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หลักเกณฑ์การผลิต การน าส่งและการน าเสนอผลงาน และเกณฑ์การประเมินชิ้นงาน 
ส่ือวิดีทัศน์ (video media) ในงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ 

…… 

ให้นักศึกษา รวมกลุ่มกันในนามองค์กรที่ท างานด้านการเมือง ออกแบบ วางแผน ผลิตส่ือวีดิทัศน์ 
เพ่ือใช้โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือ รณรงค์ ทางการเมือง ในการออกแบบ วางแผนการผลิต มีรายละเอียดดังนี้ 
[อิงหลัก SIMMCRF] 

  1. เอกสารรายงาน (report) ประกอบด้วย (ก าหนดให้ใช้ขนาดกระดาษ A4) 

  (1) ช่ือช้ินงาน (กิจกรรม หรือ โครงการ หรือองค์กร) 

เช่น วิดีทัศน์โฆษณา ภาพลักษณ์ของพรรคการเมือง, วิดีทัศน์รณรงค์ 
โครงการส่งเสริมการเลือกต้ังที่ขาวสะอาด 

  (2) ผู้ผลิตช้ินงานส่ือวิดีทัศน์ และเจ้าของผลิตภัณฑ์ | กิจกรรม | โครงการ | องค์กร 
[รายละเอียด Sender | Source] 

ระบุรายละเอียด (identity) เก่ียวกับผู้ผลิต; ช่ือ (นักศึกษา, หจก. บจก. สมาคม มูลนิธิ พรรค 
องค์กรอื่นๆ), ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เลขที่อยู่. เบอร์โทร. เว็บไซต์. email | social media online. 
และภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายด้วยกล้อง digital แล้วพิมพ์ลงในเอกสารรายงาน 
หรือใช้รูปถ่ายจากร้านถ่ายรูปปะลงไปในเอกสารรายงาน) 

เจ้าของกิจกรรม / โครงการ เป็นองค์กรประเภทใด (หจก. บจก. บมจ. มูลนิธิ สมาคม ชมรม พรรค 
สหกรณ์ ศูนย์ โครงการ องค์การ สถาบัน ฯลฯ) ประวัติความเป็นมา (ถ้ามี) สถานที่ต้ัง ส านักงานใหญ่ 
ส านักงานสาขา ช่ือหัวหน้าองค์กร นโยบาย วิสัยทศัน์ พันธกิจ ภารกิจ (ถ้ามี / จ าเป็น), ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ 
เลขที่อยู่. เบอร์โทร. เว็บไซต์. email | social media online. 

รูปโลโก และ ความหมายของโลโก 

  (3) วัตถุประสงค์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค ์

เช่น ต้องการเปิดตัวกิจกรรม โครงการ หรือองค์กร หรือเป็นกิจกรรม โครงการ หรือองค์กร ที่มีอยู่แล้ว 
แต่ต้องการรักษาความนิยม ต้องการแข่งขันกับกิจกรรม โครงการ 
หรือองค์กรอื่นที่จัดอยู่ในชนิดและประเภทเดียวกัน ต้องการเปล่ียนหรือเพ่ิมภาพภาพลักษณ์ (new image) ฯลฯ 

  (4) ข้อมูลเก่ียวกับ กิจกรรม | โครงการ | องค์กร 

รายละเอียดท่ีบรรยาย อิงหลัก 7P (P: product, P: price, P: place, P: promotion, P: positioning 
and brand, P: period, P: protect ecology and social) ... [รายละเอียด Information ดูค าอธิบาย / 
แหล่งอ้างอิง ข้อ 1.] 
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  (5) รูปแบบของส่ือวิดีทัศน์ และ บท (script) [รายละเอียด Message] 

ให้เลือกว่าจะผลิตรูปแบบใด เช่น สปอตทีวี / ละครส้ัน / variety / talk show ความยาว ... วินาที / 
นาที : 15 | 30 | 60 | 120 วินาที สปอตทีวี ต้องท าตัวเต็ม ความยาว 3–5 นาที ก่อน แล้วตัดให้เหลือ 30 
วินาที และ 60 วินาที บอกแนวคิด หรือ แก่นของเรื่อง (concept | theme) ว่าต้องการส่ืออะไร และเรื่องย่อ : 
บอกเรื่องราวส้ันๆ 

บท เป็นข้อความบรรยาย บทสนทนาของตัวละคร ขนาด ลักษณะ ภาพและเสียง 
ที่ต้องการถ่ายและบันทึก และใช้ในการตัดต่อส่ือวีดิทัศน์ ได้แก่ บทแสดง (screenplay script) : 
รายละเอียดประกอบด้วย 

ฉาก :  สถานที่ / ภายใน–ภายนอก / เวลา 
ตัวละคร :  ช่ืออะไร (กรณีเป็น คน สัตว์) หรือเป็นอะไร (กรณีเป็น สัตว์ พืช หรือ วิญญาณ) 
เหตุการณ์ :  บอกรายละเอียดด้านอารมณ์ แอ็คช่ัน เคล่ือนไหว ของตัวละคร 
บทพูด :  (อาจบอกก ากับแอ็คช่ัน ถ้าจ าเป็น เช่น (ปากเบ้ียว) “....” 
เปล่ียนฉาก : ตัดไป (cut) fad / wipe / insert flashback / insert forward เมื่อจบแต่ละฉาก 

  (6) บทสร้าง (production script) : ประกอบด้วย 

–บทถ่ายท า (shooting) คือการตีความหมายของบท screenplay ให้อยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียม 
โดยบอกรายละเอียดของ ขนาดภาพ (size) มุมภาพ (angle) การเคล่ือนที่ของพิธีกร ตัวละคร 
การเคล่ือนที่ของฉาก แอคช่ัน จังหวะ ความเร็ว เสียงพูด เสียงประกอบ [*shooting จะถูกน าไปใช้โดย 
ผู้ก ากับทุกต าแหน่ง ผู้ถ่ายภาพ และผู้ตัดต่อ] 

–บทภาพ (storyboard) เพ่ือบอกแอ็คช่ันของภาพ (ในบางภาพ) ที่เข้าใจยากให้แก่ 
ทีมงานทุกคนเข้าใจตรงกัน อาจมี blocking ในบางฉาก เพ่ือให้ทีมผู้ก ากับ ผู้ถ่ายภาพ 
และนักแสดงเข้าใจตรงกัน 

–ตารางนัดหมาย (schedule table) เพ่ือนัดหมายนักแสดง และทีมงานทุกคน ในวันออกกองถ่าย 
(breakdown sheet) โดยจะระบุ ตัวละคร วัน เวลา สถานที่ อุปกรณ์ ฉาก ที่ต้องใช้ รวมท้ังการแต่งกาย 
แต่งหน้า ของนักแสดง 

–รายการก ากับความต่อเนื่อง (continuity) ซ่ึงทีมผู้ก ากับจะเป็นผู้จัดท า 
เพ่ือให้การท างานในกองถ่ายท าเป็นได้ตามก าหนด ไม่เสียเวลา และป้องกันความผิดพลาดในการถ่ายท า 

–รายการวัสถุ อุปกรณ์ ประกอบฉาก รายการเส้ือผ้า แต่งหน้า ทรงผม ของตัวละคร ในแต่ละฉาก 

  (7) แผนการส่ือสาร [รายละเอียด Channel] 

ให้อธิบายแผนการน าส่ือวิดีทัศน์ทีผ่ลิตเสร็จแล้ว ไปใช้เผยแพร่อย่างไร โดยอธิบายตามหลัก QSPORT 
[ดูรายละเอียด ค าอธิบาย / แหล่งอ้างองิ ข้อ 2.] 
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ได้แก่ จ านวนชิ้น/แผ่น/ชุด (quantity), ล าดับการเผยแพร่ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนด (sequence), 
จุดเผยแพร่หรือ ต าแหน่งติดต้ังตัวส่ือ (point | location) (ไม่ใช่สถานที่วางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
หรือสถานที่ในกิจกรรม โครงการ) ทีไ่หน จ านวนก่ีจุด, ความเสี่ยง หรือ การคาดหมายว่า 
ผู้รับสารจะรับรู้ได้อย่างไร หรือโอกาสความเสียหาย ในระหว่างเผยแพร่ (opportunity), สัดส่วนการเผยแพร่ 
หรือ อัตราส่วน ระหว่าง จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่รบัสาร ต่อการเผยแพร่ใน 1 ครั้ง หรือ 1 จุด หรือ 1 ช้ิน 
(relation), จ านวนวัน / คร้ัง ในการเผยแพร่ (time) 

ส่ือส่ิงพิมพ์ จ านวนช้ิน 
ชุด 

จุดเผยแพร่ สัดส่วน 
การเผยแพร ่

ล าดับ 
การเผยแพร ่

ความเส่ียง 
โอกาส 

จ านวนวัน 
จ านวนครั้ง 

       

       

 (8) ก าหนดวันน าเสนองาน วนัที่ ... เวลา ... น.  

วันน าเสนองาน ไม่เกินวันที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด (ส่งงานไม่ตามก าหนด จะถูกปรับลดคะแนน ครั้งละ 
10%) 

  2. ตัวสื่อ (media) 

2.1 ซองบรรจุแผ่น CD/DVD ที่มีภาพประกอบ และสัญลักษณ์ เหมาะสม 

2.2 ไฟล์ส่ือต้นฉบับ ความยาว 3–5 นาที 

2.3 ไฟล์ส่ือวิดีทัศน์ ความยาว 60 วินาที และ ความยาว 30 วินาที 

2.4 ไฟล์ภาพเบ้ืองหลังการถ่ายท า (ทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอ เพ่ือยืนยนั การท างานของทีมงาน) 

  3. เกณฑ์การประเมินจากผู้ตรวจ หรือคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน 

เกณฑ์ประเมิน ใช้ระดับวัดคุณภาพ 5 ระดับ คือ 4 = ดีมาก  3 = ดี  2 = ปานกลาง หรือ พอใช้  1 = 
แก้ไข ปรับปรุง  0 = ไม่ผ่าน ท าใหม่ โดยวัดจาก :– 

3.1 ส่ิงที่บรรจุในซองส่งผลงาน มีจ านวนครบถ้วนทุกรายการ (รายงาน 1 ฉบับ ตัวส่ือวีดิทัศน์ 
บรรจุในซองหรือกล่อง) โดยที่ 

–ขนาดของซอง A4 หรือสามารถบรรจุรายการที่น าส่งได้ 

–หน้าปกด้านหน้าของซอง ระบุ ช่ือช้ินงาน ชื่อผู้ผลิต (2 คน) วิชา นท.3704 ภาคเรียนที่ 1/2556 

3.2 การน าเสนองาน น าเสนองานหน้าช้ันเรยีน พร้อมช้ินงานครบถ้วน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 

3.3 การให้คะแนน ประเมินตามเกณฑ์ ตารางประเมินผลงานสร้าง ภาพยนตร์ ภาพยนตร์โทรทัศน์ 
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ในค าอธิบาย / แหล่งอ้างองิ ข้อ 3. 

ค าอธิบาย / แหล่งอ้างอิง 

  1. การวิเคราะห์ขั้นต้น เกีย่วกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม โครงการ องค์กร ตามหลัก 7P :  

(1) ตัวผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้า (goods | product) หรือกิจกรรม (activity) 
หรือโครงการ (project) หรือองค์กร (org.) หรือพรรคการเมือง (political party) โดยระบุช่ือ ลักษณะ ประเภท 
ขนาด รูปทรง น้ าหนัก ประโยชน์ใช้สอย พิษหรือโทษของผลิตภัณฑ์หรือข้อห้ามการใช้ การดัดแปลง 
และวิธีการแก้พิษเบ้ืองต้น วิธีใช้ การให้บริการหลังการขาย และเกณฑ์การรับประกัน (ถ้ามี) 

(2) ราคา (Price) ต่อหน่วย ต่อชุด ต่อครั้งการบริการ   

(3) สถานที่วางจ าหน่าย (Place) หรือใหผู้้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ สถานที่ทดลองใช้ หรือ show room 
ห้างร้าน ถนน อาคาร ฯลฯ อาจมีแผนที่ อาจระบุสถานที่ใกล้เคียง (main draw | big draw) (ถ้ามี) 

(4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น รายการ ลด แลก แจก แถม มีหรือไม่ 
และมีกลยุทธ์อย่างไร เช่น การลดราคา อย่างไร เท่าไร ช่วงเวลาใด การแลก ของแจกฟรี ของสมนาคุณ 
(premium) มีเงื่อนไขการรับ 

(5) ต าแหน่งสินค้า (Positioning and Brand) เป็นสินค้า หรือ กิจกรรม หรือโครงการ เพ่ือคนกลุ่มใด 
ระดับใด [รายละเอียด Receiver] จัดประเภทของผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่มใด ของใหม่ (new product) 
หรือของใช้แล้ว (second–hand) หรือของน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle product) 
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าท่ี ตราสินค้า (brand) หรือ ราคา (cheap | expensive price) 
หรือท้ังสองอย่าง 

ถ้าตัวผลิตภัณฑ์ เป็นกิจกรรม โครงการ เช่น นิทรรศการ โครงการประกวดต่างๆ 
การรณรงค์ทางการเมือง สถานที่ท่องเที่ยว รายการส่ือทีวี/วิทยุ โปรแกรมภาพยนตร์ งานบุญงานประเพณี ฯลฯ 
ให้พิจารณาเทียบเคียง ให้สอดคล้องกับหลัก 7P เพ่ือให้สามารถอธิบายรายละเอียดของ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม 
หรือโครงการ ที่ต้องการโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ ์

(6) อายุผลิตภัณฑ์ กิจกรรม โครงการ องค์กร (Period) ระบุรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับเวลา เช่น 
ระยะเวลาการรับประกัน ระยะเวลาหมดอายุการใช้งาน ระยะเวลาของการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ 
หรือระยะเวลารับสมัคร เป็นต้น 

(7) นโยบายการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม และการป้องกันสังคมเส่ือมโทรม (Protect ecology | social) 

  2. แผนการส่ือสาร ตามหลัก QSPORT 

Q: จ านวนช้ิน/แผ่น/ชุด หรือ ปริมาณ ของรูปแบบส่ือ (quantity) เช่น ถ้าเป็นโปสเตอร์ จ านวนก่ีแผ่น 
(ต้องให้สอดคล้องกับตัวแปรอื่นๆ ด้วย) ถ้าใช้ สปอต จะใช้เป็นสปอตเดี่ยว (Promo SPOT) หรือเป็นชุด (Series 



   

หลักเกณฑก์ารผลิต การน าส่งและการน าเสนอผลงาน และเกณฑ์การประเมินช้ินงาน ส่ือส่ิงพิมพ์ ในงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ 5  
 

SPOT) หรือเป็นสปอตร่วมกับโฆษณาอื่น (Multi SPOT) ถ้าเป็น ดีเจพูด พูด ก่ีช่วง หรือพูดนานเท่าใด 
ในจัดรายการแต่ละครั้ง 

S: ล าดับการเผยแพร่ น าเสนอในล าดับใด (sequence) กรณีมีส่ือโฆษณาหลายตัวหรือหลายรายการ 
ที่ต้องออกอากาศในคราวนัน้ และถ้าเป็นส่ือโฆษณาท่ีจัดท าเป็นชุด (Series) มีการจัดล าดับการน าเสนอ ตามวัน 
เวลา และ สถานที่ ก่อนหลังอย่างไร  

P จุดเผยแพร่ หรือต าแหน่งเผยแพร่ ต าแหน่งติดต้ังตัวส่ือ (point | location) สถานที่ใด จ านวนก่ีจุด 
เช่น ป้ายทางด่วน ป้ายรถประจ าทาง หรือ ช่วงเวลาท่ีต้องการออกอากาศ หรือน าเสนอ ช่วงเวลาใด สถานีใด 

O ความเส่ียง หรือ โอกาสผิดพลาด ในการส่ือสาร (opportunity) หรือ การคาดหมายว่า 
ผู้รับสารจะรับรู้ได้อย่างไร เช่น โปสเตอร์อาจเสียหายจากวาตภัย หรือ การลอบท าลาย 
หรือการซ้ือพ้ืนที่ส่ือเพ่ิมเติม (ถ้าจ าเป็น) เพ่ือป้องการความผิดพลาด จากผู้ชม 
ซ่ึงบางเวลาท่ีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายไม่ได้ดูฟรือฟัง ด้วยเหตุสุดวิสัย จึงมีการซ้ือพ้ืนที่ส่ือเพ่ิมเติม 
มักใช้กับรายการส าคัญ หรือช่วงส าคัญ  

R สัดส่วนการเผยแพร่ หรืออัตราส่วน (relation) ระหว่าง จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่รับสาร ต่อการเผยแพร่ 
1 ครั้ง หรือ 1 จุด หรือ 1 ช้ิน หรือสัดส่วนระหว่าง จ านวนครั้ง / จ านวนเวลา / จ านวนช่อง 
ต่อราคาในการเช่าพ้ืนที่ส่ือจากหน่วยงานตัวแทน (agency) เพ่ือการค านวณค่าใช้จ่าย 
ในการคิดราคาซ้ือพ้ืนที่ส่ือสาร กับสถานีวิทยุ/ทีวี หรือกับหน่วยงานตัวแทน เช่น ต้องการโฆษณาด้วยสปอตทีวี 
ความยาว 30 วนิาที จ านวน 15 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นเงินเท่าไร 
และคาดว่าในการเผยแพร่แต่ละครั้งจะมีผู้ฟังจ านวนเท่าไร 

T จ านวนวัน จ านวนครัง้ (time) ในการน าเสนอ เผยแพร่ หรือออกอากาศ ส าหรับส่ือช้ินนั้น 
เพ่ือดูความเหมาะสมด้านการผลิตและการลงทุน เช่น ถ้าเป็น 
สปอตโฆษณาสร้างภาพลักษณ์และรักษาค่านิยมของตลาด ซ่ึงมีจ านวนครั้งในการใช้ที่ยาวนาน 
อาจตัดสินใจเพ่ิมเงินลงทุนให้แก่ส่ือโฆษณาช้ินนั้นเป็นกรณีพิเศษ ให้อยู่ในพ้ืนที่ส่ือได้ยาวนานขึ้น 

3. ตารางประเมินผลงานสร้าง ภาพยนตร์ ภาพยนตร์โทรทัศน์ (ไฟล์ production_evaluation.doc) 


