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ERASMUS+ PROGRAMME, KEY ACTION 2 

การสรา้งความสามารถในระดบัอดุมศกึษา 

การสง่เสรมิขีดความสามารถดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศและการมีสว่นรว่มทางวฒันธรรม 

เพอสง่เสรมิความหลากหลายและเพือ่สนบัสนุนความเป็นสากลในมหาวทิยาลยั 

Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to 
Nurture Campus Diversity and Support Internationalisation at Home 

(FRIENDS) 

 

คูม่อืการเลา่เร ือ่งดว้ยสือ่ดจิติอล 
DIGITAL STORYTELLING 
A HOW-TO MANUAL 

 
1. บทน า 

โครงการ FRIENDS ได◌้ร◌ ับเง◌ินสน◌บัสน◌ุนภายใต◌้โครงการ Erasmus + 
ของสหภาพย◌ุโรปเพ◌ื◌่อการพ◌ฒันาศ◌ักยภาพใน ระด◌บัอ◌ุดมศ◌ึกษา 
เป◌้าหมายหล◌กัของโครงการค◌ือการเสร◌ิมสร◌้างข◌ีดความสามารถในการเป◌็นสากล ของมหาว◌ิทยาล◌ยัใน 
เอเช◌ียท◌้ัง 12 
มหาว◌ิทยาล◌ยัและเพ◌ื◌่อพ◌ฒันาท◌กัษะระด◌บัโลกของน◌กัศ◌ึกษาและความสามารถในการแลกเปลี◌่ยนว◌ฒั
นธรรม ผ ◌่ านการบ◌ู รณาการที◌่ม◌ี จ◌ุ ดประสงค◌์ ในม◌ิต◌ิทางว◌ ัฒนธรรม โครงการนี◌้ น 
าโดย มหาว◌ิทยาล◌ ัย Varna University of Management ประเทศบ◌ัลแกเร◌ีย 
และรวมเอาความร◌่วมม◌ือของมหาว◌ิทยาล◌ยัท◌่ีเป◌็นประเทศโปรแกรม High Higher Education (HEIs) ท◌้ัง 
4 แห◌่งจากย◌ุโรป (ประเทศบ◌ลัแกเร◌ีย ประเทศฮ◌งัการี ประเทศโปแลนด◌์และประเทศต◌ุรก◌ี) และ HEIs 
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ประเทศสมาช◌ิกท◌ั้ ง 12 ประเทศจากทว◌ีปเอเช◌ีย ได◌้แก ่ ประเทศภ◌ูฏาน 2 มหาว◌ิทยาล◌ ัย 
ประเทศก◌ัมพ◌ูชา 2 มหาว◌ิทยาลยั ประเทศมาเลเซีย 2 มหาว◌ิทยาลยั ประเทศฟ◌ิลปิปินส◌์ 3 มหาว◌ิทยาลยั 
และประเทศไทย 3 มหาว◌ิทยาลยั 



โครงการน้ีไดร้บทุนจากการสนบัสนุนของคณะกรรมาธกิารยุโรป(the European Commission) เอกสารฉบบัน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถงึมุมมองของ 
ผ◌ู◌้เขียนเทา่นัน้และคณะกรรมาธกิารย◌ุโรปไมส่ามารถรบัผ◌ิดชอบตอ่การใช◌้งานใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากขอ้มูลทีอ่ยูใ่นนัน้ 

3 

 

 

 
 

การประกวดการเลา่เรือ่งดว้ยสือ่ดจิติอลเป็นสว่นส าคญัของโครงการ FRIENDS เพื่อบูรณาการหลกัสูตรความไวตอ่การ 
รบัรูร้ะหวา่งวฒันธรรมและความหลากหลายทางวฒันธรรม (IACD) ในมหาวทิยาลยั ในโครงการ FRIENDS การเลา่เรือ่ง 
ด◌้วยส◌่ือด◌ิจ◌ิตอลเป◌็นว◌ิธ◌ีการแบ◌่งป◌นัเรื◌่องราว IACD 
ของน◌กัเร◌ียนส◌ู่สาธารณะผ◌่านส◌่ือม◌ลัต◌ิม◌ีเด◌ียและช◌่องทางต◌่างๆ การเล◌่า 
เรื◌่องด◌้วยส◌่ือด◌ิจ◌ิตอลเป◌็นแพลตฟอร◌์มท◌่ีน◌่าด◌ึงด◌ูดใจในการเข◌้าถ◌ึงผู◌้ชมในวงกว◌้าง 
ที◌่สามารถแสดงส◌่ือผสมอย◌่างสร◌้างสรรค์ เชน่ เสียงวดีิโอและรูปภาพ 
การเลา่เรือ่งเป็นวธีิทีน่่าอศัจรรย์ในการตดิตอ่กบัผูค้น ผา่นเรือ่งราวทีเ่ราเรียนรูที้จ่ะชืน่ชม 
รบัรู ้และเข้าใจประสบการณ์และโอกาสที ่เราได้เผชิญมา การเล่าเรื ่องด้วยสื ่อดิจิตอลท าให้เรื ่องราวธรรมดามี 
ประส◌ิทธ◌ิภาพมากข◌้ึนด◌้วยการใช◌้สือ่ม◌ลัต◌ิม◌ีเด◌ีย 
การใช◌้ส◌่ือท◌่ีได◌้ร◌บัความน◌ิยมนี◌้อาจช◌่วยท◌้าทายความเช◌ื◌่อท◌่ีม◌ีมายาวนานและ 
ว◌ิธ◌ีที่ผู◌้คนมองตนเองและโลกรอบตวัของพวกเขา 

 

การเลา่เรือ่งดว้ยสือ่ดจิติอลในโครงการ FRIENDS คาดวา่จะสรา้งความตระหนกัในวาระแหง่การศกึษาใน 
ระดบัอุดมศกึษาทีเ่ป็นสากลทั่วท ัง้กลุม่สมาชกิมหาวทิยาลยั เรือ่งราวอาจมาจากประสบการณ์ชีวติหรือเขียนจาก 
จนิตนาการทีอ่ยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นจรงิ เรือ่งน้ีสามารถใหภู้มปิญัญาจากประสบการณ์ทีอ่าจถูกลืมหรือยงัไม ่ ถูก 
เปิดเผย เรือ่งราวสามารถใหค้วามรูแ้กผู่ช้มทีอ่าจไมเ่คยใหค้วามส าคญักบัความใสใ่จในเรือ่งของ IACD เลย การแบง่ปนั 
ประสบการณ์ระหว◌่างว◌ฒันธรรมและ/หรือประสบการณ์ระหว◌่างประเทศผา่นว◌ิธ◌ีการการเลา่เรือ่งดว้ยสือ่ดจิติอลส
ามารถ เป็นเครือ่งมือทีม่ีประสิทธ◌ิภาพเพ◌ื◌่อช◌่วยช◌ี◌้น าทศิทางและเป้าหมายในอนาคตของนกัศกึษา 

 

การสร◌้างสรรค◌์และส◌่งเรื◌่องเล◌่าด◌้วยส◌ื่อด◌ิจ◌ิตอลพร◌้อมก◌ับการเร◌ียนหล◌ักส◌ู ตรออนไลน์ IACD 
Massive Open Online Course (MOOC) ท◌ี่ออกแบบและส◌่งมอบในโครงการ FRIENDS 
ให◌้ส◌ิทธ◌ิ◌์แก◌่ผู◌้ถ◌ือเพ◌ื◌่อร◌ ับหน◌ ังส◌ือเด◌ินทางนานาชาต ิ หล◌กัสูตรออนไลน์ IACD MOOC 
ใหบ้รกิารเป็นสากลออนไลน์ทีบ่า้นและประสบการณ◌์การเดนิทางเสม◌ือนจรงิ ตามท◌ี◌่ระบุ 
ไว◌้การปฏ◌ิบ◌ตั◌ิตามข◌้อก าหนดท◌้ัง 2 น้ี (การเล◌่าเรื◌่องด◌้วยส◌่ือด◌ิจ◌ิตอล และ IACD MOOC) จะน 
าไปส◌ู่การได◌้ร◌บัรางว◌ลัเก◌ียรต ิ บ◌ตัรร◌บัรองหน◌งัส◌ือเด◌ินทางระหว◌่างประเทศ 
ซ◌่ึงหมายความว◌่าน◌กัศ◌ึกษาจะได◌้ร◌บัท◌กัษะระด◌บัโลกท◌่ีได◌้ร◌บัการพ◌ิจารณาว◌่า 
เป◌็นทร◌พัย◌์ส◌ินทางป◌ญัญา แต◌่ท◌่ีส าค◌ญักว◌่าน◌ั้นค◌ือนายจ◌้างท◌่ีคาดหว◌งั 
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การได◌้ร◌บัหน◌งัส◌ือเด◌ินทางนานาชาต◌ิ ถ◌ือเป◌็นท◌ักษะ 
ระดบัโลกของนกัศกึษาทีไ่ดร้◌บัความไวว้างใจและน่าเช◌ื◌่อถ◌ือ รางว◌ลั Intercultural Passport 
ท◌่ีใหก้บันกัศกึษานัน้ถ◌ูกมอง 
ว◌่าเป◌็นอ◌ุปมาอ◌ุปม◌ยัเสร◌ิมให◌้ก◌บัหน◌ังส◌ือเด◌ินทางต◌่างประเทศอย◌่างเป◌็นทางการท◌่ีบ◌ุคคลควร
ม◌ีเมื◌่อเด◌ินทาง ท◌่ีน◌่าสนใจค◌ือ ความค◌ิดร◌ิเร◌่ิมที◌่คล◌้ายก◌นัส าหร◌บัการจ◌ดัท 
าใบร◌บัรองความสามารถระหว◌่างว◌ฒันธรรมท◌่ีออกให◌้โดยมหาว◌ิทยาลยัที◌่ม◌ีความ เป็นสากลจ 
านวนมากท ั่วโลกซึง่มีจุดม◌ุ◌่งหมายในการพฒันาและประเมนิความสามารถสากลระดบัโลกของนกัศกึษา 



โครงการน้ีไดร้บทุนจากการสนบัสนุนของคณะกรรมาธกิารยุโรป(the European Commission) เอกสารฉบบัน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถงึมุมมองของ 
ผ◌ู◌้เขียนเทา่นัน้และคณะกรรมาธกิารย◌ุโรปไมส่ามารถรบัผ◌ิดชอบตอ่การใช◌้งานใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากขอ้มูลทีอ่ยูใ่นนัน้ 

5 

 

 

 
 

2. แนวทางการเลา่เร◌◌ือ่งด◌ว้ยสือ่ดจิติอลและระเบยีบการสม◌คัรเขา้รว่ม 

ในฐานะนกัศกึษาทีมี่สว่นรว่มในโครงการ FRIENDS คุณสามารถวางแผนจดัระเบียบและสรา้งเรือ่งราวดว้ยสือ่ 
ดจิติอลของคุณเองบนพ้ืนฐานการรบัรูร้ะหวา่งวฒันธรรมและความหลากหลายทางวฒันธรรม IACD และหรือ 
ประสบการณ์ระหว◌่างประเทศโดยใช◌้ว◌ิธ◌ีการแนะน าทีส่ร◌้างข◌ึ◌้นส าหรบัผูเ้ขา้รว่มเก◌่าและม◌ือใหม ่

ค◌ณุสมบตัทิ◌◌ีเ่หมาะสม 
นกัศกึษาทีล่งทะเบียนทัง้หมดท ัง้ในระด◌บัปริญญาตร◌ีหร◌ือระดบับณัฑติศกึษาของมหาว◌ิทยาลยัในเอเช◌ียท ัง้ 12 
แหง่ของ โครงการ FRIENDS มีสทิธิเ์ขา้ร่วมการประกวดน้ี และจะมีการประกาศผลผูช้นะ 3 อ◌นัดบัแรก 

จ านวนผูส้ง่ผลงาน 

อนุญาตใหส้ง่ 1 ผลงาน ต◌่อน◌กัศกึษา 1 คน เทา่นัน้ หา้มมใิหส้มคัรเป็นคู ่หรือกลุม่/ท◌ีม 

ช่องทางรบัสม◌คัร 

สามารถสมคัรไดท้าง https://erasmusplusfriends.eu/register-page/ 

สถานทีส่ง่ผลงาน 

สง่ผลงานผา่นทาง Google drive ทีอ่◌ีเมล friendspsu@gmail.com 
โดยนกัศ◌ึกษาจะต◌้องกรอกหน◌งัส◌ือเผยแพร◌่ตาม แบบฟอร◌์มท◌่ีส าน◌กังานว◌ิเทศส◌มัพ◌นัธ◌์ (IAO) 
ให◌้ไว◌้ในเว◌็บไซต์ https://th.erasmusplusfriends.eu/th/  จากน◌้ันให◌้ท า การสแกนใบสมคัร(Application 
form) Waiver and Release และ Video Release and Consent Form ส่งมาที่ e-mail: 
friendspsu@gmail.com โดยหนงัสือเผยแพร่ฉบบันี้ให้ความยินยอมแก่มหาวิทยาลยั เพือ่ส านกังานวิเทศ สมัพนัธ์ 
(IAO) จะใช้/เผยแพรว่ดิีโอให้กบัผูช้มในวงกวา้งส าหรบัการใช้ประโยชน์จากวตัถุประสงค์การท าใหเ้ป็นสากลตาม 
แนวทางของโครงการ Erasmus + FRIENDS 

หมายเหตุ 

ส าหรบันกัศกึษาของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์สามารถสง่ผลงานไดด้ว้ยตนเองผา่นแฟลชไดร์ฟ ไดที้ส่ านกังานวเิทศ 
สมัพนัธ์ (International Affairs Office) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หากมีขอ้สงสยัในการส่งผลงาน กรุณาตดิตอ่ 
เจา้หน้าทีไ่ดท้างอีเมล prasertsak.w@psu.ac.th ทัง้น้ีจะมีแบบฟอร์มหนงัสือเพื่อการเผยแพรที่ต่อ้งกรอกเมือ่สง่ผลงาน 
ซ◌่ึงหน◌งัส◌ือเผยแพร◌่ฉบบันี◌้จะให◌้ความย◌ินยอมแก◌่มหาว◌ิทยาล◌ยัฯ 
ในการใช◌้หร◌ือเผยแพร่ว◌ิด◌ีโอให◌้ก◌บัผ◌ู◌้ชมในวงกว◌้าง เพ◌ื◌่อเก◌ิด 
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ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ทีเ่ป็นสากลในแนวทางของโครงการ Erasmus + FRIENDS 
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ระยะเวลาการประกวด 
 

เปิดร◌บัสม◌คัรการเลา่เรือ่งดว้ยส◌◌ือ่ดจิติอล ทุกเดือนแรกของภาคการศกึษาปกต ิ
การใหค้ าปรกึษาและการผลติวดิโีอ เดือนที ่2 ถ◌ึงเดือนที ่3 ของภาคการศ◌ึกษาปกต ิ
ก าหนดหมดเขตสง่ผลงาน เดือนที ่4 ของภาคการศกึษาปกต ิ
การประเมนิผลและการตดัสนิ เดือนที ่4 ของภาคการศกึษาปกต ิ
ประกาศผลการประกวดการเลา่เรือ่งดว้ยสอืดจิติอล เดือนที ่4 ของภาคการศกึษาปกต ิ

 
ระยะเวลาเบื◌้องตน้ที◌่ใหไ้ว◌้อาจมีการปรบัเปล◌ี◌่ยนภายในและการแก◌้ไขภายในมหาว◌ิทยาลยั(HEIs) 
ในเอเช◌ียของโครงการ FRIENDS ขึน้อยูก่บัปฏ◌ิทินการศกึษาและวาระการประชุมของแตล่ะมหาว◌ิทยาลยั 

หมายเหตุ 

เน่ืองจากก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลง ใหต้ดิตามประกาศการก าหนดวนัทีจ่ดักจิกรรมของมหาวทิยาลยัของทา่น 

ก าหนดการและระยะเวลาการประกวดเฉพาะของ  มหาว◌ทิยาลยัสงขลานครนิทร◌ ์ม◌ดี◌งัน◌◌ี ้
 

เปิดร◌บัสม◌คัรการเลา่เรือ่งดว้ยส◌◌ือ่ดจิติอล 10 กุมภาพ◌นัธ◌์ 2563 
Orientation 10 มีนาคม 2563 
การใหค้ าปรกึษาและการผลติวดิโีอ 10 กุมภาพ◌นัธ◌์ 2563 – 1 เมษายน 2563 
Workshop VDO Editing (เลือ่นก าหนดการออกไป) 
ก าหนดหมดเขตสง่ผลงาน 10 เมษายน 2563 
การประเมนิผลและการตดัสนิ 1-15 พฤษภาคม 2563 
ประกาศผลการประกวดการเลา่เรือ่งดว้ยสอืดจิติอล 20 พฤษภาคม 2563 

ก าหนดการและระยะเวลาการประกวดเฉพาะของ  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มดีงันี ้
 

เปิดร◌บัสม◌คัรการประกวดการเลา่เรือ่งดว้ยส◌ือ่ดจิติอล 3 กุมภาพ◌นัธ◌์ 2563 
การใหค้ าปรกึษาและการผลติวดิโีอ กุมภาพ◌นัธ◌์ 2563 – มีนาคม 2563 
ก าหนดหมดเขตสง่ผลงาน 15 พฤษภาคม 2563 
การประเมนิผลและการตดัสนิ 19 พฤษภาคม 2563 
ประกาศผลการประกวดการเลา่เรือ่งดว้ยสอืดจิติอล 20 พฤษภาคม 2563 
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ก าหนดการและระยะเวลาการประกวดเฉพาะของ  มหาวทิยาลยัพายพั มดีงันี ้
 

เปิดร◌บัสม◌คัรการประกวดการเลา่เรือ่งดว้ยส◌ือ่ดจิติอล 27 มกราคม 2563 
การใหค้ าปรกึษาและการผลติวดิโีอ 27 มกราคม 2563 
ก าหนดหมดเขตสง่ผลงาน 1 พฤษภาคม 2563 
การประเมนิผลและการตดัสนิ 13-14 พฤษภาคม 2563 
ประกาศผลการประกวดการเลา่เรือ่งดว้ยสอืดจิติอล 15 พฤษภาคม 2563 

 
3. วธิสีรา้งการเลา่เรือ่งดว้ยสือ่ดจิติอล 

เนือ้หาและระยะเวลา 

ความยาวของผลงานว◌ิด◌ีโอควรอยู◌่ที ่ 2 - 3 นาท ี
เนื◌้อหาหล◌กัของการเล◌่าเรื◌่องด◌้วยส◌่ือด◌ิจ◌ิตอลอาจเป◌็นเรื◌่องใดเรื◌่องหนึ◌่ง ต ◌่อไปน้ี แต◌่ไม◌่จ 
าก◌ดัเฉพาะประสบการณ◌์ระหว◌่างประเทศหร◌ือระหว◌่างว◌ฒันธรรม ประสบการณ◌์ระด◌บัโลก ประสบการณ์ 
ข◌้ามว◌ฒันธรรม การเด◌ินทางข◌้ามว◌ฒันธรรม ความส าค◌ญัของประสบการณ◌์ข◌้ามว◌ฒันธรรม 
การส◌่ือสารข◌้ามว◌ฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ฯลฯ 

ผลงานที่ส่งท ัง้หมดจะตอ้งเป็นงานตน้ฉบบั โดยนกัศกึษาทีมี่สทิธิแ์ละมีลขิสทิธิแ์บบเต็มทีก่บัเน้ือหาทีส่ง่ รวมถึงเสียง 
ประกอบและดนตรีทีใ่ช ้ ซึ่งหมายความว่าผลงานทัง้หมดไมค่วรใชเ้น้ือหาทีมี่ลขิสทิธิโ์ดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากแหลง่ใด ๆ 
นอกจากน้ีผลงานทีส่ง่ท ัง้หมดจะตอ้งไมร่วมถึงการรบัรองผลติภณัฑ์หรือบรกิารใด ๆ ผลงานทีส่ง่ท ัง้หมดจะตอ้งเหมาะสม 
ส าหรบัผูช้ม ประชาชนท ั่วไป และชุมชนในนานาชาตทิี ่มีความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยมีขอ้จ ากดัด้านเน้ือหา 
ดงัตอ่ไปน้ี 

 ภาพเปลือย ค าหยาบหรือพฤตกิรรมหยาบคาย 
 การสง่เสรมิพฤตกิรรมทีผ่ดิกฎหมาย 
 สน◌บัสนุนเช◌ื◌้อชาต ิศาสนา อคตทิางเพศหรืออคตทีิน่่ารงัเกียจอ◌ื◌่น ๆ  
 สนบัสนุนการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศหรือความรุนแรง 
 ภาพความรุนแรงหรือเน้ือหาทีไ่มเ่หมาะสมของฉากโดยขึน้อยูก่บัดุลยพินิจของพวกเขา การโลดโผนอนัตราย 

อาว◌ุธจริงทุกชนิด การใช้ยาเสพตดิ เน้ือหาทีใ่ช้แสดงความเกลียดช◌งั การทรมานหรือการใสร่า้ย 
 ว◌สัดุทีส่◌่งเสร◌ิมอคต ิความเกลียดช◌งัหรือเป็นอ◌นัตรายตอ่กลุ่มหรือบ◌ุคคลใด ๆ  

หรือสง่เสรมิการเล◌ือกปฏบิตั ิหรือการเอารดัเอาเปรียบจากเช้ือชาต ิเพศ ศาสนา ความพ◌ิการ 
อายุหร◌ือมูลฐานอ◌ื◌่น ๆ  ทีไ่ดร้บัการคุม้ครอง ตามกฎหมาย 
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ลขิสทิธิ ์

 ว◌สัดุทีมี่แนวโน้มวา่จะกอ่ให◌้เกดิความผดิต◌่อบุคคลใด ๆ  หรือท าใหเ้สียช◌ื◌่อ  
ช◌ื◌่อเสียงหร◌ือสถานะของบ◌ุคคลใด ๆ  ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม 

 ละเมดิสทิธทีิก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้ตกลง 
 บุกรุกความเป็นส◌่วนตวัของบุคคลใด ๆ  

 

หากค◌ุณใช้ร◌ูปภาพ เพลง ว◌ิดีโอ งานว◌ิจยัและแนวคดิของบุคคลอืน่ 
จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูแ้ตง่หรือเจา้ของผลงาน เพ◌ื◌่อ ใช◌้งานของพวกเขา  กล◌่าวอ◌ีกน◌ยัหนึ◌่งค◌ือ 
ว◌สัด◌ุใด ๆ ที◌่ไม◌่ใช◌่งานต◌้นฉบ◌ับของน◌กัผล◌ิตส◌ื่อด◌ิจ◌ิตอลส าหร◌ับการเล◌่าเรื◌่อง จ 
าเป◌็นต◌้องม◌ีการอ◌้างอ◌ิง/การเข◌ียนกล◌่าวขอบค◌ุณหร◌ือได◌้ร◌บัอน◌ุญาตล◌่วงหน◌้าส าหร◌บัการน 
ามาใช◌้งาน เรื◌่องราวในว◌ิด◌ีโอที◌่มี ผลงานของผูอื้น่โดยไมมี่การอา้งองิและการอนุญาตจะถูกตดัสทิธิ ์

ส าห รบัขอ้มูลเพ◌ิ◌่มเต◌ิมเก◌ี◌่ยวกบัว◌ิธ◌ีการขออน◌ุญาตและกฎหมายทีเ่ก◌ี◌่ยวข◌้องก◌บัล◌ิขสทิธิใ์นยุโรป 
กรุณาตรวจสอบทีล่งิค์น้ี 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625126/EPRS_STU(2018)625126_EN.pdf 

ส 
าหรบัขอ้มูลเพ◌ิ◌่มเตมิเก◌ี◌่ยวกบัว◌ิธ◌ีการขออนุญาตตรวจสอบล◌ิขสทิธิไ์ดต้ามลิงค์
ข◌้างล่างน้ี https://fairuse.stanford.edu/overview/introduction/getting-
permission/ 

รูปแบบภาษาของในเรือ่งเลา่ 

ผลงานการเลา่เรือ่งดว้ยสือ่ดจิติอลทีส่ง่เขา้ประกวดน้ี อาจเป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาทอ้งถิน่ใด ๆ ทีมี่ค าบรรยายใต ้
ภาพเป็นภาษาอ◌งักฤษ (English Subtitles) ถงึแมว้า่ส◌ื◌่อของวดิีโอจะเป็นภาษาอ◌งักฤษอยูแ่ลว้ก็ตาม 

รูปแบบของว◌ดิโีอทีใ่ชเ้ลา่เรือ่ง 

รูปแบบว◌ิดีโอส าห รบัการเลา่เรื◌่องดว้ยส◌ื◌่อดจิ◌ิตอลต◌้องเป◌็นร◌ูปแบบของเรื◌่องราวในแนวนอน(horizontal 
stories) ว◌ิดีโอส◌้ัน และอยู◌่ในแนวต◌้ัง(short and vertical videos) 
เป◌็นว◌ิด◌ีโอเคลื◌่อนไหวพร◌้อมเส◌ียง(full motion videos with sound) 
ภาพเคลื◌่อนไหวหร◌ือภาพนิ◌่ง(animation or still images)  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625126/EPRS_STU(2018)625126_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625126/EPRS_STU(2018)625126_EN.pdf
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ร◌ูปแบบว◌ิด◌ีโอนี◌้จะต◌้องอยู◌่ในร◌ูปแบบของว◌ิด◌ีโอภาพ เนื◌้อเรื◌่อง พร◌้อมสไลด◌์แบบกวาดเป◌ิดได ้
อยู◌่ในร◌ูปแบบ AMP Stories; บทความท◌่ีประกอบด◌้วยช◌ุดรายการท◌่ีแสดงเป◌็นรายการ (Listicles) 
และหร◌ือเป◌็นภาพเสม◌ือนจร◌ิง(Virtual reality) ความละเอ◌ียดว◌ิด◌ีโอต◌้องเป◌็นความละเอ◌ียด HDTV, 
1080p (1920x1080 พ◌ิกเซล, อ◌ตัราส◌่วน 16: 9) ว◌ิดีโอตอ้งอยู◌่ในรูปแบบใดร◌ูปแบบหนึ◌่งต◌่อไปนี◌้ค◌ือ AVI, 
WMB, MOV หรือ MP4 (แนะน าใหใ้ช◌้ในรูปแบบ MP4 และ MOV) 
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เครดติ 

โครงการ Erasmus+ ตอ้งการใหมี้การอ◌้างอ◌ิงถงึโลโกข้องโครงการ Erasmus+ 
รวมถงึโลโกข้องโครงการจะตอ้งเป็นส◌่วน หน่ึงของเครดติ/กติตกิรรมประกาศ กลา่วอีกนยัหน่ึงคือโลโก ้ Erasmus+ 
ตามดว้ยโลโกข้องโครงการ FRIENDS และตาม ดว้ยโลโกข้องมหาวทิยาลยัของผูส้มคัร ทีค่วรถูกอา้งถงึในวดีิโอ 
ตามตวัอยา่งโลโกที้แ่สดงดา้นลา่ง 

โลโกข้อง Erasmus+ Programme: 
 
 

 
โลโกข้องโครงการ FRIENDS: 

 

 
โลโกข้อง มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร:์ 

 
 

 
ขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบตอ่ไปน้ี ซึง่แสดงเป็นสว่นท้ายของคูม่◌ือนี◌้ควรน ามาใสร่วมไว◌้ในว◌ิดีโอ คือ 
 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 
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4. การสรา้งเรือ่งราวดว้ยสือ่ดจิติอล 

ส าหรบัค าแนะน 
าเบื้องตน้เกีย่วกบัวิธ◌ีการพ◌ฒันาการเลา่เรื◌่องดว้ยสือ่ดจิิตอลของน◌กัศ◌ึกษาทีมี่สว่นร่วมในโครงการ FRIENDS 
อาจอา้งถงึเนื◌้อหาท◌่ีไดร้บัการพ◌ฒันาโดยโครงการ Erasmus+ อ◌ีกโครงการ ส าหรบัการเสร◌ิมสรา้งข◌ีด 
ความสามารถในระดบัอ◌ุดมศกึษา เช◌่น โครงการ Common Good First: โครงการการเล◌่าเรือ่งดว้ยสือ่ดจิิตอลส 
าหรบั นวตักรรมทางสงัคม หมายเลขโครงการ: 574065-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP 
(https://commongoodfirst.com/how-to-tell-your-story) 

นอกจากน้ีนกัศกึษาทุกคนทีจ่ะสรา้งเรือ่งราวดว้ยสือ่ดจิติอลในโครงการ FRIENDS น้ี ไดร้บัเชญิใหไ้ดร้บัแรงบนัดาลใจ 
จากข ัน้ตอนตา่งๆ ทีจ่ะประสบความส าเร็จตามทีอ่อกแบบมาส าหรบัการอา้งองิและน าเสนอ ดงัตอ่ไปน้ี 

ข ัน้ตอนในการสรา้งเรือ่งราวดว้ยสือ่ดจิติอล 

1. พ◌ฒันาความค◌ิด 
2. วางแผน 
3. โครงรา่ง/สครปิ 
4. สตอรีบ่อร์ด 
5. ภาพยนตร์และการบนัทกึ 
6. การจบและการสง่ 

4.1 พฒันาความคดิ 

ในการสรา้งเรือ่งราวในสือ่ดจิิตอลใหมี้ความน่าสนใจ คุณควรรกัและหลงใหลในสิง่ทีคุ่ณตอ้งการบอกเลา่ การสรา้งสรรค์ 
ผลงานในเรือ่งทีมี่ความหมายกบัตนเองอยา่งลกึซึ้งจะงา่ยกว่าการแกลง้ท าในสิง่ทีต่นคดิวา่จะท าใหค้นอืน่ประทบัใจ 
ตอ่ไปน้ีเป็นแนวคดิส าคญัทีจ่ะช◌่วยคุณก าหนดกรอบความคดิและเริม่โครงการของคุณ 

ค าถามเพือ่ช่วยกระตุน้ความคดิสร◌า้งสรรค◌ข์องคุณ: 

 คณุตอ้งการบอกอะไรกบัผู้ชม ? 

 วิธีใดที ่สรา้งสรรค์ที ่คุณสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ของคุณผ่านประสบการณ์ต่างวฒันธรรมและการสื่อสาร 
ระหวา่งประเทศ ? 

 คุณมีสิ่งทีไ่มซ่ ้ากนั ทีจ่ะพูดตามประสบการณ์การเผชญิหน้าทีน่่าอดึอดัใจหรือความทรงจ าทีช่อบหรือไม ่? 
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 เรือ่งราวทีมี่เพียงคณุเทา่นัน้ทีส่ามารถบอกไดค้อือะไร ? 

 มีสิง่ใดทีผู่กม◌ดัคุณกบัอ◌ีกสว่นหน◌ึ◌่งของโลก ? 

 คณุสามารถบอกเรือ่งความหลงัของภาพไดห้รือไม ่? โปรดแบง่ปนัมนัอยา่งสรา้งสรรค์กบัเรา ! 
 

4.2 วางแผน 

เมือ่คุณมีความคดิคุณจะตอ้งมีแผนส าหรบัการเลา่เรือ่งของคุณ การท าและการวางแผนจะชว่ยใหคุ้ณจดัระเบียบความคดิ 
ของคุณและชว่ยใหคุ้ณหาวธีิใชท้รพัยากรทีคุ่ณมีใหดี้ทีสุ่ด 

ระบุว◌ตัถุประสงค◌ข์องการเลา่เรือ่งของคณุ 

 ท าไมผูค้นถงึแบง่ปนัเรือ่งราวส◌่วนตวั 

 คดิถ◌ึงเวลาทีค่◌ุณไดย้นิเร◌ื◌่องราวสว่นตวัของใครบางคนทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจให้ค◌ุณ 

 คณุรูส้กึอยา่งไร ? ขอ้ความคอือะไร ? 

 เรือ่งราวของคณุคอือะไรและขอ้ความของคณุคอือะไร ? 

 คุณตอ้งการใหผู้ช้มรูส้กึอยา่งไรขณะรบัชมเรื◌่องราวของคุณ ? 

ผูช้ม 

ขัน้แรกใหร้ะบุวา่คุณก าลงัสรา้งเรือ่งราวใหใ้คร สิง่น้ีจะท าใหคุ้ณมีความคดิเกีย่วกบัระดบัภาษาพ้ืนหลงัของผูที้ก่ าลงัดู 
ผลงานของคุณและขอ้มูลเบ้ืองตน้ทีคุ่ณตอ้งใหใ้นหวัขอ้ของคุณ 

วสัด ุ

การเลา่เรือ่งดว้ยสือ่ดจิติอลสามารถผสมผสานแงมุ่มทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของสือ่หลาย ๆ อยา่ง คุณอาจจ าเป็นตอ้งท าฉาก 
หลงัส าหรบัการสมัภาษณ์หรือวตัถุทางกายภาพเพื่อแสดงส าหรบัการถา่ยท า คุณอาจตอ้งท างานกบัแสงไฟ เพื่อต ัง้ฉาก 
คุณอาจตอ้งสรา้งอุปกรณ์ประกอบฉาก เพือ่เน้นจุดในเรือ่งราวของคุณ 
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อปุกรณ์ 

ขึน้อยูก่บัวา่คุณเห็นภาพโครงการของคุณเป็นอยา่งไร คุณจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ตา่ง ๆ คุณอาจจะสามารถสรา้งผลงาน 
ท ัง้หมดของคุณบนโทรศพัท์ของคุณ หากคุณสามารถบนัทกึเสียงทีดี่และมีกลอ้ง คุณอาจตอ้งการใชเ้ครือ่งบนัทกึหรือ 
ไมโครโฟนภายนอกส าหรบัเสียง คุณอาจใชก้ลอ้งแบบ Stand-Alone หรือกลอ้งวดีิโอ คุณสามารถใชอุ้ปกรณ์ปรบัแตง่ 
แก◌้ไขทีย่อดเยีย่มบนโทรศพัท◌์มือถือหรือคอมพ◌ิวเตอร์ก็ได ้

 

4.3 โครงรา่ง / สครปิต ์

ใสก่รอบเรือ่งราวของคณุ 

ลองค◌ิดด◌ูว◌่าท าไมเรื◌่องราวของค◌ุณถ◌ึงม◌ีเอกล◌ ักษณ์ เนื◌่องจากจะใช◌้เวลาเพ◌ียง 2 - 3 นาที 
ค◌ุณต◌้องพ◌ิจารณารายละเอ◌ียดว◌่า ควรใส◌่อะไรเขา้ไปบา้ง เพ◌ื◌่อทีค่◌ุณจะไดไ้มเ่สียโครงเรือ่งของคุณ 

ตน้ฉบบั 

เมือ่คุณก าหนดความคิดและรวบรวมเน้ือหาแล้วคุณอาจจะตอ้งมีขอ้ความล่อลวงเพื่อน าผูช้มผา่นผลงานของคุณ คุณ 
จะตอ้งมีแนวเรือ่งราวบางอยา่งเพ◌ื◌่อใหก้ารเร◌่ิมตน้ทีเ่หมาะสม ปญัหา ความขดัแยง้ 
การแก◌้ไขและการปิดทา้ยท◌่ีเต็มไปด◌้วย ความจรงิแท ้ คุณจะ "เกีย่ว" เราและดงึเราเขา้ไปไดอ้ยา่งไร? 
เรือ่งราวของคุณมีอารมณ์หรือไม ่ ทุกสิง่เหลา่น้ีจะตอ้งถูกจบั ในเวลาไมเ่ก◌ิน 5 นาท ี
ในขณะทีร่กัษาโทนสีและจงัหวะทีเ่หมาะสม 

น◌◌ีค่◌อืบางสิง่ทีค่ณุควรค าน◌งึถงึในขณะทีใ่ชส้ครปิต ์

1. จ าไวเ้สมอวา่ความซือ่สตัย์และเรือ่งราวทีแ่ทจ้รงินั้นทรงพลงัเสมอ 

2. อยา่ล◌ืมเพ◌ิ◌่มข◌้อความ 2-3 บรรทดัในบทเรียนทีผู่อื้น่สามารถเข◌้าใจได ้

3. เน้ือเรือ่งของคณุคอือะไร ? 

4. ผูช้มของคณุจะไดอ้ะไรจากการดูเรือ่งราวของคณุ ? 

5. การน าเสนอและเรือ่งราวมีความส าคญัเทา่เทียมกนัในการมีสว่นรว่มและดงึดูดผูช้มของคณุ 
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4.4 สตอรีบ่อรด์ 

การท าสตอรี◌่บอร์ด หมายถงึวิธ◌ีการวางแผนส าหร◌บัท◌ุกสิ◌่งที◌่จะปรากฏในเรื◌่องราวดจิ◌ิตอล เช◌่น เพลง 
รูปภาพ ค า  ข้อความ ภาพถา่ยและวดีิโอ สตอรีบ่อร์ดจะชว่ยผูเ้ลา่เรือ่งใหเ้ห็นภาพเรือ่งราวท ัง้หมดตัง้แตต่น้จนจบ 
สตอรีบ่อร์ดเป็นภาพทีคุ่ณ แสดงในแตล่ะฉากของเรื◌่องราวดจิ◌ิตอลของค◌ุณ น่ีเป็นว◌ิธ◌ีทีจ่ะท 
าใหค้วามค◌ิดทัง้หมดของคุณตดิอยูบ่นกระดาษ เพ◌ื◌่อให◌้ค◌ุณ สามารถใสค่วามคดิ ภาพและเสียง ตามล 
าดบัทีคุ่ณคาดคดิในผลงานการสรา้งสุดทา้ยของคุณ คุณอาจจะระบุค าอธบิาย ภาพฟองความคดิ ฉลาก ภาพเคลื่อนไหว 
หรือตวัช้ีน าอืน่ ๆ ทีน่ าภาพวดีิโอ หรือภาพเคลื่อนไหวจากฉากหน่ึงไปยงัอีก ฉากหน่ึง 

เคล็ดลบั 

ลองวาดเรือ่งราวของคณุออกมาใหเ้ห็นดว้ยสายตา อะไรคอืสิง่ทีจ่ะเป็นช็อทแรกของคณุและท าไม ? 
 

4.5 ภาพยนตรแ์ละบ◌นัทกึ 

รูปแบบดจิติอล 

การใชส้ตอรีบ่อร์ดของคุณคุณจะรวมองค์ประกอบทัง้หมดส าหรบัสว่นภาพของเรือ่งราวของคุณ สิง่น้ีจะชว่ยใหคุ้ณทราบ 
วา่ผลงานของคุณจะเสร็จสมบูรณ์อยา่งไร เมือ่คุณพอใจกบัสตอรีบ่อร์ดของคุณแลว้คุณจะสามารถเพิ่มสมัผสัสุดท้าย 
ใหก้บัผลงานของคุณได ้

การพากยเ์สยีง 

การพากย์เสียงบรรยายเรือ่งราวทีเ่ป็นภาพส าหรบัเรา สครปิต์เป็นสว่นส าคญัในการเคลื่อนยา้ยผูช้มจากฉากหน่ึงไปอีก 
ฉากหน่ึง น่ีคือว◌ิธ◌ีทีเ่รารูว้◌่าการแสดงภาพเป็นอย่างไร 
คุณจะต้องระมดัระว◌งัเป็นพ◌ิเศษเก◌ี◌่ยวกบัเสียงรบกวนพ้ืนหล◌งัภาพน่ิง 
และเสียงกระหึม่ทีจ่ะเบีย่งเบนความสนใจของผูช้มจากเรือ่งราวของคุณ คุณอาจตอ้งสรา้งสรรค์ในการลดความดงัของ 
การเปลง่เสียงใหค้อ่ย ๆ เบาลง หรือคอ่ย ๆ ดงัขึน้ หรือสรา้งเอฟเฟ็กต์เสียงของคุณ 

เพลง 

อีกแงมุ่มหน่ึงทีคุ่ณอาจตอ้งการใชคื้อ เพลง เพื่อก าหนดอารมณ์และเสียงของคุณส าหรบัวดีิโอ อยา่งไรก็ตามคุณจะตอ้ง 
ระมดัระวงัเกีย่วกบัลขิสทิธิแ์ละทรพัย์สนิทางปญัญาของเพลง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้พลง หมาย 
เหตุอีกประการหน่ึงคอื เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เสียงเพลงไมไ่ด้กลบเสียงของคณุและเบีย่งเบนความสนใจของผู้ชมไป 
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4.6 การจบและการสง่ 

การปรบัแตง่แกไ้ข 

ข ัน้ตอนการปรบัแต◌่งแก◌้ไขค◌ือที ่ ๆ การวางแผนและการบนัท◌ึกมารวมกนั 
ทีค่◌ุณจะรวมสว่นภาพและเส◌ียงเพ◌ื◌่อสร◌้างผลงาน วิดีโอในข ัน้สุดท้าย 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณมีเวลามากกวา่ทีคุ่ณคดิวา่จะตอ้งแก้ไข การปรบัแตง่แกไ้ขเป็นสว่นทีย่าวทีสุ่ดของกระบวนการ 
คุณอาจตอ้งการใช้ประโยชน์จากเพื่อนรว่มงานหรืออาจารย์เพื่อตรวจดูผลงานของคุณดว้ยสายตาและใหข้อ้เสนอแนะ 
คุณจะม◌ีความมุง่ม◌◌่ันในการสร◌้างผลงานทีส่มบูรณ์แบบทีคุ่ณอาจไมส่งัเกตเห็นองค์ประกอบภาพทีก่วนใจในผลงานข
องคุณ และจะตอ้งปรบัใหม ่ คุณจะตอ้งแน่ใจวา่เสียงของคุณสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของฉาก 
คุณอาจตอ้งตดัทอนเสียง หรือภาพใหส้ ัน้ลงเพื่อใหพ้อดีกบัเวลา คุณอาจจ าเป็นตอ้งปรบัค 
าบรรยายหรือภาพเคลือ่นไหวอีกครัง้เพื่อใหเ้หมาะกบั การลืน่ไหลของผลงาน คุณอาจตอ้งสรา้งเครดติของคุณเอง 
หรืออ◌้างอ◌ิงถงึผูที้ช่่วยคุณ 

 

5. กระบวนการตดัสนิและเกณฑก์ารตดัสนิ 

กระบวนการตดัสนิ 

ผลงานทีมี่สทิธิไ์ดร้บัการตดัสนิท ัง้หมดจะอยูภ่ายใตเ้กณฑ์การตดัสนิ จะประกาศผลเพียงผูช้นะ 3 อนัดบัแรก 

ผูต้ดัสนิ 

ผูเ้ชีย่วชาญ 4 คน ในสาขาการสรา้งภาพยนตร์และหรือการเลา่เรือ่งดว้ยสือ่ดจิติอลจะท าหน้าทีใ่นฐานะคณะกรรมการ 
ตดัสนิส าหรบัการประกวดในคร ัง้น้ี 

เกณฑก์ารตดัสนิ 

1. ความคดิสร◌า้งสรรค◌แ์ละความคดิร◌เิร◌◌ิม่ของการออกแบบ (30%) 

ความคดิสรา้งสรรค์ คือการแสดงออกของจนิตนาการของผูส้รา้งทีส่ดใหมแ่ละเป็นการแสดงออกมาภายนอก โดยใช้สือ่ 
ในการถา่ยทอดความคดิ ขอ้ความหรือความคดิ บทเรียงความทีน่่าสนใจท าใหเ้กดิเสียงหวัเราะ ความเศรา้ ความโกรธ 
ความหยิง่ทะนง ความสงสยัหรืออารมณ์รุนแรงอืน่ ๆ การใชแ้ละการควบคุมแสงเพ่ือสรา้งมติรูิปรา่งและความกลมกลืน 
ในภาพหรือวธีิทีผู่ส้รา้งใชค้ าเพือ่แสดงความคดิและอารมณ์ 
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2. การสง่ผลกระทบและเน◌◌ือ้หาของการเลา่เร◌◌ือ่ง (30%) 

การเลา่เรือ่ง หมายถงึความสามารถของเรียงความในการท าใหเ้กดิจนิตนาการสรา้งความรูส้กึ เลา่เรือ่งหรือแสดง 
ความคดิดว้ยทีส่ามารถมองเห็นดว้ยสายตา ความชดัเจนและความหนกัแน่นของเน้ือหาสามารถจูงใจและใหแ้รงบนัดาล 
ใจแกผู่ช้ม 

 

3. การปรบัแต◌ง่และการถา่ยท าภาพยนตร ์(20%) 

การท าวดีิโอหรือออดโิอประกอบดว้ย ความเป็นเลศิทางเทคนิค การจดัองค์ประกอบ แสง สไตล์ สี เสียง เพลง 
การตดัตอ่และการเลา่เรือ่ง รปูภาพ เสียงและเน้ือหาควรมีความหลากหลาย  มุมทีน่่าสนใจ  จนิตนาการและถา่ยทอด 
เรือ่งราวทีไ่ดร้บัการบอกเลา่อยา่งถ◌ูกตอ้งซึง่จะช◌่วยยกระดบัเรื่องราวในว◌ิดีโอ 

 

4. โครงสรา้งและการน าทาง (20%) 

โครงสรา้งและการน าทางประกอบด้วย การจดัเน้ือหา เทคนิคและกลไกที่เหมาะสม การจดัล าดบัความส าคญัของ 
ขอ้มูลและลกัษณะทีผู่ใ้ชน้ าทางผา่นเรือ่งราว ผูอ้อกแบบควรสรา้งอารมณ์ใหผู้ช้มเกดิความหลงใหลและสงสยักบัเรือ่งราว 
ทีเ่ราสร◌้างข◌ึ◌้น ทีท่ าใหพ้วกเขาตอ้งการต◌ิดตามชมมากข◌ึ◌้นจนกระท ั่งตอนจบ  ตวัแบบจะถ◌ูกน 
าเสนอในล◌กัษณะทีส่อดคล◌้อง และสนบัสนุนเรือ่งราวนัน้ๆ 

 

การประกาศผลและรางว◌ลั 

นอกเหนือจาก Intercultural Passport แลว้ผูช้นะ 3 อนัดบัแรกจะไดร้บัของรางวลั (Swags) จากโครงการ FRIENDS 
จะม◌ีการมอบรางว◌ลัพ◌ิเศษให◌้กบัเรื◌่องราวดจิิตอลทีส่ามารถแสดงหล◌กัฐานว◌่าม◌ีการเผยแพรอ่ยา่งกว้างขวางให้
ก◌บัผ◌ู◌้ชมในวง กว้างผา่นช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ เชน่ YouTube, Facebook และ Instagram 
อยา่งไรก็ตามสิ่งน้ีไมไ่ดก้ารนัตีหรือ สง่ผลตอ่การชนะการประกวดในคร ัง้น้ี 
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แหลง่ศกึษาเพิม่เตมิ 
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