
 

 

 

 

 

 

 

โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 

ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 
เพ่ือเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

 

รายงาน 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการประกวดสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ ยวจากอินโดนี เซียและอาเซียนใต้  โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดในภาคใต้สู่สาธารณชนทั้งในประเทศไทย ต่างประเทศ 
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และเพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้สนใจได้มีพ้ืนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อ
ออกสู่สาธารณชน และเป็นผลงานที่ผลิตไปใช้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน  

การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติร่วมส่งผลงานประกวดในรูปแบบคลิปวิดีโอน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดที่
ประทับใจ และเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
ผ่านการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความประทับใจและเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้ระหว่างชุมชนกับ
นักท่องเที่ยว ทั้งยังช่วยให้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนในระดับนานาชาติ ท าให้ชุมชนมีการรักษา
วัฒนธรรมอันดีและปรับปรุงมาตรฐานการรองรับนักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น  

การประกวดในครั้งนี้ เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา มีการ
ตัดสินผลงาน 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 18 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานจาก
เยาวชนและบุคคลทั่วไป ส าหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตสื่อ
อย่างมืออาชีพ” เพ่ือพัฒนาทักษะในการผลิตสื่อ รวมถึงสามารถน าความรู้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง 
และแก้ไขผลงานเพ่ือส่งเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศต่อไป และรอบชิงชนะเลิศ มีเกณฑ์การตัดสินผลงาน
แบ่งเป็น 2  ส่วน คือ คะแนนคุณภาพผลงาน (70%) และคะแนนจากการโหวต (30%) ตัดสินผลงานโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการผลิตสื่อ   

ผลการประกวด  

การตัดสินผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการฯ และผลโหวตจากประชาชน
ทั่วไป สรุปผลได้ดังนี้  

ผลการประกวดประเภทคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 1 นาที  
- รางวัลรองชนะเลิศ   ได้แก่   เสน่ห์ชุมชนย่านเมืองเก่า  ไดร้ับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล 
- รางวัลชมเชย      ได้แก่   มนต์เสน่ห์สงขลา    ไดร้ับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  
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ผลการประกวดประเภทสารคดีไม่จ ากัดความยาว  
- รางวัลชมเชย จ านวน 4 รางวัล  ได้แก่ Satun land of incredible stories, AMAZING 

เมืองยี่งอม, เที่ยวท่องล่องคลองท่ายาง, ยะลาอีกแล้ว ไดร้ับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

จากการจัดโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ในครั้งนี้ 
ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกน าไปเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นที่รู้จัก ทั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
สนใจที่จะเดนิทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จงัหวัดภาคใตช้ายแดนมากขึน้ 
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ค าน า 

 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ด าเนินโครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพ           
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ เพ่ือส ารวจ
และรวบรวมความต้องการข้อมูลจากผู้ใช้ข้อมูล เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์และสังเคราะห์  ข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของอาเซียนตอนใต้ รวมถึงมาตรฐาน แนวปฏิบัติสากล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลเชิงลึกของอาเซียนตอนใต้ที่เป็นเว็บเบสเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้เพ่ือเผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับ
การตัดสินใจ และการลงทุนในประเทศอาเซียนใต้  

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์           
การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ด าเนินการภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของ
กลุม่จังหวัดภาคใต้ชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นที่รู้จักและยกระดับการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เพิ่มมากข้ึนและเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มีพ้ืนที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ และศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ 

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยว         
5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนเพ่ิมมากขึ้นและสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป   
ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากยังสามารถน าข้อมูลไปปรับใช้แก่ผู้ที่สนใจจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปด้วย 
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1. วิธีการด าเนินงาน 
1.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฯ  

 ส่วนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน ครั้งท่ี 1 คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 
ที่เข้ารอบเพื่อเข้ารับการอบรมฯ เมื่อผ่านการอบรมจะต้องจัดท าคลิปวิดีโอการท่องเที่ยวและ
ส่งมายังศูนย์อาเซียนศึกษาฯโดยจะตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการและจากการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง YouTube นับจากยอด Like และจ านวนการเข้าชม 

 ส่วนที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ” จัดอบรมแก่ผู้ผ่านการ
คัดเลือก เพ่ือให้ผู้ที่ส่งผลงานได้รับความรู้และทักษะในการผลิตและน าความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการส่งผลงานในรอบชิงชนะเลิศ 

 ส่วนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน ครั้งท่ี 2 ร่วมกันแสดงความคิดเห็นของแต่ละ
ผลงานและตัดสินผลงานในรอบชิงชนะเลิศ 

 ส่วนที่ 5 พิธีมอบรางวัล  

 1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจและได้รับความร่วมมือ
จากตัวแทนกงสุลอินโดนีเซียภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน
ผลงาน  

 1.3 วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม  

 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฯ จัดการประชุมในวันที่ 10 มกราคม 2562  
ณ ส านักงานศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ชั้น 4 ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน ครั้งที่ 1 จัดการประชุมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)  

 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การผลิต
สื่ออย่างมืออาชีพ” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ เซเว่นทีน สตูดิโอ จังหวัดสงขลา 

 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน ครั้งที่ 2 จัดการประชุมในวันที่ 17 มิถุนายน 2562  
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)  

 พิธีมอบรางวัล วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ ชั้น  7 ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี 
สุนทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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2. ผลการด าเนินโครงการฯ 
 โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้ด าเนินการ 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฯ 
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฯ เพ่ือเตรียมข้อมูล ก าหนดการรับสมัครโครงการประกวดสื่อ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนจากการประชุมคณะกรรมการฯ และร่วมกันระดมความ
คิดเห็นเพ่ือก าหนดแบบแผนรายระเอียดการรับสมัครของโครงการฯ รูปแบบและข้อมูล การจัดโครงการฯ 
รายละเอียดดังนี้   

รอบที่ 1  ผู้สนใจส่งผลงานคลิปวิดีโอการท่องเที่ยวส่งมายังศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ภายในวันที่ 26 
เมษายน 2562 เพ่ือเข้าประกวด ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากร  
มืออาชีพ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  

รอบที่ 2 หลังจากที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ จะต้องจัดท าคลิปวิดีโอ 
การท่องเที่ยวส่งมายังศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 13 – 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะตัดสินผลงานโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจากการเผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube จากยอด Like และจ านวนผู้เข้าชม  

รูปแบบการประชาสัมพันธ์ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ และสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ โดยมีการออกแบบโปสเตอร์พร้อมรายละเอียด 

เกณฑ์การตัดสินและเงินรางวัล สัดส่วนคะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ คณะกรรมการตัดสินผล 70% 
ความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหา เทคนิคการเล่าเรื่อง การใช้ภาษาและดนตรี คุณภาพการผลิต การโหวต 30% 
คะแนนจากผู้เข้าชม 1 คะแนน คะแนนจากยอด Like 3 คะแนน วิดีโอที่ได้การโหวตสูงสุดจะได้รับ 30 คะแนน 
รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คลิปสั้น 1 นาที และวีดีโอไม่จ ากัดเวลา โดยรางวัลในแต่ละประเภทจะมี
รายละเอียด ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จ านวน 1 รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน 1 รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน 1 รางวัล 

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน 3 รางวัล 

ส่วนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน ครั้งท่ี 1  
ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก  

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) เพ่ือร่วมกันแสดงความคิดเห็นของแต่ละผลงานและตัดสินผลงาน 
ในรอบคัดเลือก โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด รวม 18 ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- คลิปสั้นความยาวไม่เกิน 1 นาที มีจ านวน 11 ผลงาน ได้แก่ 
o Satun land of incredible stories (https://youtu.be/upheF6Rircs)  
o Songkhla one day trip (https://youtu.be/OwlGhkHw120)  
o เสน่ห์ชุมชนย่านเมืองเก่า (https://youtu.be/XWEwWKpzZkI)  
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o Ton Nga Chang Waterfall (https://youtu.be/cqJ2KURHC1E)  
o มนต์เสน่ห์สงขลา (https://youtu.be/FuNNoZ18O2k)  
o Sai Khao Community Based Tourism (https://youtu.be/JWNopkyI7w4) 
o Let’s make your own story (https://youtu.be/NxlXFL3yLKQ) 
o Talo Samilae Beach (https://youtu.be/3W33UFORVkw) 
o Nature of Satun (https://youtu.be/wKhVXYQeviI) 
o Just you and me (https://youtu.be/LnB-kJY72Bo) 
o Welcome to Klong Hae Floating Market (https://youtu.be/EeiD4Dkrfes) 

- สารคดีความยาวไม่จ ากัดเวลา มีจ านวน 8 ผลงาน ได้แก่ 
o AMAZING เมืองยี่งอ (https://youtu.be/unQ_9_KMJAM) 
o มาต๊ะมาเท่ียวสตูล (https://youtu.be/KRue6vAUTCk) 
o ยะลาอีกแล้ว (https://youtu.be/iKexIfWoMc8) 
o ท่องเที่ยวล่องคลองท่ายาง (https://youtu.be/b8holKhFGnM) 
o ท่องเที่ยวสตูล @จีโอปาร์ค (https://youtu.be/D4q6nqykPA4) 
o Satun Travel (https://youtu.be/4tspuzHJm28) 
o The Miracle Satun (https://youtu.be/QjnYcfhCqDw) 

โดยแต่ละผลงานได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการในภาพรวมรายละเอียดดังนี้ 
o เนื้อหาต้องให้คล้องจองกับชื่อเรื่อง 
o ระบุถึงจุดเด่นของผลงานที่น าเสนอ 
o ต้องมีแก่น มีประเด็นของเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ ไม่ใช่เป็นการประมวลภาพกิจกรรม 
o ควรน าเสนอให้เห็นถึงจุดเด่นในแต่ละพ้ืนที่ 
o ไม่ควรใช้ภาพนิ่งมากเกินไป 
o ต้องมีล าดับภาพต่อเนื่อง ไม่สลับภาพไปมา หรือกระโดดไปมา 
o ภาพและเสียงต้องมีความสัมพันธ์กัน และเหมาะสมกับบรรยากาศ/เรื่องราว 
o ระดับเสียงดนตรี และเสียงบรรยายต้องมีความชัดเจน เหมาะสม 
o ภาพและเสียงต้องมีคุณภาพดี 
o ค าบรรยายต้องอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม ไม่บดบังภาพที่น าเสนอ 
o มีรายละเอียด เช่น ชื่อสถานที่ จุดเด่น เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวในการค้นหาต่อไป 
o ต้องมีโครงเรื่องที่ชัดเจน มีการเล่าเรื่อง ให้ความรู้หรือข้อมลู และสรุปเนื้อหาที่น าเสนอ 

ทั้ งนี้  คณะกรรมการฯ มีมติ ให้ทุกผลงานผ่านการคัดเลือก โดยต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หัวข้อ “การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ เซเว่นทีน สตูดิโอ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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และจะต้องจัดท าคลิปวิดีโอการท่องเที่ ยวและส่งมายังศูนย์อาเซียนศึกษาฯ โดยจะตัดสินผลงานโดย
คณะกรรมการและจากการเผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube นับจากยอด Like และจ านวนการเข้าชม 

ส่วนที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ”  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ” จัดขึ้นเมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2562  

ณ เซเว่นทีน สตูดิโอ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือให้ผู้ที่ส่งผลงานผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมฯ ได้พัฒนา
ทักษะในการผลิตสื่อ คลิปสั้น และสารคดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เรียนรู้เทคนิคการตัดต่อ “หลักการพื้นฐานในการตัดต่อวีดีโอ” 

ความต่อเนื่อง (continuity) หลีกเลี่ยงการตัดต่อภาพจากระยะทางหรือมุมกล้องที่ไกลมากมาเป็น
ภาพใกล้มาก หรือภาพถ่ายจากทุกด้านหน้าของคนไกลตัดต่อมาเป็นภาพถ่ายจากข้างหลังบุคคลเดียวกันที่ใกล้
มากแต่ถ้าจ าเป็นต้องตัดต่อภาพแบบนี้ จะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์ภาพต่อเนื่อง 

สถานที่ในฉาก จะต้องรักษาให้ต าแหน่งของบุคคลหรือสิ่งของที่ปรากฏในภาพอยู่ในฉากเดียวกัน เช่น 
ฉากการสนทนาของ 2 คน ซึ่งถ่ายข้ามไหล่ของแต่ละคนได้ 

การเคลื่อนไหวของผู้แสดง การตัดต่อภาพให้เหมาะสมกับอากัปกริยาของผู้แสดงมีความต่อเนื่อง
อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด ให้ตัดภาพระหว่างการเคลื่อนไหวของผู้แสดง ไม่ใช่ก่อนและหลังการเคลื่อนไหว 

สี ถ้าฉากต่อเนื่องที่ เป็นฉากเดียวกันแต่ท าหลายครั้ง ต่างเวลากัน เมื่อน ามาเรียงล าดับเรื่องราว
ต่อเนื่องกัน แต่ต้องระมัดระวังเรื่องอุณหภูมิสีของแสงซึ่งจะมีความแตกต่างกัน จะเป็นเหตุให้สะดุดความรู้สึกของ
ผู้ชม วีดีโอของหลายท่านขาดเรื่องสี ล าดับภาพ สีบ่งบอกอารมณ์ทุกอย่าง สีของฟอนต์ สีของไตเติ้ลต้องดึงดูด 

เสียง 
- เทคนิคการหา sound ประกอบวีดีโอ หาเพลงที่โดนใจอย่างไรไม่ให้โดนลิขสิทธิ์ 
- แนะน าแหล่งดาวน์โหลดเสียงดนตรีฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์ใน Facebook และ YouTube ในช่อง VLOG 

NO COPYRIGHT, Cinematic Sound 
- การ Action Beat ลูกเล่นวีดีโอให้ดูมีมิติความน่าสนใจมากข้ึน 
- เทคนิคการวาง Beat ของเพลงให้ตรงกับจังหวะที่เปลี่ยนภาพ อาจมีการ speed slow บ้างในบาง

ช่วงของภาพ  
การถ่ายวีดีโอให้เป็นที่สนใจ มีขั้นตอนดังนี้  

1. เริ่มจากการวาง Story Board เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินเรื่องราวของวีดีโอ ซึ่งจะช่วยให้การ
ถ่ายท าเป็นไปอย่างมีล าดับขั้นตอน  

2. การถ่ายท าในแต่ละครั้งใน 1 ช็อต ควรถ่ายมาอย่างน้อย 3 Footage คือ ภาพระยะใกล้ กลาง ไกล 
เพ่ือให้ได้ครบองค์ประกอบของภาพ และใช้ภาพด าเนินเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม 

3. ควรวางแนวเพลงหรือเลือกลักษณะดนตรีที่จะใช้ในการประกอบวีดีโอ เพ่ือจะท าให้มุมภาพเข้ากับ
ดนตรีมากข้ึน 

4. เตรียมอุปกรณ์ที่จะถ่ายให้พร้อม เช่น กล้อง ขาตั้งกล้อง เป็นต้น 
5. ถ่ายวีดีโอให้เป็นไปตาม Story Board 
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การจัดแสง 
 การตั้งค่าของแสงในกล้อง ไม่ควรเป็นให้สว่างมากเกินไป Import เข้าไปในโปรแกรมจะท าให้ภาพมี
ความละเอียดน้อยลง ซึ่งจะเป็นปัญหาในการตัดต่อภายหลัง และการถ่ายวีดีโอเกิดกับธรรมขาติถ้ามีแสงเช้า
และแสงเย็น ประกอบในวีดีโอจะช่วยท าให้มีความน่าสนใจมากข้ึน 
ความยาวของภาพหรือช็อต 
 ขนาดภาพของวีดีโอมี 3 ระดับ คือ Long Shot เหมาะกับการเก็บภาพวีดีโอโดยรวม เช่น ทะเล ภูเขา 
ธรรมชาติ เป็นต้น Medium Shot เป็นการถ่ายวีดีโอระยะขนาดกลาง เช่น คน วัสดุสิ่งของ สถานที่ เป็นต้น 
Close-up Shot เป็นการถ่ายระยะใกล้ เป็นการซูมให้เห็นเฉพาะวัตถุหลัก โดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 
เพ่ือให้เห็นว่าต้องการระบุ รายละเอียดเฉพาะวัตถุเท่านั้น  
 การเก็บภาพวีดีโอ 1 ช็อต ควรถ่ายทั้ง 3 ระดับ เพ่ือน ามาทั้งหมดมาคัดเลือกในขั้นตอนการตัดต่ออย่าง
เหมาะสม 
กฎ 3P  

1. P 1 = Pre-production คือ ขั้นตอนของการเตรียมงาน ก่อนที่จะผลิตรายการจริง 
2. P 2 = Production คือ ขั้นตอนของการผลิตรายการ 
3. P 3 = Post-production คือ ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการตัดต่อก่อนที่จะน าไปเผยแพร่ 

เทคนิคส่วนตัวของวิทยากร 
1. วางดนตรีหรือเพลงประกอบใน Timeline ของโปรแกรมตัดต่อ เพ่ือหาจังหวะของเพลงนั้น ๆ แล้วจึง

น า Footage มาวางให้ตรงกับจังหวะดนตรี จะท าให้การน าเสนอของวีดีโอมีความน่าสนใจมากข้ึน 
2. การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจะท าให้วีดีโอของเราสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
3. ค าบรรยายใต้ภาพ ใส่ต่อเม่ือเสียงไม่ชัดเจน หรือการใช้ภาษาถ่ิน 
4. การท าวีดีโอเข้าประกวด สิ่งที่อยากให้นึกถึง คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5. หากถ่ายโลเคชั่นเป็นประเภทตึกหรือสถานที่ ให้เปิดตัวด้ วยภาพมุมสูงเพ่ือให้เห็นภาพโดยรวม  

และควรใช้เลนส์ Wide ในการเก็บภาพสถานที ่
6. Highlight การตัดต่อวีดีโอ คือ ภาพ เสียง และการเรียบเรียงเรื่องราว 

Workshop 
ลักษณะของกิจกรรม 

1. แบ่งกลุ่มจ านวน 5 กลุ่ม โดยวิธีการจับฉลาก 
2. โดยให้ทุกกลุ่มรวมทีมกัน และวิทยากรลง Footage ให้กับแต่ละกลุ่ม โดยมีโจทย์ดังนี้ 

o ให้น า Footage ที่มีไปตัดต่อโดยใช้โปรแกรมตามความเหมาะสม  
o ตั้งชื่อให้กับวีดีโอ 
o หาเพลงใส่ในวีดีโอ 
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3. น าเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม และให้คะแนนโหวต กลุ่มที่ ได้คะแนนโหวตมากที่สุดคือ กลุ่ม A  
(เรื่อง KOH LANTA KRABI, THAILAND) คอมเม้นท์โดยรวมของทุกกลุ่มจากวิทยากร อย่าให้ภาพซ้ า
กัน ไม่สนใจจุดพีคของวีดีโอ (การเคลื่อนไหว) ควรหาจุดที่น่าสนใจของวีดีโอให้เจอ 

ในการอบรมครั้งนี้ เมื่อผู้อบรมได้รับการพัฒนาทักษะในการผลิตสื่อ คลิปสั้น และสารคดี เช่น แนวทางการ
วางรูปแบบการจัดท าโครงเรื่อง (Story Board) การใช้กล้อง การจัดแสง สี ความต่อเนื่อง สถานที่ในฉาก เทคนิคการหา 
sound ประกอบคลิปวีดีโอ ความยาวของภาพหรือช็อต การเตรียมอุปกรณ์การถ่ายท า การใช้กฎ 3P รวมถึงเทคนิค 
การถ่ายท า เป็นต้น ผู้เข้าร่วมส่งผลงานจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไข
ปรับปรุงผลงานเพ่ือที่ส่งเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศต่อไป  
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ส่วนที่ 4 การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน ครั้งท่ี 2 (รอบชิงชนะเลิศ) 
การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน ครั้งที่ 2 (รอบชิงชนะเลิศ) เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2562  

ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมแสดง
ความคิดเห็นของแต่ละผลงานและตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผลการพิจารณามีรายละเอียดผลการตัดสิน
ดังนี้ 

- ประเภทคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที จ านวน 2 รางวัล  
o รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
o รางวัลรองชนะเลิศ เสน่ห์ชุมชนย่านเมืองเก่า (https://youtu.be/XWEwWKpzZkI) 

 
 

o รางวัลชมเชย มนต์เสน่ห์สงขลา (https://youtu.be/FuNNoZ18O2k) 
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- ประเภทสารคดี ไม่จ ากัดความยาว จ านวน 4 รางวัล  
o รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
o รางวัลรองชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
o รางวัลชมเชย  

- Satun land of incredible stories (https://youtu.be/upheF6Rircs) 

 
 

- รางวัลชมเชย AMAZING เมืองยี่งอ (https://youtu.be/unQ_9_KMJAM) 

 
 

- รางวัลชมเชย เที่ยวท่องล่องคลองท่ายาง (https://youtu.be/b8holKhFGnM) 
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- รางวัลชมเชย ยะลาอีกแล้ว (https://youtu.be/iKexIfWoMc8) 
 

 
 

ส่วนที่ 5 พิธีมอบรางวัล  
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน              

ภายใต้ จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ ชั้น 7  ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุ ณหญิ งหลง อรรถกระวี สุ นทร โดยมี  ผู้ ช่ ว ย ศ าสตราจ ารย์  ด ร .นิ วั ติ  แก้ วป ระดั บ  อ ธิ ก ารบ ดี
มหาวิท ยาลั ยสงขลานครินทร์  ให้ เกี ยรติ มอบรางวั ล ในครั้ งนี้  พ ร้อมด้ วย  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา คณะกรรมการตัดสิน ผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ผู้ได้รับรางวัล และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในครั้งนี้ 

ผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ 
ประเภทคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 1 นาที 

 
 

รางวัลรองชนะเลิศ คือ “เสน่ห์ชุมชนย่านเมืองเก่า”  
โดย นายกฤษฎา ศรส าแดง นายภาณุวัฒน์ สุกหอม 
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รางวัลชมเชย คือ “มนต์เสน่ห์สงขลา”  
โดย นายศีรชัช บัวเลิศ นางสาวสุดารัตน์ ดารายีสาฮอ 

 
ประเภทสารคดีไม่จ ากัดความยาว มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย จ านวน 4 รางวัล ได้แก่ 

 

 
 

“Satun land of incredible stories”  
โดย นายฟัรฮาน จิเหม นายอันวา โสธามาต นายฟิตรี หมันวาหาบ  

นายอัฟฎ็อล หีมเห็ม นายอามนู อับดุลกะเดช นายภูมินทร์ กิจนิตย์ชีว์ 
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“AMAZING เมืองย่ีงอ” 
โดย นายมะนาวี สาบูดิง นางสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี นางสาวมัลกริช จันทร์เพชร  

นางสาวกูนูรีซา พระพิทักษ์ นางสาวสีตียือแลรอ ลีแมง นางสาวอามลีนา อูมา 
 
 

 
 

“เที่ยวท่องล่องคลองท่ายาง” 
โดย นายวิโรจน์ รัตนะ 
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“ยะลาอีกแล้ว”  
โดย นายรัมดร สอและ นางสาวกัสมา ยะสารึ  

นายมูฮ าหมัดอามีน ลีเด็ง นางสาวเจ๊ะฟาเดีย เจ๊ะอาแว 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
 

รายละเอียดโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
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โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

********************************* 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ประจ าปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ ความต้องการข้อมูล
จากผู้ใช้ข้อมูล รวบรวมข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมของอาเซียนตอนใต้ รวมถึงมาตรฐาน แนวปฏิบัติสากลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ       
จัดท าฐานข้อมูลเชิงลึกของอาเซียนตอนใต้ที่เป็นเว็บเบสจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศอาเซียนตอนใต้ เผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการตัดสินใจและการลงทนุในประเทศอาเซียนใต้ 

จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่  2 (พ.ศ.2560-2564) ได้ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศท้ังด้านคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้งในมิติ
ของพ้ืนที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญของการพัฒนาประเทศและกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนใต้ สามารถเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประเทศอาเซียนใต้ เพื่อเป็นการต่อยอดขยายธุรกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่ง เป็นหนึ่งในกล
ยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม ดังนั้นเพ่ือสร้างความเข้าใจในภาพรวมของ
การท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน อันมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นส่วนที่เชื่ อมโยงระหว่างจังหวัด
ภาคใต้ของไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ รวมทั้งกลุ่ม
ประเทศด้านเอเชียใต้ ดังนั้นจึงมีศักยภาพในการขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว  

ดังนั้น โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ได้ก าหนดจัดโครงการประกวดสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัด ขึ้น เพ่ือให้ผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดในรูปแบบคลิปวีดีโอน าเสนอ
แหล่งท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดที่ประทับใจ อีกทั้งเป็นสื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นได้มาสัมผัสสถานที่
ท่องเที่ยวที่น าเสนอในหลากหลายมุมมองเพ่ือสร้างความประทับใจและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ และยัง
มุ่งเน้นให้มาสัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้
ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว ท าให้ชุมชนมีการรักษาวัฒนธรรมอันดีและปรับปรุงมาตรฐานการรองรับ
นักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น  
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2. วัตถุประสงค ์
2.1. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดในภาคใต้ สู่สาธารณชนทั้งในประเทศไทย 

และต่างประเทศ 
2.2. เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เพ่ิมมากขึ้น  
2.3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีพ้ืนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง

อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อออกสู่สาธารณชน และเป็นผลงานที่ผลิตไปใช้ในอนาคต 
2.4. เพ่ือใช้สื่อประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการกระตุ้นนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น 
2.5. เพ่ือให้คนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว งานประเพณี กิจกรรมต่าง ๆ และ

สินค้าประจ าจังหวัดที่ส าคัญ 
2.6. เพ่ือสร้างกระแสและจูงใจให้มีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้ามาท่องเที่ยวและลงทุนในจังหวัดและ

ประเทศไทยมากขึ้น และเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จัก
มากขึ้น 

2.7. เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของ 5
จังหวัดในภาคใต้ 

3. ระยะเวลาการด าเนินงาน มกราคม – กรกฎาคม 2562 
4. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน 

4.1. นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
4.2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งบุคคลหรือทีม โดยสามารถส่งได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น 

5. รายละเอียดในการส่งผลงานประกวด 
5.1. เนื้อหาต้องเกี่ยวกับประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่  5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประกอบด้วย สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
5.2. ตั้งชื่อเรื่องให้ชัดเจน โดยตั้งได้ตามอิสระของผู้ส่งผลงาน 
5.3. ผลงานมี 2 ประเภทคือ คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน  1 นาที และสารคดีไม่จ ากัดเวลา ไม่จ ากัด

รูปแบบและเทคนิคการน าเสนอผลงาน สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอผลงานได้
ตามความต้องการ  

5.4. เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ไม่แปลง เลียนแบบ ลอก ท าซ้ า ผลงานของ
ผู้อื่น และสื่อที่น ามาใช้ประกอบในคลิปวีดีโอจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

5.5. การจัดท าคลิปวีดีโอให้ใช้ภาษาท้องถิ่น/ประเทศตนเอง แต่จะต้องมี subtitle (ค าบรรยาย)  
เป็นภาษาอังกฤษ 

5.6. วิดีโอมีความละเอียดมากกว่า 720-30p (1280 x 720 พิกเซล, 29.70fps) ในรูปแบบไฟล์ AVI, 
MP4, WMV หรือ MOV  
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5.7. รายละเอียดภายในวิดีโอประกอบด้วย 

- ชื่อเรื่อง 

- เนื้อหา 

- End Credit 

- Logo ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5.8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง 

หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด  
5.9. การส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่ง 2 ไฟล์ คือไฟล์ที่มีค าบรรยายภาษาอังกฤษ และไฟล์ที่ไม่มีค า

บรรยายภาษาอังกฤษ โดยการอัพโหลดขึ้น Google Drive และส่งลิงก์ พร้อมแนบใบสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ (ระบุในหัวข้ออีเมลว่า “ประกวดคลิป) มาที่อีเมล suwanon.c@psu.ac.th ภายใน
วันนี้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 หรือจัดส่งด้วยตนเองที่ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ชั้น 4 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    
E-mail: suwanon.c@psu.ac.th 
ติดต่อสอบถาม : 074-289391  Facebook : ASEAN Studies Center, PSU 
http://asean.psu.ac.th 
 

mailto:suwanon.c@psu.ac.th
http://asean.psu.ac.th/
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6. การคัดเลือก 
รอบคัดเลือก  

- ผู้เข้าประกวดส่งผลงานมายังศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยจะ
ตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการ และจากยอด Like และจ านวนการเข้าชม ผ่านช่องทาง 
Youtube และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 

รอบชิงชนะเลิศ  

- หลังจากที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ” ผู้ที่ผ่านการ
อบรมฯ จะต้องจัดท าคลิปวิดี โอการท่องเที่ ยวและส่ งมายั งศูนย์ อาเซี ยนศึกษาฯ                          
ในวันที่ 13 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยจะตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการและจากการ
เผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube นับจากยอด Like และจ านวนการเข้าชม และประกาศผลผู้
ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
เกณฑ์การตัดสินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 คะแนนคุณภาพผลงาน 70%  
o ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
o เนื้อหา 20 คะแนน 
o เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน 
o การใช้ภาษาและดนตรี 20 คะแนน 
o คุณภาพการผลิต 20 คะแนน 

รวม 100 คะแนน (70%) 

 คะแนนจากการโหวต 30% โดยนับจากจ านวนการเข้าชม 1 ครั้ง เท่ากับ 1 คะแนน และการกด 1 
Like เท่ากับ 3 คะแนน ผลงานที่ได้รับการโหวตสูงสุดจะได้รับคะแนนเต็ม 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
8. รายละเอียดรางวัล 

รางวัลของผลงานแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จ านวน 1 รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน 1 รางวัล 

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน 3 รางวัล 
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9. ตารางเวลาการด าเนินงาน 

- 21 มกราคม 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

- 21 มกราคม – 26 เมษายน 2562 ส่งผลงานมายังศูนย์อาเซียนศึกษาฯ 

- วันที่ 26 เมษายน 2562 24.00 น. ปิดรับผลงาน 

- วันที่ 28 เมษายน 2562 เริ่มเผยแพร่วีดีโอสู่สาธารณะตามล าดับของการส่งผลงาน 

- วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 16.00 น. คณะกรรมการฯ ส่งคะแนนผลงานให้แก่เจ้าหน้าที่ 

- วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 16.00 น. ปิดการโหวต เจ้าหน้าที่รวบรวมผลโหวต 

- วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการฯ และประกาศผลในวันเดียวกัน 
(รอบที่ 1) 

- วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  
“การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ” 

- วันที่ 13 – 31 พฤษภาคม 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกส่งผลงานเข้ามาใหม่ 

- วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เริ่มเผยแพร่วีดีโอสู่สาธารณะตามล าดับของการส่งผลงาน 

- วันที่ 13 มิถุนายน 2562 16.00 น. คณะกรรมการฯ ส่งคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ 

- วันที่ 14 มิถุนายน 2562 16.00 น. ปิดผลโหวต เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนโหวต 

- วันที่ 17 มิถุนายน 2562 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการฯ 

- วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล 
10. เงื่อนไขการประกวด  

10.1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยินยอมให้
ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ ส่ งเข้าประกวดตกเป็นของศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10.2. ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถน าผลงานที่ส่งเข้า
ประกวดทุกชิ้น มาใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ และเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
ทางสื่อต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน 
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ชื่อทีม/ชื่อบุคคล.................................................................................................................................................... 
ชื่อเรื่อง.................................................................................................................................................................. 
1. ช่ือ-นามสกุล........................................................................วัน/เดือน/ปี.................................อายุ.................. 
        ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี.........................สาขาวิชา............................... ........................................................... 
        สถาบันการศึกษา............................................................................................................... ........................ 
        กรณีไม่ได้ก าลังศึกษาโปรดระบุสถานท่ีท างาน...........................................................................................  
   ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้.................................................................................................... .................................  
   หมายเลขโทรศัพท์......................................................อีเมล................................................... ........................... 
   LINE…………………………………………………………………..Facebook…………………………………………………………… 
2. ชื่อ-นามสกุล........................................................................วนั/เดือน/ปี.................................อายุ.................. 
        ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี.........................สาขาวิชา........................................................... ............................... 
        สถาบันการศึกษา............................................................................................................... ........................ 
        กรณีไม่ได้ก าลังศึกษาโปรดระบุสถานท่ีท างาน.................. ......................................................................... 
   ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้.................................................................................................... ................................. 
   หมายเลขโทรศัพท์......................................................อีเมล.......................................................................... .... 
   LINE…………………………………………………………………..Facebook…………………………………………………………… 
3. ชื่อ-นามสกุล........................................................................วนั/เดือน/ปี.................................อายุ.................. 
        ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี.........................สาขาวิชา..................................................................... ..................... 
        สถาบันการศึกษา............................................................................................................... ........................ 
        กรณีไม่ได้ก าลังศึกษาโปรดระบุสถานท่ีท างาน................................................ ........................................... 
   ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้.................................................................................................... ................................. 
   หมายเลขโทรศัพท์......................................................อีเมล..............................................................................  
   LINE…………………………………………………………………..Facebook…………………………………………………………… 
   ทราบข่าวการประกวดจาก          โปสเตอร์               Facebook                            
                                            เพื่อน/อาจารย์          อื่น ๆ โปรดระบุ..................................... 

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยินยอมให้ลิขสิทธิ์ของผลงานท่ีส่งเข้าประกวดตกเป็นของศูนย์อาเซียน 
ศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร ์

   เอกสารท่ีใชแ้นบ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส่งผลงานมาท่ีศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ชั้น 4 ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง 

อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หรืออัพโหลดผ่าน 
Google drive ส่งลิงก์มาที่อีเมล suwanon.c@psu.ac.th 

 

ใบสมัครโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
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ภาคผนวก 2 

 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ 
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โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ฉบับภาษาไทย) 
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โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

 



 

-24- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วม 

 โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
คณะกรรมการตัดสินผลงานและคณะท างาน 

ล าดับ  ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง     หน่วยงาน 

1. Mr.Rendy Hadiputra Hapi รองกงสุลฝ่ายสังคม   สถานกงสุลอินโดนีเซีย 
     และวัฒนธรรม      ประจ าจังหวัดสงขลา 
2. ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ  อธิการบดี    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
4. อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ อาจารย์     คณะนิติศาสตร์ ม.อ. 
5. อาจารย์ชนกิตติ์ ธนะสุข  รองผู้อ านวยการ    สถาบันวัฒนธรรมศึกษา 
          กัลป์ยาณิวัฒนา ม.อ. 
6. นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อ านวยการ    การท่องเที่ยวแห่งประเทศ 
          ไทยส านักงานหาดใหญ่ 
7. นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและ             ส านักงานท่องเที่ยว 
     แผนปฏิบัติการ    และกีฬาจังหวัดสงขลา 
8. นายกิตธนา สุบรรพวงศ์  กรรมการสมาคม    สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจ 
          การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
9. นายปิยะศักดิ์ สุขแก้ว  ผู้บริหาร/ผู้จัดการ   เว็บไซต์กิมหยง  
10. นายณัฐวุฒิ อรัญญิกชน  ผู้สื่อข่าว     เว็บไซต์กิมหยง 
11. คุณโสรยา ใบหา   ผู้สื่อข่าว     ส านักข่าว สมิหลา           ไทมส ์  
12. นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
13. นายสุวนนท์ ชูจันทร์  นักวิชาการ    ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
14. นายธันวา เจ๊ะอาแว  นักวิชาการ    ส านักการศึกษาและ 
          นวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ 
15. นางสาวศิริประภา เรณุมาศ งานประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
16. นายชัยวุฒิ ปลื้มใจ  เจ้าหน้าที่บริหารงาน   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
17. นายพงสรรญ คัณทะโร  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
18.  นางสาวรัชริน เล่าส้ม  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
20. นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
21. นางสาวลักษิกา นุ้ยกุล  เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อ   ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
     และประชาสัมพันธ์  
22. นายอิมรอน เปาะมิง  นักศึกษาฝึกงาน    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

ล าดับ  ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง     หน่วยงาน 

1.  นายวิโรจน์ รัตนะ  นักวิชาการศึกษา    สถาบันสันติศึกษา ม.อ. 
2.  นายพัทธนันท์ ลิ่มอรุณวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   สถาบันสันติศึกษา ม.อ. 
3. นายศิรสิทธิ์ ฟุ้งชูเกียรติ  เจ้าหน้าที ่    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.  
4. นางสาวนูรีซัน ดือเร๊ะ  นักศึกษา    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
5. นางสาวนัจมี อุเส็น  นักศึกษา    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
6. นางสาวสุดารัตน์ ดารายีสาออ นักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
7. นายศีรชัช บัวเลิศ  นักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
8. นายพศุตม์ ชัยพรหม  นักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
9. นายธีรวุฒ จงเริญสกุล  นักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
10. นายภัทภูมิ ช่วยราย  นักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
11. นายสิวายุ บุญเกดิ  นักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
12. นายกฤษฎา ศรส าแดง  นักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
13. นายภานุวัฒน์ สุกหอม  นักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
14. นางอุษา เกตุระหงษ์  นักศึกษา    มทร.ศรีวิชัย สงขลา 
15. นายสัญลักษณ์ พุฒวัจน์  นักศึกษา    มทร.ศรีวิชัย สงขลา 
16. นายพีรพัฒน์ สุวรรณโชติ  นักศึกษา    มทร.ศรีวิชัย สงขลา 
17. นางสาวหัทยา เพ็ชร์แก้ว  นักศึกษา    มทร.ศรีวิชัย สงขลา 
18. นายฟัรฮาน จิเหม  นักเรียน     โรงเรียนมุสลิมศึกษา 
19. นายอันวา โสธามาต  นักเรียน     โรงเรียนมุสลิมศึกษา 
20. นายอัฟฎ็อล หีมเห็ม  นักเรียน     โรงเรียนมุสลิมศึกษา 
21. นายอามนู อับดุลกาเดช  นักเรียน     โรงเรียนมุสลิมศึกษา 
22. นายภูมนิทร์ กิจนิตย์ชีว์  นักเรียน     โรงเรียนมุสลิมศึกษา 
23. นายยุทธนา โกมลหิรัญ       วิทยาลัยชุมชนสตูล 
24. นายฟิตร ีหมันวาหาบ  นักเรียน     โรงเรียนมุสลิมพัฒศาสตร์ 
25. นายมูฮัมหมดัอามีน ลีเด็ง  นักเรียน     โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
26. นายรัมดร สอและ  นักเรียน     โรงเรียนคารุลอูโลมนาบารู 
27. นางสาวกัสมา ยะสารี  นักเรียน     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
          ยะลา 
28. นางสาวเจ๊ะฟาเดีย เจ๊ะอาแว นักเรยีน     โรงเรียนเบตงวีระ 
                   ราษฎร์ประสาน 
29. นายมะนาวี สาบูดิง                กศน.อ าเภอยี่งอ 



 

-27- 

ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด (ต่อ) 

ล าดับ  ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง     หน่วยงาน 

30. นางสาวเจ๊ะนูรไดนี เจ๊ะมะลี      กศน.อ าเภอยี่งอ 
31. นางสาวมัลกริช จันทร์เพชร      กศน.อ าเภอยี่งอ 
32. นางสาวกูนูรีซา พระพิทักษ์      กศน.อ าเภอยี่งอ 
33. นางสาวสีตียือแลขอ ลีแมง      กศน.อ าเภอยี่งอ 
34. นางสาวอามลีนา อูมา       กศน.อ าเภอยี่งอ 
35. นายบูคอรี อีซอ   บล็อกเกอร ์    เพจแวรุงไปไหน 
 
 
 



 

-28- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
 

สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น 
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน 
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 

(ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้) 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 17 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) 

 
วัตถุประสงค ์

 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการฯ 
 ค าชี้แจง  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การประเมินการด าเนินโครงการฯ 
ตอนที่ 3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1.1 แสดงถึงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) จ านวน (ร้อยละ) 
ชาย 5 71.43 
หญิง 2 28.57 
รวม 7 100 

จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนก
ตามเพศ มีผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จ านวน 7 คน พบว่ามีเพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 เพศ
หญิ ง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็น เพศชาย  
รองมาเป็นเพศหญิง 

ตารางท่ี 1.2 แสดงถึงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ จ านวน (คน) จ านวน (ร้อยละ) 

ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
ช่วงอายุ 21 - 40 ปี 2 28.57 
ช่วงอายุ 41 – 55 ปี 4 57.14 
ช่วงอายุ 56 – 74 ปี 1 14.29 
ช่วงอายุ 75 ปีขี้นไป 0 0 

รวม 7 100 
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จากตารางที่ 1.2 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนก
ตามช่วงอายุ มีผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้  จ านวน 7 คน พบว่า ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี มีจ านวน 0 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0 ช่วงอายุ 21 - 40 ปี มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ช่วงอายุ 41 – 55 ปี มีจ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.14 ช่วงอายุ 56 – 74 ปี มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ช่วงอายุ 75 ปีขี้นไป  
มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 41 – 55 ปี รองมาคือ  
ช่วงอายุ 21 - 40 ปี ช่วงอายุ 56 – 74 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี ช่วงอายุ 
75 ปีขี้นไป 
 

ตารางท่ี 1.3 แสดงถึงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) จ านวน (ร้อยละ) 

มัธยม 0 0 
อนุปริญญา 0 0 
ปริญญาตรี 4 66.67 
สูงกว่าปริญญาตรี 2 33.33 
รวม 6 100 

จากตารางที่ 1.3 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนก
ตามระดั บการศึ กษ า มี ผู้ ตอบแบบสอบถามครั้ งนี้  จ านวน  7  คน  พบว่ า  มี ระดับมั ธยมศึ กษ า  
จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 อนุปริญญา จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ปริญญาตรี จ านวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 66.67 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลงมาเป็นระดับสูงกว่าปริญญาตรี และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด 
คือ ระดับมัธยมระดับอนุปริญญาตรี และมีผู้ไม่ตอบค าถามข้อนี้ จ านวน 1 คน 
  อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
ประจ าจังหวัดสงขลา อาจารย์ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว 
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ตอนที่ 2 การประเมินการด าเนินโครงการฯ 

 เกณฑณ์ค่าเฉลี่ย      5.00 – 4.00    ระดับดีมาก   3.99 – 3.00    ระดับดี 
        2.99 – 2.00    ระดับปานกลาง   ต่ ากว่า 1.99     ควรปรับปรุง 
 ตารางท่ี 2.1 แสดงถึงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 5 4 3 2 1 

 การประชาสัมพันธ์       

1. เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ชัดเจนและเข้าใจง่าย 0 7 0 0 0 4.00 
2. การประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ 1 4 2 0 0 3.86 
3. มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง 0 4 3 0 0 3.57 

 การรับสมัคร       

4. ใบสมัครมีข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 1 5 1 0 0 4.00 
1. รายละเอียดในการส่งผลงานมีความชัดเจนและครบถ้วน 1 3 3 0 0 3.71 
2. ขั้นตอนการส่งผลงานมีความสะดวกและรวดเร็ว 2 4 1 0 0 4.14 
3. ระยะเวลาของการรับสมัครมีความเหมาะสม 4 2 1 0 0 4.43 
4. มีการเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มีส่วนร่วมในการส่งผลงาน 7 0 0 0 0 5.00 

 ภาพรวมของผลงาน       

5. ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน 2 3 2 0 0 4.00 
6. ความเหมาะสมของมุมภาพ 0 2 4 0 0 3.33 
7. ดนตรีเหมาะสมกับผลงาน 0 2 4 1 0 3.14 
8. เนื้อหาของผลงานมีความน่าสนใจ 0 5 2 0 0 3.71 
9. ผลงานสามารถน าไประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้อย่างโดดเด่น 0 4 3 0 0 3.57 

 การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานในวันที่ 9 พฤษภาคม 
2562 และวันที่ 17 มิถุนายน 2562 

      

10. ผลงานมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2 5 0 0 0 4.29 
11. รายละเอียดของแต่ละผลงานมีความชัดเจน 1 4 2 0 0 3.86 
12. การคัดเลือกในแต่ละรอบมีความเหมาะสม 2 5 0 0 0 4.29 
13. เกณฑ์การตัดสินผลงานมีความเหมาะสม 2 5 0 0 0 4.29 
14. รางวัลของผลงานมีความเหมาะสม 3 2 2 0 0 4.14 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.96 
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ตอนที่ 3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ 
1. ท่านคิดว่าควรจะขยายการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้นานาชาติได้ทราบด้วยวิธีใดบ้าง 

ใช้สื่อออนไลน์ หนังสือราชการในการส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปทางเครือข่ายสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ ในประเทศที่มีนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ เช่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความร่วมมือของ
เครือข่าย IMT-GT เป็นต้น ประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ที่มีส านักงานอยู่ต่างประเทศ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานกงสุลหรือสถานทูตของต่างประเทศ ที่อยู่ในพ้ืนที่และผ่านสมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคม
โรงแรม สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงาน
ภายในประเทศ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น รวมถึงเครือข่ายชุมชน
ท่องเที่ยว 
2. ท่านคิดว่าการจัดโครงการฯ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไรบ้าง  

การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถึงต่อกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเป็นการจัดโครงการครั้งแรก  
การชี้แจงเกณฑ์การตัดสินพิจารณา ขอบเขต ค าอธิบายยังไม่ชัดเจน ระยะเวลาในการส่งผลงานค่อนข้างสั้น 
ไม่มีตัวอย่างผลงานอย่างชัดเจนให้ผู้ประกวดได้ศึกษาเรียนรู้ รวมถึงจ านวนเงินรางวัล และแรงจูงใจในการเข้า
ร่วมส่งผลงาน 
3. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์และควรจัดต่อไปหรือไม่ โปรดเสนอแนะ 

ควรจัดต่อไป เนื่องจากมีประโยชน์กับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ทั้งยังเป็น 
การกระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น และมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้เข้าร่วมส่งผลงาน  
หากจัดในครั้งต่อไป อาจจะจัดร่วมกับสถาบันการศึกษาที่สนใจ ผนวกวิชาการ การเรียนการสอน เพ่ือให้ 
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ท่องเที่ยวของตนเอง 
4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การมีตัวอย่างผลงานให้ผู้ที่สนใจเข้าประกวดได้รับชม เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพ่ิมเติม เช่น เงินรางวัลที่เพิ่มมากข้ึน เป็นต้น หากมีการจัดโครงการนี้ต่อไป ควรมีการ
ยกระดับผลงานขึ้นเรื่อย ๆ ให้ผลงานมีประสิทธิภาพเป็นผลงานของมืออาชีพ การประชาสัมพันธ์โครงการ
สามารถใช้ช่องทางของสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Page โดยฝากลิงค์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ” 

โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
(ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักทอ่งเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้) 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 
ณ เซเว่นทีน สตูดิโอ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
วัตถุประสงค ์

 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการฯ 
 ค าชี้แจง  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การประเมินการด าเนินโครงการฯ 
ตอนที่ 3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1.1 แสดงถึงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) จ านวน (ร้อยละ) 
ชาย 13 48.15 
หญิง 14 51.85 
รวม 27 100 

จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ 
มีผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จ านวน 27 คน พบว่ามีเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15 เพศหญิง จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง รองมาเป็นเพศชาย 
 

ตารางท่ี 1.2 แสดงถึงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ จ านวน (คน) จ านวน (ร้อยละ) 

ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี 6 22.23 
ช่วงอายุ 21 - 40 ปี 19 70.37 
ช่วงอายุ 41 – 55 ปี 1 3.70 
ช่วงอายุ 56 – 74 ปี 1 3.70 
ช่วงอายุ 75 ปีขี้นไป 0 0 

รวม 27 100 
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จากตารางที่ 1.2 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนก
ตามช่วงอายุ มีผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จ านวน 27 คน พบว่า ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี มีจ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.23 ช่วงอายุ 21 - 40 ปี มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 70.37 ช่วงอายุ 41 – 55 ปี มีจ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.70 ช่วงอายุ 56 – 74 ปี มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 ช่วงอายุ 75 ปีขี้นไป  
มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 21 - 40 ปี รองมาคือ  
ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี ช่วงอายุ 41 – 55 ปี ช่วงอายุ 56 – 74 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ 
 ช่วงอายุ 75 ปีขี้นไป 

ตารางท่ี 1.3 แสดงถึงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) จ านวน (ร้อยละ) 

มัธยม 8 29.63 
อนุปริญญา 0 0 
ปริญญาตรี 15 55.56 
สูงกว่าปริญญาตรี 4 14.81 

รวม 27 100 

จากตารางที่ 1.3 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนก
ตามระดับการศึกษา มีผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้  จ านวน 27 คน พบว่า มีระดับมัธยมศึกษา จ านวน  
8 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 อนุปริญญา จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.56 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลงมาเป็นมัธยมศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่ สุด 
คือ อนุปริญญาตรี 
 

ตารางท่ี 1.4 แสดงถึงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) จ านวน (ร้อยละ) 

เกษตรกร  1 3.70 
ตัวแทนขายสินค้า 0 0 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน    0 0 
นักเรียน/นักศึกษา 13 48.15 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 0 0 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 11.11 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 5 18.52 
อ่ืน ๆ 5 18.52 

รวม 27 100 
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จากตารางที่ 1.4 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตาม
อาชีพ มีผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จ านวน 27 คน พบว่า มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 
ตัวแทนขายสินค้า จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 แม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 นักเรียน/
นักศึกษา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 คน จ านวนร้อยละ 11.11 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.52 อ่ืน ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นต้น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52 
สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ นักเรียน/นักศึกษา รองลงมาเป็น พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท อ่ืน ๆ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เกษตรกร และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด ตัวแทนขายสินค้า แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   
 

ตารางที่ 1.5 แสดงถึงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการทราบข่าวการ
ประกวด 
การทราบข่าวการประกวด จ านวน (คน) จ านวน (ร้อยละ) 
Facebook 10 38.46 
โปสเตอร์ 2 7.69 
เพ่ือน/อาจารย์ 10 38.46 
อ่ืน ๆ 4 15.39 

รวม 26 100 

จากตารางที่ 1.5 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตาม 
การทราบข่าวการประกวด มีผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้  จ านวน 26 คน พบว่า  Facebook จ านวน 10 คน  
คิดเป็นร้อยละ 38.46 เพ่ือน/อาจารย์ มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 อ่ืน ๆ มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.39 โปสเตอร์ มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ Facebook เพ่ือน/
อาจารย์ รองลงมา อ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์ หนังสือราชการ ผู้จัดโครงการ และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ โปสเตอร์ 
และมีผู้ไม่ตอบค าถามข้อนี้ จ านวน 1 คน 
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ตอนที่ 2 การประเมินการด าเนินโครงการฯ 
 เกณฑณ์ค่าเฉลี่ย  5.00 – 4.00  ระดับดีมาก  3.99 – 3.00  ระดับดี 
    2.99 – 2.00  ระดับปานกลาง ต่ ากว่า 1.99 ควรปรับปรุง 
 ตารางท่ี 2.1 แสดงถึงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายการประเมิน 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
5 4 3 2 1 

 การประชาสัมพันธ์       

1. เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ชัดเจนและเข้าใจง่าย 14 11 2 0 0 4.44 
2. การประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ 10 13 4 0 0 4.22 
3. มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง 12 14 1 0 0 4.41 

 การรับสมัคร       

15. ใบสมัครมีข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 13 13 1 0 0 4.44 
16. รายละเอียดในการส่งผลงานมีความชัดเจนและครบถ้วน 20 27 0 0 0 4.74 
17. ขั้นตอนการส่งผลงานมีความสะดวกและรวดเร็ว 17 8 2 0 0 4.56 
18. ระยะเวลาของการรับสมัครมีความเหมาะสม 18 8 1 0 0 4.63 
19. มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อสักถาม 18 8 1 0 0 4.63 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ”        

1. มีความเข้าใจเนื้อหาในภาพรวม 12 12 3 0 0 4.33 
2. วิธีการจัดกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ 10 10 5 1 1 4.00 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรมฯ 10 11 5 1 0 4.11 
4. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรมฯ 16 6 5 0 0 4.41 
5. ความพร้อมของอุปกรณ์ และเครื่องมือการถ่ายท า 10 11 4 0 2 4.00 
6. บรรยากาศการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวก 13 10 3 1 0 4.30 
7. ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดอบรมฯ 11 11 4 1 0 4.19 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.36 

 
จากตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนก

ตามรายการประเมิน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จ านวน 27 คน พบว่า หัวข้อการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ชัดเจนและเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 4.44 การประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 
4.22 มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ย 4.41 หัวข้อการรับสมัคร ได้แก่  
ใบสมัครมีข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.44 รายละเอียดในการส่งผลงานมีความชัดเจนและครบถ้วน 
ค่าเฉลี่ย 4.47 ขั้นตอนการส่งผลงานมีความสะดวกและรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 4.56 ระยะเวลาของการรับสมัครมี
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ความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.63 มีการให้ข้อมูลเพ่ิมเติม/การตอบข้อสักถาม ค่าเฉลี่ย 4.63 หัวข้อการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหัวข้อ “การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ” วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ มีความเข้าใจเนื้อหาใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.33 วิธีการจัดกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.00 ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัดอบรมฯ ค่าเฉลี่ย 4.11 ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรมฯ ค่าเฉลี่ย 4.41 ความพร้อม
ของอุปกรณ์ และเครื่องมือการถ่ายท า ค่าเฉลี่ย 4.00 บรรยากาศการเรียนรู้  และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 4.30 ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดอบรมฯ ค่าเฉลี่ย 4.19 และค่าเฉลี่ยภาพรวม 4.36 อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมาก 

ตอนที่ 3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ 
1. หลังจากการอบรมฯ ท่านได้รับความรู้และทักษะอะไร เพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 
  ได้รับความรู้ในเรื่องของกระบวนการถ่ายท าและทักษะการใช้เครื่องมือในการถ่ายวิดีโอ รวมไปถึง
เทคนิคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบและมุมมองในการถ่ายวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอให้
เข้ากับจังหวะของดนตรีเพ่ือให้เกิดการด าเนินเรื่องที่มีความน่าสนใจ ตลอดจนเทคนิคในการเลือกเพลงให้
เหมาะสมกับการใช้งาน และแนะน าช่องทางในการหาเพลงประกอบวิดีโอที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดย
ไม่ติดลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดในการท างานและพัฒนาการตัดต่อ
วิดีโอให้มีความช านาญมากยิ่งข้ึน 
2. ท่านสามารถน าความรู้ ทักษะท่ีได้ไปปรับใช้และต่อยอดได้อย่างไร 
  สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการถ่ายภาพและการตัดต่อวิดีโอของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และสามารถ
น าไปต่อยอดในการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ผ่านทาง Channel Youtube และ Facebook ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ยังสามารถน าความรู้ไปแนะน ากับผู้อ่ืนเพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
ในชุมชนของตนเอง ผลิตสื่อการเรียนการสอน และผลิตสื่อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้อีกมากมาย 
3. ท่านมีแรงจูงใจอะไร ในการส่งผลงานเข้าประกวดครั้งนี้ 
  อยากใช้ทักษะของตนเองที่มีอยู่ท าประโยชน์แก่ชุมชน โดยการน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน 
พร้อมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการมาเยี่ยมเยือนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้อย่างแพร่หลายมากข้ึน  
4. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์และควรจัดต่อไปหรือไม่ โปรดเสนอแนะ 
  ควรมีการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้พัฒนาฝีมือคนในชุมชนหรือเยาวชนรุ่นใหม่ที่มี
ความสามารถในการน าเสนอวิดีโอได้มีเวทีแสดงศักยภาพและฝึกทักษะของตนเองมากขึ้น ทั้งยังจุดประกาย
ความฝันให้กับผู้ที่สนใจได้น าความรู้ไปต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนหรือการประกอบอาชีพ จึงอยาก
ให้โครงการนี้จัดอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี แบบเป็น Season เพ่ือให้คนอื่น ๆ ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้
และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะในการจัดโครงการเพ่ิมเติมว่าโครงการนี้มี
ประโยชน์และควรจัดต่อไป แต่ควรแบ่งประเภทของผู้เข้าร่วม คือ ส าหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานอยู่แล้ว และส าหรับผู้ที่
ยังไม่มีพ้ืนฐานด้านการถ่ายท าและการตัดต่อวิดีโอ ส่วนในด้านของวิทยากรควรหาวิทยากรที่เก่งกว่านี้ และจัด
อบรมอย่างเข้มข้น มีระยะเวลาให้เรียนรู้หลายวันติดต่อกัน 
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5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
  อยากให้โครงการมีการต่อยอด เช่น คนที่ได้ที่ 1 ควรได้ท าคลิปวิดีโอเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป  
ในส่วนของเงินรางวัลของโครงการค่อนข้างน้อย ท าให้โครงการไม่เป็นที่สนใจ การประสัมพันธ์ของโครงการยัง
ไม่มากพอ อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ ในระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนให้มากกว่านี้  ในช่วงของ 
Workshop วิทยากรควรให้มีการเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายท ามากกว่านี้ เช่น ให้ผู้เข้า
อบรมได้ลองจับหรือลองใช้อุปกรณ์ในสตูดิโอจริง ๆ ไม่ใช่แค่เอามาตั้งโชว์ การให้ความรู้หรือการอธิบายก็ยั งไม่
น่าสนใจเท่าที่ควร จะดีกว่านี้หากได้เชิญคนมีชื่อเสียงมาพูดสร้างแรงบันดาลใจในการท าวิดีโอในครั้งนี้ด้วย  
ส่วนของการท ากิจกรรมทีมงานควรเตรียมอุปกรณ์การตัดต่อให้ไว้เนื่องจากเกิดปัญหาคือเครื่องกระตุก ท าให้
ท ากิจกรรมได้ไม่ราบรื่น และระยะเวลาในการจัดโครงการไม่ควรจัดตรงกับรอมฎอน 
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ภาคผนวก 5 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฯ 

 

 

 

 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน ครั้งที่ 1 (รอบคัดเลือก) 
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อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ”  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน ครั้งท่ี 2  
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พิธีมอบรางวัล  
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ภาคผนวก 6 

 

ข่าวจากสื่อมวลชน 
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ข่าวจากสื่อมวลชน 

 
Link จาก 93 News : https://www.youtube.com/watch?v=_MEioRSf6iI 

 

 
 

Link จากสมิหลา ไทมส์ : 
http://www.samilatimes.co.th/?p=44517&fbclid=IwAR3sN9sGq6EqDvr1_41bCGBlH1WVeV_xrIn

7U2GnUFOvebBMF23EtQcMk1w 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_MEioRSf6iI
http://www.samilatimes.co.th/?p=44517&fbclid=IwAR3sN9sGq6EqDvr1_41bCGBlH1WVeV_xrIn7U2GnUFOvebBMF23EtQcMk1w
http://www.samilatimes.co.th/?p=44517&fbclid=IwAR3sN9sGq6EqDvr1_41bCGBlH1WVeV_xrIn7U2GnUFOvebBMF23EtQcMk1w
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Link จาก Gimyong News : https://news.gimyong.com/article/11844 

 

 
Link จาก สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 

http://www.psub.psu.ac.th/broadcast/archives/527?fbclid=IwAR0ftkmaxNFdi85zuerlMCu8ETrY
hIBvPgz13YqUm6izcJgFiDnQvmwpIm8 
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