมของกระทรวงคมนาคม
ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow)
1. รับวาระงานโดย
ประสานงานหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องเพื่อสอบถาม
กาหนดการและรายละเอียด
การจัดงาน
2. มอบหมายช่างภาพ /
ผู้รับผิดชอบถ่ายภาพตาม
กาหนดการ
3. ช่างภาพ / ผู้รับผิดชอบ
วางแผนปฏิบัติงาน เพื่อ
ประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องเพื่อยืนยันวัน
เวลา สถานที่ ลาดับขั้นตอน
พิธีการต่าง ๆ และเรื่องการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
4. จัดเตรียม ตรวจสอบ
อุปกรณ์ถ่ายภาพให้พร้อมใช้
งาน เช่น กล้อง แฟลช
แบตเตอรี่ เป็นต้น
5. ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพ
ณ สถานที่ตามกาหนดการ
เช่น ในกระทรวงฯ ใน
กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และ
ต่างประเทศ เป็นต้น
6. คัดลอกไฟล์ภาพต้นฉบับ
จากการ์ดบันทึกข้อมูลกล้อง
ถ่ายภาพนาเข้าคอมพิวเตอร์
โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ภาพตาม
วัน เดือน ปี และวาระงาน/
กิจกรรม

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

ทป.
กป.

5 นาที

หทป.
กป.

๑๐ นาที

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

๑๐ นาที

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

1 วัน

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

๓๐ นาที

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

รับวาระงาน

มอบหมายให้ช่างภาพ / ผู้รับผิดชอบ

วางแผนปฏิบัติงาน

จัดเตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพ

ปฏิบัติงานถ่ายภาพ ณ สถานที่ตามกาหนดการ

นาภาพเข้าคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow)

ผังงาน
(Flow Chart)

๗. นาภาพมาคัดเลือก
ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม และตกแต่ง ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ใช้ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โดยบันทึก
ตามโฟลเดอร์ เช่น ไฟล์ภาพ
ที่ใช้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ใช้
ชื่อ “WEBMOT”
ไฟล์ภาพที่ใช้สาหรับ
เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก ใช้ชื่อ
“FACEBOOK” เป็นต้น

๘. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
โสตทัศนูปกรณ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสมของภาพ
ก่อนช่างภาพ/ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ภาพข่าวผ่าน
สื่อช่องทางต่าง ๆ
๙. ดาเนินการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ภาพข่าวผ่าน
สื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
เว็บไซต์กระทรวงฯ
ไลน์สื่อมวลชนกระทรวงฯ
เฟซบุ๊กข่าวและภาพ
กิจกรรมกระทรวงฯ
อีเมล
๑๐. จัดเก็บไฟล์ภาพสาหรับ
การสืบค้น เช่น จัดเก็บภาพ
ลงระบบฐานข้อมูล และ
ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น
1๑. จัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ หทป. รับทราบ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3 ชั่วโมง

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

๑๐ นาที

หทป.
กป.

๒๐ นาที

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

๑ ชั่วโมง

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

คัดเลือกภาพถ่าย

NO

หทป. ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของภาพ
Yes

การเผยแพร่ภาพผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมข้อมูลประกอบภาพ

การจัดเก็บไฟล์ภาพสาหรับการสืบค้น

รายงานผลการปฏิบัติงาน

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการดาเนิน งานของผู้ปฏิบัติงานถ่ายภาพภารกิจของผู้บริห ารกระทรวงฯ มีขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๗.๑ การรับวาระงาน
เป็ น การรับ ข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจของผู้ บริห ารกระทรวงฯ จากหน่วยงาน
เจ้ าของเรื่ อง โดยบรรจุ รายละเอี ยดของงานเกี่ ยวกั บใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ ไหน (Where) เมื่ อไหร่
(When) ซึง่ มีช่องทางการรับวาระงาน ดังนี้
๗.๑.๑ บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
๗.๑.๒ เครื่องโทรสาร (Fax)
๗.๑.๓ ปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
๗.๑.๔ แจ้งด้วยวาจาผ่านทางโทรศัพท์
ทั้ งนี้ เมื่ อ รั บ วาระงานตามช่ อ งทางที่ ก ล่ าวข้างต้ น มาแล้ ว ผู้ ป ฏิ บั ติ งานต้ อ งประสานงาน
สอบถามรายละเอียดของวาระงานเพิ่มเติมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนก่อนที่
จะรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบในการออกไปปฏิบัติงาน
๗.๒ พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อไปปฏิบัติงาน
๗.๒.1 ผู้ อานวยการกองเผยแพร่และประชาสั มพันธ์รับทราบวาระงานและสั่ งการให้
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ และจัดทาหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงาน เสนอรองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านอานวยการ
และประสานหมวดยานพาหนะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการในแต่ละวาระงาน เพื่อจัดเตรียมรถสาหรับ
ใช้รับ - ส่งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
- กรณี ป ฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ ภ ายในเขตกรุ ง เทพฯ ให้ นั ก วิ ช าการเผยแพร่
ประสานหมวดยานพาหนะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการในแต่ละวาระงาน เพื่อจัดเตรียมรถสาหรับใช้
รับ - ส่งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
- กรณีปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ ให้นักวิชาการเผยแพร่จัดทาหนังสือขออนุมัติ
เดินทางไปราชการและขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง เสนอ ผช.ปกค. ๒ ผ่าน ผช.ปกค. ๑ ผ่าน ผบค. และประสาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อจัดเตรียมรถสาหรับใช้รับ - ส่งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
- กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั้งภายในและนอกเขตกรุงเทพฯ ให้นักวิชาการ
เผยแพร่จัดทาหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง เสนอ รปค.อร. ผ่าน ผช.
ปกค. ๑ ผ่าน ผบค. และประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อจัดเตรียมรถสาหรับใช้รับ - ส่งเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน

๗.๒.2 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์รับทราบวาระงาน เสนอผู้อานวยการกองเผยแพร่
และประชาสั มพั นธ์ รั บ ทราบวาระงาน และสั่ ง การให้ หั ว หน้ า ฝ่ า ยเทคโนโลยี โสตทั ศ นู ป กรณ์ ด าเนิ น การ
เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ
๗.๓ การวางแผนปฏิบัติงาน
เมื่อได้รับ มอบจากผู้ บั งคับ บัญ ชาให้ ป ฏิบั ติงานถ่ายภาพภารกิจของผู้ บริห ารแล้ ว นั้ น
ผู้ปฏิบัติงานต้องวางแผนการปฏิบัติงาน โดยประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ดังนี้
๑) กาหนดการ เพื่อยืนยันวัน เวลา และสถานที่
๒) ลาดับขั้นตอนและพิธีการต่าง ๆ
๓) ประสานงานเรื่องการเดินทางไปปฏิบัติงาน
๗.4 จัดเตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพและอุปกรณ์ เสริมให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยศึกษาข้อ มูล
กาหนดการ พิธีก ารของงานที่ได้รับ มอบหมาย จัด เตรีย ม ตรวจเช็ค กล้อ งถ่า ยภาพ อุป กรณ์เสริม ในการ
ถ่ายภาพ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๗.5 ปฏิบัติงานไปถ่ายภาพ รวมถึงภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อใช้สาหรับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหาร และการดาเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม
๗.6-นาภาพเข้าคอมพิวเตอร์ ดาเนินการคัดลอกไฟล์ภาพต้นฉบับจากการ์ดบันทึกข้อมูลกล้อง
ถ่ายภาพเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ภาพตาม วัน เดือน ปี และวาระงาน/กิจกรรม
๗.๗-คัดเลือกภาพถ่าย ดาเนินการคัดเลือกและปรับแต่งภาพ จัดองค์ประกอบภาพ ปรับแสง
สี และขนาดของภาพให้เหมาะสม สวยงาม เพื่อใช้เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยบันทึกตามโฟลเดอร์ ดังนี้
๑) ไฟล์ภาพที่ใช้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ใช้ชื่อ “WEBMOT”
๒) ไฟล์ภาพที่ใช้สาหรับเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก ใช้ชื่อ “FACEBOOK”
๓) ไฟล์ภาพที่ใช้สาหรับเผยแพร่ผ่านไลน์ ใช้ชื่อ “ไลน์สื่อมวลชนคมนาคม”
๔) ไฟล์ ภ าพอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ใช้ ชื่ อตามกิจ กรรมและประเภทงานที่ น าไปใช้ อาทิ
ภาพเดี่ยวผู้บริหาร ภาพสาหรับจัดทาวารสาร ภาพสถานที่ เป็นต้น
๗.๘ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาพ
และข่าว ก่อนนาไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อและส่งให้สื่อมวลชน
๗.๙ การเผยแพร่ภาพผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมข้อมูลประกอบภาพ โดยประสานงานให้จัดส่ง
ข้อมูลข่าวจากนักวิชาการเผยแพร่ที่ติดตามผู้บริหารเพื่อทาข่าวประชาสัมพันธ์ โดยจัดทาเป็นหัวข้อข่าว และสรุป
ข้อมูลข่าวใช้ประกอบภาพเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
๗.๙.1 การเผยแพร่ภาพผ่านเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม ดาเนินการคัดเลือกภาพประมาณ
5 – ๑0 ภาพต่องาน แบ่งออกเป็นภาพสาหรับหน้าเว็บไซต์ประกอบหัวข้อข่าว จานวน 1 ภาพ และภาพสาหรับ
ประกอบภาพหน้ าเว็บไซต์ จากนั้น ดาเนิ นการแก้ไขและตกแต่งภาพถ่ายโดยจัดองค์ประกอบภาพ ปรับแสง

สีของภาพให้เหมาะสม-สวยงาม และดาเนินการเผยแพร่ภาพข่าวเข้าสู่ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
และระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม
๗.๙.2-การเผยแพร่ ภ าพผ่า นเฟซบุ๊ ก ข่ า วและภาพกิ จ กรรมกระทรวงคมนาคม
ดาเนินการคัดภาพประมาณ 15 – 20 ภาพต่องาน แก้ไขและตกแต่งภาพถ่ายโดยจัดองค์ประกอบภาพ ปรับแสง
สีของภาพให้เหมาะสม-สวยงาม และดาเนินการเผยแพร่ภาพและข้อมูลข่าวเข้าสู่เฟซบุ๊กข่าวและภาพกิจกรรม
กระทรวงคมนาคม
๗.๙.๓-การเผยแพร่ภาพผ่านไลน์ สื่อมวลชนคมนาคม ดาเนินการคัดภาพประมาณ
๕ – ๑๐ ภาพต่องาน แก้ไขและตกแต่งภาพถ่ายโดยจัดองค์ประกอบภาพ ปรับแสง สีของภาพให้เหมาะสม-สวยงาม
และดาเนินการเผยแพร่ภาพข่าว เข้าสู่ไลน์สื่อมวลชนกระทรวงคมนาคม
๗.๑๐ การจัดเก็บไฟล์ภาพสาหรับการสืบค้น
๗.๑๐.๑ จัดเก็บภาพลงระบบฐานข้อมูล
๗.๑๐.๒-การสารองข้อมูล โดยจัดเก็บไฟล์ข้อมูลทั้งหมดลงในฮาร์ดดิสก์สาหรับจัดเก็บ
ภาพโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลข่าวและภาพถ่าย
๗.๑๐.๓ จดบันทึกลงในตารางการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการค้นหาภาพ
๗.1๑ ช่างภาพหรือผู้รับผิดชอบการถ่ายภาพจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้า
ฝ่ายเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง โดยจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน
และ 12 เดือน

๘. มาตรฐานคุณภาพงาน

กระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน

รับวาระงานโดย
ประสานงานหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องเพื่อสอบถาม
กาหนดการและ
รายละเอียดการจัดงาน
หทป. มอบหมาย
ช่างภาพ / ผู้รับผิดชอบ
ถ่ายภาพตามกาหนดการ
ช่างภาพ / ผู้รับผิดชอบ
วางแผนปฏิบัติงาน เพื่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เพื่อยืนยันวัน เวลา
สถานที่ ลาดับขั้นตอน
พิธีการต่าง ๆ และเรื่อง
การเดินทางไปปฏิบัติงาน
จัดเตรียม ตรวจสอบ
อุปกรณ์ถ่ายภาพให้
พร้อมใช้งาน เช่น กล้อง
แฟลช แบตเตอรี่ เป็นต้น

มีความเข้าใจใน
รายละเอียดของ
วาระงานอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน

ทป.
กป.

มอบหมายได้
เหมาะสม และ
ทันเวลาวาระงาน

หทป.
กป.

วางแผนปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง ชัดเจน
ทันเวลา

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

จัดเตรียมอุปกรณ์
การถ่ายภาพ
ครบถ้วน และ
พร้อมปฏิบัติงาน

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

1 วัน

ปฏิบัติหน้าทีถ่ ่ายภาพ
ณ สถานที่ตาม
กาหนดการ เช่น ใน
กระทรวงฯ ในกรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด และ
ต่างประเทศ เป็นต้น

ปฏิบัติงานถ่ายภาพ
ได้ทันเวลาตาม
วาระงานที่ได้รับ
อย่างถูกต้อง ตรง
ตามวัตถุประสงค์
ของงาน

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

๓๐ นาที

คัดลอกไฟล์ภาพต้นฉบับ
จากการ์ดบันทึกข้อมูล
กล้องถ่ายภาพนาเข้า
คอมพิวเตอร์ โดยตั้งชื่อ
โฟลเดอร์ภาพตาม วัน
เดือน ปี และวาระงาน/
กิจกรรม

นาภาพเข้า
คอมพิวเตอร์ได้
ครบถ้วน ถูกต้อง
รวดเร็ว

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

รับวาระงาน

5 นาที
มอบหมายให้ช่างภาพ / ผู้รับผิดชอบ
๑๐ นาที

วางแผนปฏิบัติงาน

๑๐ นาที
จัดเตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพ

ปฏิบัติงานถ่ายภาพ
ณ สถานที่ตามกาหนดการ

นาภาพเข้าคอมพิวเตอร์

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ

ระยะเวลา

3 ชั่วโมง

คัดเลือกภาพถ่าย

No
หทป. ตรวจสอบความถูก
ต้อง เหมาะสมของภาพ
Yes

การเผยแพร่ภาพผ่านสื่อต่าง ๆ
พร้อมข้อมูลประกอบภาพ

การจัดเก็บไฟล์ภาพสาหรับการสืบค้น

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

นาภาพมาคัดเลือก
ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม และตกแต่ง
ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โดย
บันทึกตามโฟลเดอร์ เช่น
ไฟล์ภาพที่ใช้เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ ใช้ชื่อ
“WEBMOT”
ไฟล์ภาพที่ใช้สาหรับ
เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก ใช้
ชื่อ “FACEBOOK”
เป็นต้น
๑๐ นาที
หทป. ตรวจสอบความถูก
ต้อง เหมาะสมของภาพ ก่อน
ช่างภาพ/ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว
ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ
๒๐ นาที
ดาเนินการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว
ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ
ได้แก่ เว็บไซต์กระทรวงฯ
ไลน์สื่อมวลชน
กระทรวงฯ
เฟซบุ๊กข่าวและภาพ
กิจกรรมกระทรวงฯ
อีเมล สื่อมวลชนและ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงฯ
๑ ชั่วโมง จัดเก็บไฟล์ภาพสาหรับ
การสืบค้น เช่น จัดเก็บ
ภาพลงระบบฐานข้อมูล
และฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น
- รอบ ๖ เดือน จัดทารายงานผลการ
- รอบ ๑๒ เดือน ปฏิบัติงานให้ หทป.
รับทราบ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

คัดเลือกภาพถ่าย
เพื่อนามาปรับแต่ง
ได้เหมาะสม
ครบถ้วน ถูกต้อง
รวดเร็ว

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

หทป. ตรวจสอบได้
ครบถ้วน ถูกต้อง
เหมาะสม

หทป.
กป.

เผยแพร่ภาพผ่าน
สื่อต่าง ๆ
พร้อมข้อมูล
ประกอบภาพ ได้
ครบทุกช่องทาง
ถูกต้อง รวดเร็ว
และทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

จัดเก็บไฟล์ภาพ
สาหรับการสืบค้น
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานได้ถกู ต้อง
และทันตามระยะเวลา
ที่กาหนด

ช่างภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
กป.

๙. ระบบติดตามประเมินผล
9.1 ตรวจสอบการเผยแพร่ ภ าพภารกิ จ ผู้ บ ริ ห ารและกิ จ กรรมของกระทรวงคมนาคม
ผ่านเว็บไซต์ http://www.mot.go.th
9.2 ตรวจสอบการเผยแพร่ ภ าพภารกิ จ ผู้ บ ริ ห ารและกิ จ กรรมของกระทรวงคมนาคม
ผ่านเฟซบุ๊กข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม https://www.facebook.com/sod.mot/
9.3 ตรวจสอบการเผยแพร่ ภ าพภารกิ จ ผู้ บ ริ ห ารและกิ จ กรรมของกระทรวงคมนาคม
ผ่านไลน์สื่อมวลชนคมนาคม
๑๐. เอกสารอ้างอิง
ขั้นตอนการดาเนิน การบั น ทึกภาพ เข้าถึงได้จาก-https://th.wikibooks.org/wiki/เทคนิค
การถ่ายภาพ/พื้นฐานการถ่ายภาพ (วันที่ค้นข้อมูล : 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐).

ขั้นตอนการดาเนินการบันทึกภาพ
1. พื้นฐานการถ่ายภาพ
1.1 ความเร็วชัตเตอร์ เป็นการกาหนดระยะเวลาในการบันทึกภาพ ซึ่งกลไกของกล้องมีแผ่น
เลื่อนเปิ ดปิดอยู่หน้าฟิล์ ม (หรือแผ่นรับแสง CCD-ในกรณีของกล้องดิจิตอล) เรียกว่า “ชัตเตอร์” สามารถเปิด
และปิดเพื่อเปิดให้แสงเข้าไปบันทึกภาพตามระยะเวลาที่ตั้งความเร็วชัตเตอร์ ควรเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุ
ที่ต้องการถ่ายภาพ โดยทั่วไปจะพิจารณาจากสภาพแสง เช่น การถ่ายภาพจากแหล่งแสงที่มีแสงน้อย เช่น แสงเทียน
ต้องเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์หลายวินาที ส่วนการถ่ายภาพกลางแจ้ง มีแ ดดจัด ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงกว่า
เช่น 1/500-วินาที เป็ นต้ น ปั จจั ยอื่นที่ส าคัญคือ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ เช่น การถ่ายภาพรถยนต์
เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ต้องการให้ภาพคมชัด ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดเท่าที่ทาได้ โดยสัมพันธ์กับขนาดรูรับแสง
ที่เลือก เช่น ตั้งความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/4000 วินาที เป็นต้น
1.2 ขนาดรูรับแสง กล้องส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์บังคับให้แสงผ่านเลนส์มากหรือน้อย โดยใช้
แผ่นกลีบโลหะซึ่งติดตั้งอยู่ในตัวเลนส์เป็นการกาหนดปริมาณแสงผ่านเลนส์ได้มากหรือน้อย โดยวิธีเปิดรู รับแสง
เล็กสุด เช่น f/22 และค่อย ๆ ใหญ่ขึ้นตามลาดับ จนกระทั่งเปิดเต็มที่ เช่น f/1.4 แต่ขนาดเปิดเต็มที่จะขึ้นกับ
ขนาดชิ้นเลนส์ด้วย เลนส์ราคาสูงที่มีเลนส์ชิ้นหน้าขนาดใหญ่ จะรับแสงได้มากกว่า ซึ่งหมายถึงเปิดรูรับแสง
เต็มที่ได้กว้างกว่า เช่น f/1.2 สาหรับการถ่ายภาพจะเลือกใช้ขนาดรูรับแสงใด โดยทั่วไปจะพิจารณาจากสภาพ
แสง ถ้าแสงมากมักจะใช้ขนาดรูรับแสงเล็ก เช่น f/11 ถ้าแสงน้อยมักจะใช้ขนาดรูรับแสงใหญ่ เช่น f/2 เป็นต้น
ปัจจัยอื่นที่สาคัญ คือ ความชัดลึก
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง การตั้งความเร็วชัตเตอร์และขนาด
รูรับแสง ต้องมีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้ได้ปริมาณแสงที่พอเหมาะในการบันทึกภาพ ซึ่งในสภาพแสงเดียวกัน
และเลือกค่าความไวแสงเท่ากัน สามารถตั้งค่าที่เหมาะสมตามตัวอย่าง เช่น
ความเร็วชัตเตอร์

ขนาดรูรับแสง

1/4000

f/1.4

1/2000
1/1000
1/500
1/250
1/125
1/60
1/30
1/15

f/2
f/2.8
f/4
f/5.6
f/8
f/11
f/16
f/22

1.4 การตั้ง ความเร็ว ชัต เตอร์แ ละขนาดรูรับ แสง การเลือ กคู่ที่เหมาะสมตามตัว อย่า ง
ในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง ให้พิจารณาได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
- ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่จะถ่าย วัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว แต่เราต้องการภาพชัด
ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดเท่าที่กล้องจะทาได้ แต่ถ้าเป็นวัตถุที่อยู่นิ่ง สามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์เท่าไรก็ได้
- ความชัดลึกของวัตถุที่จะถ่าย ขนาดรูรับแสงเล็ก เช่น f/22-จะให้ความชัดลึกมากกว่า
ขนาดรูรับแสงกว้าง เช่น f/1.4 ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญมากในการถ่ายภาพระยะใกล้ หรือใช้เลนส์ถ่ายไกลในการ
ถ่ายภาพ
1.5 การชดเชยแสง เป็นการปรับปริมาณแสงในการบันทึกภาพให้แตกต่างไปจากค่าที่ได้
จากเครื่องวัดแสง เช่น การถ่ายภาพย้อนแสง ค่าที่ได้จากเครื่องวัดแสง มักจะได้ค่าที่ทาให้วัตถุค่อนข้างมืด
การชดเชยแสง โดยเพิ่มแสงมากกว่าที่วัดแสงได้ หรืออีกกรณีหนึ่งคือ การถ่ายภาพวัตถุที่อยู่หน้าฉากหลังสีดา
ค่าที่ได้จากเครื่องวัดแสงมักจะได้ค่าที่ทาให้วัตถุค่อนข้างสว่างเกินไป การชดเชยแสงทาได้โดยลดแสงให้น้อย
กว่าที่วัดแสงได้ เป็นต้น โดยทั่วไปกล้องมีระบบชดเชยแสงสาเร็จรูป หรือเรียกว่าการปรับ EV อยู่แล้ว โดยตามหลักการ
กล้องจะไปปรับความเร็วชัตเตอร์ หรือปรับรูรับแสง เพื่อให้ภาพสว่าง หรือมืดลงกว่าที่วัดแสง หรือเราสามารถ
ไปปรับที่ parameter ดังกล่าวได้โดยตรง
1.6 การเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์และขนาดรูรับแสงเพื่อชดเชยแสง ในการชดเชยแสง
นิยมปรับเปลี่ยน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือความเร็วชัตเตอร์ หรือขนาดรูรับแสง หลักการชดเชยแสงก็มีเพียง
สองทาง คือ เพิ่มแสงหรือลดแสง
- การเพิ่มแสง การปรับที่ความเร็วชัตเตอร์ คือ การลดความเร็วชัตเตอร์ลง เช่น วัดแสง
ได้ 1/500-วินาที เพิ่มแสง 1-ระดับก็ต้องตั้งความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/250-ยึดหลักว่าถ้าชัตเตอร์ ปิดช้าลง
ก็จะต้องได้แสงมากขึ้นแน่นอน หากเพิ่มแสงโดยปรับที่ขนาดรูรับแสงก็ต้องเพิ่มขนาดรูรับแสงให้ใหญ่ขึ้น เช่น
วัดแสงได้ f/4 เพิ่มแสง 1 ระดับก็ต้องเปลี่ยนเป็น f/2.8
- การลดแสง การปรับ ที ่ค วามเร็ว ชัต เตอร์ คือ การเพิ ่ม ความเร็ว ชัต เตอร์ เช่ น
วัดแสงได้ 1/500-วินาที ลดแสง 1-ระดั บ ต้องตั้งความเร็วชัตเตอร์เป็ น 1/1000-คื อ ให้ ชัตเตอร์ปิ ดเร็วขึ้ น
เท่าตัว หากลดแสงโดยปรับที่ขนาดรูรับแสง ต้องลดขนาดรูรับแสงให้เล็กลง เช่น วัดแสงได้ f/4 ลดแสง 1 ระดับ
ก็ต้องเปลี่ยนเป็น f/5.6
1.7 การเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุให้พิจารณา ดังนี้
- ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ แบ่งทิศทางการเคลื่อนที่เป็น 2 ลักษณะ คือเคลื่อนที่
เข้าหา/ออกห่างกล้อง หรือเคลื่อนที่ผ่านกล้องจากซ้ายไปขวาหรือกลับกัน โดยที่การเคลื่อนที่เข้าหาหรือออก
ห่างจากกล้องนั้นสามารถเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่าว่าการเคลื่อนที่ผ่านกล้อง เช่น รถยนต์ที่ขับด้วยความเร็ว
ด้ วยความเร็ ว 60-กม./ชม. เท่ ากั น ที่ เคลื่ อนที่ เข้ าหากล้ อง อาจใช้ ความเร็ วชั ตเตอร์ 1/125 หากเคลื่ อนที่
ผ่านกล้อง อาจต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ถึง 1/500

- ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว เช่น รถแข่ง ควรเลือกใช้ความเร็ว
ชัต เตอร์ส ูง สุด ที่ก ล้อ งสามารถทาได้ ส่ว นคนเดิน สามารถใช้ค วามเร็ว ที่น้อ ยกว่า ได้ อย่า งไรก็ต ามการ
ถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนที่ ควรเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดเท่าที่สภาพแสงอานวย
- ผลลัพธ์หยุดนิ่งหรือดูแล้วเคลื่อนไหว การสร้างสรรค์ภาพบางแบบ นิยมให้ภาพดูแล้วมี
ลักษณะเบลอแบบเคลื่ อนไหว เพื่ อให้ ผู้ ช มภาพมีความรู้สึ กว่า มีความเคลื่ อนไหวในภาพ อาจใช้ความเร็ว
ชัตเตอร์ที่ช้ากว่าปกติได้ เช่น รถแข่ง อาจใช้ความเร็วชัตเตอร์ 1/15 พร้อมกับเล็งกล้องติดตามรถแข่งไปด้วย
ขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ หากฝึกให้ดีแล้วจะได้ภาพที่รถแข่งชัดบางส่วน ส่วนฉากหลังจะมีลักษณะเป็นลายทาง
ให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
1.8 ความชัดลึก เป็นคุณสมบัติเรื่องของเลนส์เป็นหลักมีปัจจัยสาคัญ ดังนี้
- ขนาดรู รั บแสง ขนาดรูรับแสงที่ เล็ กจะชัดลึ กกว่าขนาดรูรับแสงใหญ่ เช่ น ถ้าถ่ายภาพ
ระยะใกล้ เช่น ถ่ายดอกชบา 1-ดอกแบบเต็มภาพทางด้านหน้า เราจะเห็นว่าเกสรดอกจะอยู่ใกล้กล้องมากที่สุด
กลีบดอก และก้านดอกจะอยู่ลึก หรือไกลกล้องออกไป หากเราต้องการถ่ายภาพให้ชัดทั้งหมดตั้งแต่ เกสรดอก
จนถึงก้านดอกเรียกว่า “ความชัดลึก” ซึ่งต้องใช้รูรับแสงขนาดเล็กไว้ ในทางกลับกันหากเราใช้รูรับแสงใหญ่เรียกว่า
“ชัดตื้น” มักใช้ในกรณีที่เราต้องการให้ฉากหลังมีความคมชัดน้อยกว่าวัตถุ เพื่อเน้นให้วัตถุเด่นขึ้นมา มักจะ
พบบ่อยในการถ่ายภาพแฟชั่น หรือการถ่ายบุคคลเฉพาะใบหน้า
- ขนาดความยาวโฟกัสของเลนส์ เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสน้อย เช่น 28-มิลลิเมตร
จะมีความชัดลึกมากกว่าเลนส์ 300 มิลลิเมตร ดังนั้นถ้าอยากถ่ายภาพให้ชัดลึกต้องเลือกความยาวโฟกัสให้น้อย
เช่น การถ่ายภาพทิวทัศน์ ส่วนงานถ่ายภาพแฟชั่น มักจะใช้ขนาดความยาวโฟกัสมาก ทาให้ฉากเบลอเน้นที่
นางแบบให้เด่น
- ระยะห่างระหว่างกล้องถึงวัตถุ ระยะห่างมากจะชัดลึกกว่า ระยะห่างน้อยจะเห็นว่า
เวลาเราถ่ายภาพวิว ซึ่งเป็นระยะไกลๆ ภาพมักจะชัดทั้งภาพ แต่ถ้าถ่ายภาพดอกไม้ในระยะใกล้ ๆ ภาพมักจะ
ไม่ชัดทั้งภาพ จะชัดเพียงบางส่วน ตามที่ตั้งโฟกัสไว้ ครั้งต่อไปที่ถ่ายภาพดอกไม้ระยะใกล้ ให้ใช้ขนาดรูรับแสง
แคบ ๆ ซึ่งกล้องปัจจุบัน สามารถถ่ายได้ในโหมดที่เรียกว่า Macro (มาโคร)
1.9 การวัดแสงเพื่อการถ่ายภาพ เทคนิคการวัดแสงขั้นพื้นฐาน มีปัจจัยสาคัญ ดังนี้
- แหล่ งต้ น ก าเนิ ด แสงกล้ องปั จจุ บั น สามารถปรั บ สมดุ ล สี ขาว (White-balance) ได้
อัตโนมัติ ผู้ใช้กล้องทั่วไปจึงไม่ได้ให้ความสาคัญในส่วนนี้ แต่แท้จริงแล้วเป็นส่วนสาคัญที่จะได้ภาพที่มีสีสั นถูกต้อง
เนื่องจากฟิล์มถูกผลิตมาให้ เหมาะสมกับอุณหภูมิสีของแสงตามที่ออกแบบมา เช่น แสงอาทิตย์ (Daylight)
หรือแสงจากหลอดไส้ หรือแสงจากหลอดนีออน เป็นต้น หากเป็นกล้องดิจิตอลรุ่นใหม่ สามารถปรับเปลี่ยน
ชนิดแหล่งต้นกาเนิดแสงได้ แม้ว่ากล้องจะมีปุ่มปรับสมดุลสีขาวอัตโนมัติ (Auto White balance) บางครั้งการ
ทางานของระบบอัตโนมัติก็ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะเห็นได้จากจอ LCD ว่าสีเพี้ยน ต้องปรับตั้งแหล่งต้นกาเนิดแสงด้วย
ตนเอง เช่น แสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์มีเมฆมาก แสงอาทิตย์ใต้อาคาร แสงจากหลอดไส้ แสงจากหลอดนีออน ตั้ง
สมดุลสีขาวเอง (Custom)-หากเราลองเปลี่ยนสมดุลสีขาวชนิดต่าง ๆ ในกล้องแล้วยังได้สีไม่ตรงตามความเป็น
จริง ต้องใช้วิธี ตั้งสมดุลสีขาวเอง ซึ่งวิธีการจะแตกต่างกันไปในกล้องแต่ละยี่ ห้อ ซึ่งวิธีการโดยทั่วไปจะต้องใช้

กระดาษสีขาวมาวางไว้ภายใต้สภาพแสงขณะนั้น แล้วเลือกตั้งสมดุลสีขาวเอง จากนั้นส่องกล้องให้เห็นกระดาษสี
ขาวเต็มจอ กดปุ่ม Set เพื่อให้กล้องอ่านอุณหภูมิสีขณะนั้น กล้องจะปรับแก้ให้เห็นกระดาษขาวเป็นสีขาวจริง ๆ ผ่าน
จอ LCD-แล้วถ่ายภาพที่มีสีถูกต้องในสภาพแสงนั้นได้ตลอด หากออกจากสภาพแสงต้องเปลี่ยนสมดุลสีขาว
หรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง
- ทิศทางของแสง การถ่ายภาพแบบพื้นฐานจะเน้นแต่แสงธรรมชาติกับแสงจากแฟลช
แบ่งเป็นแสงส่องวัตถุคือแสงส่องหน้าแบบ ซึ่งแสงจากแฟลชก็เป็นแสงแบบนี้ แสงหลังหรือที่เรียกว่า ย้อนแสง
แสงข้าง และแสงบนเช่นตอนเที่ยงวัน
การวั ดแสงควรวั ดแสงที่ วั ตถุ เท่ านั้ นจะได้ ค่ าการวั ดแสงที่ ถู กต้ องที่ สุ ด ในกรณี แสงข้ าง
ควรวัดแสงเฉลี่ยด้านมืดกับด้านสว่าง แต่ถ้าต้องการภาพเชิงศิลป์ออกโทนมืดๆหน่อย ให้วัดแสงที่ด้านสว่าง กรณีนี้
ต้องใช้กล้องที่สามารถปรับวิธีวัดแสงแบบเฉพาะจุด (Spot) จะได้ไม่ต้องเข้าใกล้ขนาดจ่อแบบมาก เทคนิค
สาหรับกล้องที่ไม่สามารถปรับวิธีวัดแสงแบบเฉพาะจุดได้ ให้ใช้วิธีวัดแสงกับมือของตากล้อง โดยหลักการแล้ว
กล้ อ งแบบนี้ จะวัดแสงเฉลี่ ย ดั งนั้ น ให้ ช่างภาพยกมื อขึ้นมาทาให้ แสงที่ ตกบนมื อเหมื อนกั บที่ หน้ าแบบ เช่ น
แสงข้าง ต้องกามือปรับมุมข้อมือให้แสงตกบนหลังมือเหมือนแสงที่หน้าแบบ แล้วเอากล้องจ่อที่มือแล้ววัดแสง
อาจเน้นด้านสว่าง จ่อกล้องที่ด้านสว่าง หรือเน้นที่ด้านมืด ก็จ่อกล้องที่ด้านมืด แต่ถ้ากล้องทาการตั้งระยะชัด
พร้อมกับวัดแสงด้วย แบบนี้ใช้ไม่ได้ เพราะระยะชัดไม่ถูกต้อง ให้แ ต่นากระดาษสีเทาใบใหญ่ก ว่า A4 ให้
แบบถือไว้โ ดยปรับ มุม ของกระดาษสีเทานี้แสงตกกระทบในมุมเดียวกับหน้าแบบ แล้ววัดแสงที่กระดาษสีเทาก็ได้
จะได้ค่าแสงที่เหมาะสม
1.10 ความเปรียบต่างของแสงส่องวัตถุกับแสงหลัง เช่น กรณีการถ่ายย้อนแสงโดยที่แบบ
อยู่ในร่ม เงา ฉากหลังเป็น หาดทรายสีข าว แบบนี้ถ้าวัดแสงแบบเฉลี่ย ทั้งภาพ ผลลัพ ธ์ก็จ ะออกมามืดไป
เพราะเครื่องวัดแสงของกล้องจะโดนหลอกจากแสงหลังที่มาจากหาดทรายว่าแสงมาก จึงให้ค่าการวัดแสงที่ต่าเกินไป
คือถ่ายออกมาแล้วมืดไป ต้องใช้วิธีวัดแสงเฉพาะจุดที่หน้าแบบ แต่ฉากหลังขาวเกินไปให้เปิดแฟลชเพื่อลบเงา
ที่หน้าแบบ แฟลชที่ติดมากับกล้องจะได้ผลน้อยดีกว่าไม่เปิด ถ้ามีแฟลชเสริมให้ ใช้เพราะ ภาพจะชัดทั้งแบบ
และฉากหลัง
2. การจัดองค์ประกอบภาพ จุดสนใจของภาพต้องทราบว่าอะไรคือจุดสนใจหรือต้องการให้เป็นจุดเด่นในภาพ
ซึง่ วิธีเน้นจุดสนใจ ประกอบด้วย
- จุดสนใจไม่จาเป็นต้องอยู่กลางภาพ
- จุดสนใจขนาดใหญ่
- จุดสนใจอยู่บนฉากหลังที่เรียบง่าย
- จุดสนใจแตกต่างจากองค์ประกอบอื่น ๆ
- มีกรอบบังคับสายตา แต่กรอบต้องไม่เด่นมาก ต้องเรียบง่ายไม่ดูรกตา
- มีเส้นนาสายตา ใช้ความแตกต่างของแสง จุดเด่นอยู่ที่สว่าง องค์ประกอบส่วนอื่นอยู่ที่มืด

- การจัดองค์ประกอบภาพควรวางจุดสนใจไว้ที่จุดตัด นิยมเว้นพื้นที่ด้านหน้าจุดสนใจมากกว่า
ด้านหลัง เพื่อไม่ให้ดูอึดอัด ควรประกอบด้วย กฎ 3 ส่วน ดังนี้

ไม่ว่าภาพจะอยู่แนวตั้งหรือแนวนอนก็ตาม หากเราแบ่งภาพนั้นออกเป็นสามส่วน ทั้งตามแนวตั้งและแนวนอน
แล้ ว ลากเส้ น แบ่ งภาพทั้ ง สามเส้ น จะเกิ ด จุ ด ตั ด กั น ทั้ งหมด 4-จุ ด ซึ่ งจุ ด ตั ด ของเส้ น ทั้ งสี่ นี้ เป็ น ต าแหน่ ง
ที่เหมาะสมสาหรับ การจัดวางวัตถุที่ต้องการเน้นให้เป็นจุดเด่น หลัก ส่ว นรายละเอียดอื่น ๆ นั้น เป็นส่ว น
สาคัญที่รองลงมา
การจัดภาพสามารถแบ่งได้ดังนี้
- การจัดภาพแบบสมดุล ซ้ายขวาเท่ากัน บนล่างเท่ากัน
- การจัดภาพแบบไม่สมดุล หนักทางด้านล่าง หนักทางด้านบน หนักทางด้านซ้าย
หนักทางด้านขวา
- การจัดภาพแบบมีฉากหน้า ทาให้รู้สึกว่าภาพมีระยะใกล้ไกล-(ใช้ฉากหน้าสีเข้ม
ฉากหลังสีอ่อน)
- พื้นผิว เน้น texture ของภาพ
- การหยุดความเคลื่อนไหว สร้างภาพที่เราไม่เคยเห็น ไม่ชินตา
- มุมมองวัตถุอันหนึ่งมีมุมมองที่สามารถนาเสนอได้ห ลากหลาย พยายามหา
มุมมองแต่ละมุมให้ภาพที่มีความรู้สึกแตกต่างกัน
- เข้าใกล้ ออกห่าง ถ่ายกว้าง ถ่ายเจาะ มุมเงย มุมกด แนวตั้ง แนวนอน
- เพิ่มลดค่าการเปิดรับแสง จงใจ under จงใจ over
- ถ่ายภาพหลาย ๆ จังหวะเวลา

๓. อุณหภูมิสีของแสง
- แสงที่ ตามองเห็ น จะประกอบด้วย น้าเงิน + เขียว + แดง ===> R + G + B แสงขาว
===> R = G = B ----> 5500 องศาเคลวิน
- แหล่ งกาเนิ ดแสงที่ส่ งผลต่อการเกิดภาพแสงจากดวงอาทิตย์โดยตรง ===> แสง sunlight
===> สีออกแดงแสงจากท้องฟ้า ===> แสง skylight ===> สีออกน้าเงิน
- note : ฟ้าไม่น้าเงิน แดดออก จะได้ภาพที่ออกเหลือง ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แดดไม่ออก จะ
ได้ภาพออกสีน้าเงิน
- แสงกลางวั น ===> แสง daylight ===> R=G=B ===> 5500 k แสง daylight ===>
sunlight + skylight
- note : ===> ถ้าอุณหภูมิสีของแสง สูงกว่า 5500 k จะออกสีน้าเงิน
===> ถ้าอุณหภูมิสีของแสง ต่ากว่า 5500 k จะออกสีแดง
- White balance Auto WB ปรับ สีข องภาพตามสีที่อ ยู่ใ นภาพ หากภาพในภาพออก
แดงก็จะแก้แดง ภาพออกเหลืองก็จะแก้เหลือง จะทาได้แม่นยาในกรณีที่มีวัตถุสีขาวอยู่ในนั้น

ขั้นตอนการเผยแพร่ภาพผ่านช่องทางต่าง ๆ
๑. ขั้นตอนการเผยแพร่ภาพผ่านเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม
๑.๑ เปิด Internet Explorer พิมพ์ http://www.mot.go.th/ เข้าสู่เวปไซต์กระทรวง
และ คลิก “เข้าสู่ระบบ”

๑.๒ จากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบ ซึ่งข้าราชการทุกคนจะได้รับชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่าน จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๑.๓ คลิก “MY TASK”

๑.๓ คลิก “MY TASK”

๑.๔ คลิก “ระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์”

๑.๕ คลิกไอคอนมุมบนขวา มีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยม ๖ รูป

๑.๖ คลิกไอคอนโทรโข่งสีเหลือง “ข่าวประชาสัมพันธ์” เพื่อเข้าสู่ระบบการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม

๑.๗ คลิกไอคอนมุมบนซ้าย มีสัญลักษณ์รูปขีด ๓ ขีด

๑.๗ คลิกไอคอนมุมบนซ้าย มีสัญลักษณ์รูปขีด ๓ ขีด

๑.๗ คลิกไอคอนมุมบนซ้าย มีสัญลักษณ์ขีด ๓ ขีด

๑.๘ คลิก “ภาพข่าวภารกิจผู้บริหาร” เพื่อเข้าสู่รายการภาพข่าวภารกิจผู้บริหาร

๑.๙ ในหน้ารายการภาพข่าวภารกิจผู้บริหารจะแสดงข้อมูลลาดับ วันที่ หัวข้อข่าว ประเภท
การขนส่ง คาค้น วันที่ทาข่าว แก้ไข และลบ ของภาพข่าวที่ได้ลงไปแล้ว จากนั้น คลิก “เพิ่มข้อมูล” เพื่อเข้าสู่
หน้าบันทึกรายการภาพข่าวภารกิจผู้บริหาร

๑.๑๐ ในหน้าบันทึกรายการภาพข่าวภารกิจผู้บริหารจะแสดงเนื้อหาข่าว หัวข้อข่าว วันที่
ประเภทการขนส่ง หน่วยงาน เนื้อข่าว แนบไฟล์ แกลอรี่ ชื่อผู้บริหาร คาค้น รูปภาพ และวันที่สร้าง

๑.๑๑ ใส่ข้อมูลในแต่ช่องให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น คลิก “บันทึก”

๑.๑๒ กลับมาสู่หน้ารายการภาพข่าวภารกิจผู้บริหารจะแสดงข้อมูลลาดับ วันที่ หัวข้อข่าว
ประเภทการขนส่ง คาค้น วันที่ทาข่าว แก้ไข และลบ ของภาพข่าวที่ได้ลงไปแล้วและที่เพิ่งลงล่าสุด สามารถ
แก้ไข คลิกไอคอนรูปกระดาษและปากกา หรือ ลบได้โดย หรือ คลิกไอคอนรูปถังขยะ

๑.๑๒ ตรวจสอบความถูกต้องการเผยแพร่ภาพ เปิด Internet Explorer พิมพ์
http://www.mot.go.th/ เข้าสู่เวปไซต์กระทรวง จะแสดงข้อมูลภาพและหัวข้อข่าวล่าสุด จากนั้น คลิก
“ข่าวสารผู้บริหาร” เพื่อตรวจสอบการแสดงภาพ

๑.๑๓ การเผยแพร่ภาพผ่านเว็บไซต์กระทรวงคมนาคมที่ถูกต้อง จะต้องแสดงหัวข้อข่าว
เนื้อหาข่าว และภาพข่าวครบถ้วน

๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ภาพผ่านเฟซบุ๊กข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม
๒.๑ เข้าเฟซบุ๊กข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม https://www.facebook.com/sod.mot/

๒.๒ คลิก “Photo / Video” จากนั้น คลิก “Create Photo Album”

๒.๓ เลือกภาพที่ต้องการเผยแพร่ แล้วคลิก “Open”

๒.๔ จากนั้นกรอกข้อมูล ดังนี้
๒.4.1 ชื่ออัลบั้ม ให้เขียน วันที่ เดือน พ.ศ. ตามด้วยชื่อประธานและงาน (แบบย่อ)
๒.4.๒ ใส่รายละเอียดของข่าวแบบสมบูรณ์ และใส่ชื่อผู้เขียนข่าวและถ่ายภาพไว้ล่างสุด
๒.4.๓ คลิก “Post” เสร็จสิ้นกระบวนการ

๒.๕ คลิก “Home” เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสม

๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ภาพผ่านไลน์สื่อมวลชนคมนาคม
๓.๑ เข้าระบบไลน์ PC ด้วยบัญชีของผู้ส่ง

๓.๒ เปิดกลุ่มไลน์สื่อมวลชนคมนาคม

๓.๓ คัดลอกข่าววางตรงบริเวณส่งข้อความ แล้วกดปุ่ม “Enter” บนแป้นคีย์บอร์ด เพื่อส่งข้อมูล

๓.๔ เลือกรูปภาพที่ต้องการส่งลากมาวางตรงบริเวณส่งข้อความ แล้วปล่อยเม้าส์ เสร็จสิ้นกระบวนการ

ขั้นตอนการจัดเก็บภาพลงระบบฐานข้อมูล
๑. เปิด Internet Explorer พิม พ์ http://www.mot.go.th/ เข้า สู่เวปไซต์ก ระทรวง
และ คลิก “เข้าสู่ระบบ”

๒. จากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบ ซึ่งข้าราชการทุกคนจะได้รับชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๑.๓ คลิก “MY TASK”

๓. คลิก “MY TASK”

๔. คลิก “ระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์”

๕. คลิกไอคอนมุมบนขวา มีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยม ๖ รูป

๖. คลิกไอคอนโทรโข่งสีเหลือง “ข่าวประชาสัมพันธ์ ” เพื่อเข้าสู่ระบบการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม

๑.๗ คลิกไอคอนมุมบนซ้าย มีสัญลักษณ์รูปขีด ๓ ขีด

๑.๗ คลิกไอคอนมุมบนซ้าย มีสัญลักษณ์รูปขีด ๓ ขีด

๗. คลิกไอคอนมุมบนซ้าย มีสัญลักษณ์ขีด ๓ ขีด

๘. คลิก “ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”

๙. ในหน้ารายการภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์จะแสดงอัลบั้มภาพที่เคยจัดเก็บไว้ จากนั้น
คลิก “สร้างอัลบั้ม”

๑๐. จะแสดงกล่องอัลบั้ม จากนั้นใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่องาน สถานที่ และประเภทการขนส่ง

๑๑. ยืนยันการสร้างอัลบั้ม โดย คลิก “ตกลง”

๑๒. คลิก “เพิ่มรูปภาพ”

๑๓. คลิก “Drop Files here to upload” เพื่อเพิ่มภาพใส่ในอัลบั้ม จากนั้น คลิก
“บันทึก”

๑๒. ยืนยันการสร้างอัลบั้ม โดย คลิก “ตกลง”

๑๔. จะแสดงผล “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

รายชื่อผู้จัดทา
ฝ่ายเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1. นายพิเชษฐ เสียงใหญ่
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์
2. นายปราโมทย์ บุตรศรี
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ
๓. นางสาวประไพจิตร โภชน์พันธุ์
นายช่างภาพชานาญงาน

๔. นายศรชัย ม่วงสิงห์
๕. นางสาวดริน ชัยเดช

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

