โครงงานคอมพิวเตอร์
เรื่อง สื่ อเพือ่ การศึกษาอาเซียน
โดย
1. นายจิณณวัตร บริหารกิจอนันต์
2. นายณพงศ์ สุ วรรณเชษฐ
3. นางสาวณัฏฐา โตรักษา

ม.6/12
ม.6/18
ม.6/18

รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนประกอบ
ของโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงงานคอมพิวเตอร์
เรื่อง สื่ อเพือ่ การศึกษาอาเซียน

โดย
1. นายจิณณวัตร บริหารกิจอนันต์
2. นายณพงศ์ สุ วรรณเชษฐ
3. นางสาวณัฏฐา โตรักษา

ม.6/12
ม.6/18
ม.6/18

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ครู ที่ปรึกษา
นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกูล

โครงงาน เรื่อง
ประเภทของโครงงาน
ผู้จัดทาโครงงาน

ปี การศึกษา

สื่อเพือ่ การศึกษาอาเซียน
โครงงานพัฒนาสื่อเพือ่ การศึกษา
นายจิณณวัตร บริ หารกิจอนันต์ ม.6/12
นายณพงศ์ สุวรรณเชษฐ ม.6/18
นางสาวณัฏฐา โตรักษา ม.6/18
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บทคัดย่อ
การจัดทาโครงงานในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ ให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่สนใจเกี่ ยวกับประชาคม
อาเซียน โดยสร้างสื่อวีดีทศั น์นาเสนอ โดยใช้โปรแกรม Final cut pro ในการตัดต่อวีดีทศั น์ โปรแกรม
Motion5 ใช้สร้าง Effect และโปรแกรม Adobe sound booth cs5 ในการบันทึกเสียง
คณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนิ นงานตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ และได้นาเสนอเผยแพร่ ผลงานโดย
การนาเสนอสื่อวีดีทศั น์ในระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ผลการจัดทาโครงงาน พบว่า การพัฒนาสื่อวีดีทศั น์เพื่อการศึกษาในเรื่ องประชาคมอาเซี ยน
ได้เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ได้รับความสนใจและเป็ น
วีดีทศั น์ที่มีประโยชน์

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานฉบับ นี้ ส าเร็ จ ได้ด้ ว ยความกรุ ณ าของคณะผู ้บ ริ ห ารและคณะอาจารย์ห มวด
คอมพิวเตอร์ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่ งได้ให้คาปรึ กษา ข้อชี้แนะ และความช่วยเหลือ
จนกระทัง่ โครงงานสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี คณะผูจ้ ดั ทาขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่น้ ี
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ให้ความกรุ ณาในการแก้ไข ข้อบกพร่ องต่างๆ ของ
โครงงาน และให้ความรู ้ ให้คาแนะนาทั้งให้กาลังใจ
ท้ายสุดนี้คณะผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า โครงงานนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็ นที่
น่าสนใจสาหรับผูท้ ี่สนใจต่อๆไป

คณะผูจ้ ดั ทา
นายจิณณวัตร บริ หารกิจอนันต์ ม.6/12
นายณพงศ์ สุวรรณเชษฐ ม.6/18
นางสาวณัฏฐา โตรักษา ม.6/18
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
ในยุคโลกาภิวฒั น์ในปั จจุบนั นี้ สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ประเทศต่าง ๆ
ให้ความสาคัญกับการรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อ เพิ่มอ านาจต่อ รองและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันระหว่างประเทศ อาเซียนจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์เพื่อให้สามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จึงกาหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซี ยนขึ้นมาที่ประกอบไปด้วย
3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองความมัน่ คงอาเซี ยน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน ภายในปี 2563 ซึ่ งต่อมาได้เลื่อนกาหนดเวลาสาหรับการรวมตัวกันให้
เร็วขึ้นเป็ นปี 2558
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพือ่ เป็ นการเตรี ยมความพร้อมใน
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่ส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง วัฒนธรรม และ ความมัน่ คง คณะ
ผูจ้ ดั ทาเล็งเห็นความสาคัญจึงสร้างโครงงานนี้ข้ นึ มา โดยการสร้างวีดีทศั น์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เพือ่ เป็ นสื่อให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้เข้าใจและเห็นความสาคัญของ
ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เป็ นสื่อให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ขอบเขตของโครงงาน
สร้างสื่อวีดีทศั น์ เพือ่ เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยใช้โปรแกรม Final cut pro
ในการตัดต่อวีดีทศั น์ โปรแกรมMotion5 ใช้สร้าง Effect และโปรแกรม Adobe sound booth cs5 ใน
การบันทึกเสียง

แผนการดาเนินงาน
ตารางที่ 1 แผนการดาเนินงานโครงงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
มิถุนายน 2555

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1
1.คิดหัวข้อโครงงานเพือ่
นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงงานในการสร้างสื่อ
วีดีทศั น์
3. จัดทาโครงร่ างโครงงาน
เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
4. ศึกษาโปรแกรมต่างๆ
ในการสร้างวีดีทศั น์
5. ออกแบบสร้างสื่อ
วีดีทศั น์ ตกแต่งใส่ เสียง
6. จัดทาโครงงานสร้าง สื่อ
วีดีทศั น์ เรื่ อง สื่อเพือ่
การศึกษาอาเซียน
7. เผยแพร่ ผลงานสื่อ
วีดีทศั น์ผา่ นระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต
8. สรุ ปรายงานโครงงาน
จัดทารู ปเล่ม

2

3

กรกฎาคม 2555
4

1

2

3

สิ งหาคม 2555
4

1

2

3

4

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผูส้ นใจมีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการสร้างสื่อวีดีทศั น์
3. ได้นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณค่าและทาให้เกิดประโยชน์

บทที่ 2
เอกสารที่เกีย่ วข้อง
ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน ให้ความรู ้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ประชาคมอาเซียน
2.2 การผลิตสื่อวีดีทศั น์เพือ่ การประชาสัมพันธ์
2.1 ประชาคมอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ: Association of South East Asian
Nations) หรื อ อาเซียน เป็ นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรู ไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า อาเซียนมีพ้นื ที่ราว 4,435,670 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดีพขี องประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็ นมูลค่า
ราว 1.8 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็ นลาดับที่ 9 ของโลกเรี ยงตามจีดีพี มีภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
ทางการอาเซียนมีจุดเริ่ มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย
มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ แต่ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อไทยเสี ยดินแดนปราสาทพระวิหารให้กมั พูชาในปี พ.ศ.
2505 ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน ปฏิญญากรุ งเทพ อาเซียนได้ถือกาเนิดขึ้นโดยมีรัฐ
สมาชิกเริ่ มต้น 5 ประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ความร่ วมมือในการเพิม่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธารงรักษาสันติภาพและความมัน่ คงใน
ภูมิภาค และเปิ ดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ หลังจาก พ.ศ. 2527 เป็ น
ต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิม่ ขึ้นจนมี 10 ประเทศในปั จจุบนั กฎบัตรอาเซียนได้มีการลงนามเมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทาให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากยิง่ ขึ้น เขตการค้าเสรี
อาเซียนได้เริ่ มประกาศใช้ต้งั แต่ตน้ ปี พ.ศ. 2553 และกาลังก้าวสู่ความเป็ นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะ
ประกอบด้วยสามด้าน คือ ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมัน่ คง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมอาสาและปฏิญญากรุ งเทพ
สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้มีจุดเริ่ มต้นนับตั้งแต่เดื อนกรกฎาคม พ.ศ.
2504 โดยประเทศไทย มาเลเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (ASA, Association of
South East Asia) ขึ้นเพือ่ การร่ วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดาเนิ นการได้เพียง 2 ปี
ก็ตอ้ งหยุดชะงักลง เนื่ องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างอินโดนี เซี ยและมาเลเซี ย และการเสี ย

ดิ นแดนปราสาทพระวิหารให้กัมพูช าของไทย จนเมื่ อ อิ นโดนี เซี ยและมาเลเซี ยฟื้ นฟูสัม พันธภาพ
ระหว่างกัน จึงได้มีการแสวงหาลู่ทางจัดตั้งองค์การความร่ วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค "สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" และถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ของไทยสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม "ปฏิญญากรุ งเทพ" ที่พระราชวังสราญ
รมย์ เมื่ อ วันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2510 ซึ่ งลงนามโดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
ประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อาดัม มาลิกแห่ งอินโดนี เซี ย, นาร์ซิโซ รามอสแห่ งฟิ ลิปปิ นส์,
อับดุล ราซัคแห่งมาเลเซีย, เอส. ราชารัตนัมแห่ งสิ งคโปร์ และถนัด คอมันตร์แห่ งไทย ซึ่ งถูกพิจารณา
ว่าเป็ นบิดาผูก้ ่อ ตั้งองค์กรในปั จจุบนั สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ประกอบด้วย
ประเทศสมาชิกจานวน 10 ประเทศ คิดเป็ นพื้นที่ประมาณ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร และมีประชากร
ประมาณ 560 ล้านคน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2549) ยอดเขาที่ สูงสุ ดในภูมิภาค คือ ยอดเขาข่ากาโบราซี ใน
ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ซึ่ งมีความสู ง 5,881 เมตร และมีอาณาเขตติดต่อ กับจีน อินเดี ย บังกลาเทศ
และประเทศสังเกตการณ์อาเซี ยน คือ ปาปั วนิ วกินี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มีสภาพภูมิอากาศ
แบบร้อนชื้น อุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 27-36 °C พืชพรรณธรรมชาติเป็ นป่ าฝนเขตร้อน ซึ่ งมีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับที่สองของโลก ป่ าดงดิบ ป่ าเบญจพรรณ ป่ าสน ป่ าหาดทรายชายทะเล ป่ าไม้ปลูก มีพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ คือ ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามันและพริ กไทย จากสนธิสัญญา
ไมตรี และความร่ วมมือในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้มีการสรุ ปแนวทางของสมาคมประชาชาติแห่ ง
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ไว้จานวนหกข้อ ดังนี้ ให้ความเคารพแก่เอกราช อานาจอธิปไตย ความเท่า
เทียม บูรณภาพแห่ งดิ นแดนและเอกลักษณ์ ของชาติสมาชิ กทั้งหมด รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมี สิทธิ ที่จะ
ปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอกการรุ กรานดิ นแดนและการบังคับขู่เข็ญจะไม่เข้าไปยุง่ เกี่ยวกับ
กิจการภายในของรัฐสมาชิกอื่น ๆยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน หรื อแก้ปัญหาระหว่างกันอย่าง
สัน ติ ป ระณามหรื อ ไม่ ย อมรั บ การคุ ก คามหรื อ การใช้ก าลัง ให้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งกัน อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
อาเซียนหรื อ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : The Association of
South East Asian Nations) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ.2510 โดยประเทศผูก้ ่อตั้งอาเซียน คือ
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และสิงคโปร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2527 บรู ไน ดารุ สซาลาม ได้เข้ามา
เป็ นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็ นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็ นสมาชิก
ใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็ นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปั จจุบนั อาเซียนมี
ประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ
1.บรู ไนดารุ สซาลาม (Brunei Darussalam) 1.บรู ไนดารุ สาลาม ประเทศบรู ไน มีชื่อเป็ น
ทางการว่า "เนการาบรู ไนดารุ สซาลาม" มีเมือง "บันดาร์เสรี เบกาวัน" เป็ นเมืองหลวง ถือเป็ นประเทศที่
มีขนาดไม่ใหญ่นกั เพราะมีพ้นื ที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิ

ราช โดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข มีประชากร 381,371 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากร
เกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็ นภาษาราชการ
2.ราชอาณาจัก รกัม พูช า (Kingdom of Cambodia) เมื อ งหลวงคือ กรุ งพนมเปญ เป็ น
ประเทศที่มี อ าณาเขตติดต่อ กับประเทศไทยทางทิศเหนื อ และทิศตะวันตก มี พ้นื ที่ 181,035 ตาราง
กิโลเมตร หรื อขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีประชากร 14 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2550)
โดยประชากรกว่า 80% อาศัยอยูใ่ นชนบท 95% นับถือศาสนาพุทธนิ กายเถรวาท ใช้ภาษาเขมรเป็ น
ภาษาราชการ แต่ก็มีหลายคนที่พดู ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนามได้
3.สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย (Republic of Indonesia) เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็ นประเทศ
หมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพ้ืนที่ 1,919,440 ตารางกิ โลเมตร และมีประชากรมากถึ ง 240
ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) โดย 61% อาศัยอยูบ่ นเกาะชวา ส่ วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้
ภาษา Bahasa Indonesia เป็ นภาษาราชการ
4.สาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic
Republic of Lao PDR) เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศ
ลาวมีพ้นื ที่ประมาณครึ่ งหนึ่ งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็ นภูเขา
และที่ราบสูง และไม่มีพ้นื ที่ส่วนใดติดทะเล ปั จจุบนั ปกครองด้วยระบอบสังคมนิ ยม โดยมีประชากร
6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็ นภาษาหลัก แต่ก็มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้
ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
เมืองหลวงคือ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ เป็ นประเทศที่ต้ งั อยูใ่ น
เขตศูนย์สูตร แบ่งเป็ นมาเลเซี ยตะวันตกบคาบสมุ ทรมลายู และมาเลเซี ยตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะ
บอร์เนียว ทั้งประเทศมีพ้นื ที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จานวนประชากร 26.24 ล้านคน นับถือศาสนา
อิสลามเป็ นศาสนาประจาชาติ ใช้ภาษา Bahasa Melayu เป็ นภาษาราชการ
6.สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ (Republic of the Philippines) เมื อ งหลวงคื อ กรุ ง มะนิ ล า
ประกอบด้วยเกาะขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพ้นื ที่ดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92
ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริ สต์ และเป็ นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนา
คริ สต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็ นอันดับ 4 ของโลก มีการใช้ภาษาในประเทศมากถึง 170 ภาษา แต่ใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก เป็ นภาษาราชการ
7.สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ( The Republic of Singapore) เมืองหลวงคือ กรุ งสิ งคโปร์ ตั้งอยูบ่ น
ตาแหน่ ง ยุท ธศาสตร์ ที่เ ป็ นศูน ย์ก ลางคมนาคมทางเรื อ ของอาเซี ยน จึ งเป็ นประเทศที่มี การพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิ จมากที่สุดในย่านนี้ แม้จะมีพ้นื ที่ราว 699 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีประชากร 4.48
ล้า นคน ใช้ภ าษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการ แต่ มี ภาษามาเลย์เป็ นภาษาประจ าชาติ ปั จ จุบ ันใช้ก าร
ปกครองแบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว)

8.ราชอาณาจัก รไทย (Kingdom of Thailand) เมื อ งหลวงคือ กรุ ง เทพมหานคร มี พ้ืน ที่
513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 77 จังหวัด มีประชากร 65.4 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553)
ส่ วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาราชการ ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นองค์ประมุขของประเทศ
9.สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) เมืองหลวงคือ
กรุ งฮานอย มีพ้นื ที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการสารวจถึงเมื่อปี พ.ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88
ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยูใ่ นเขตเมือง ส่ วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิ กายมหายาน ที่
เหลือนับถือศาสนาคริ สต์ ปั จจุบนั ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar) มีเมืองหลวงคือ เนปิ ดอว ติดต่อกับประเทศไทยทาง
ทิศตะวันออก โดยทั้งประเทศมีพ้นื ที่ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า
90% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรื อหินยาน และใช้ภาษาพม่าเป็ นภาษาราชการ
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซี ยน ก่ อตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุ ประสงค์เริ่ มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ อันนามาซึ่ งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒ นธรรม และเมื่ อ การค้าระหว่า งประเทศในโลกมี แนวโน้ม กี ด กัน การค้ารุ นแรงขึ้น ท าให้
อาเซี ย นได้หัน มามุ่ งเน้น กระชับ และขยายความร่ ว มมื อ ด้านเศรษฐกิ จ การค้า ระหว่า งกัน มากขึ้ น
วัตถุประสงค์หลักที่กาหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังนี้
1. ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริ มการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมัน่ คงของภูมิภาค
3. ส่งเสริ มความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์
และด้านการบริ หาร
4. ส่งเสริ มความร่ วมมือซึ่งกันและกันในการฝึ กอบรมและการวิจยั
5. ส่งเสริ มความร่ วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม
การสื่อสาร และปรับปรุ งมาตรฐานการดารงชีวติ
6. ส่งเสริ มการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7. ส่งเสริ มความร่ วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ

2.2 การผลิตสื่ อวีดที ัศน์ เพื่อการประชาสั มพันธ์
สื่อที่นิยมใช้ในงานประชาสัมพันธ์มากกว่าสื่ออื่นใด ในปั จจุบนั นี้ก็คือ สื่ อวีดีทศั น์ วีดีทศั น์ หรื อ
วิดีโอ (Video) เป็ นการนาเอาโทรทัศน์ (Television) หรื อเนื้ อหาทางวิชาการ นโยบาย การประมวล
กิจกรรมการดาเนิ นงาน มาจัดทาเป็ นรายการสั้น ๆ ใช้เป็ นสื่ อเพื่อการนาเสนอ การอธิบาย การสอน
หรื อเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ งตามความต้อ งการของผูผ้ ลิ ต วีดีทศั น์เป็ นผลผลิตที่เกิ ดจาก
กระบวนการทางานอย่างมีระบบของคณะทางาน ซึ่งจะเรี ยกเป็ นผูผ้ ลิต หน่วยผลิต ฝ่ ายผลิต หรื อบริ ษทั
ผลิตรายการ (Prodution House) เพื่อให้ได้มาซึ่ งงานวีดีทศั น์ ตามความประสงค์ของงานหรื อองค์กร
กระบวนการดังกล่าวเรี ยกเป็ นกระบวนการผลิตรายการซึ่งมีเทคนิคขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การวางแผนการผลิต (Planning)
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการระดมความคิด ความเข้าใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อ งทั้งหมด ตั้งแต่ผผู ้ ลิ ตรายการ
ฝ่ ายเทคนิค ฝ่ ายเนื้อหา ผูอ้ อกแบบฉากเวที และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมปรึ กษาถึงประเด็นการผลิต
รายการว่าจะผลิตให้ใครดู หมายถึง กลุ่มเป้ าหมายหรื อผูด้ ู ผูช้ ม และในการผลิตรายการนั้นจะแสดงถึง
อะไรบ้าง จะให้ผชู ้ มได้รู้ ได้เห็นเกี่ยวกับอะไร ประเด็นสุ ดท้ายในการวางแผนก็คือ ผลิตรายการออก
มาแล้วคาดหวังผลอย่างไร หรื อเพือ่ จุดประสงค์อะไรบ้าง
2. การเขียนบท (Script)
บทโทรทัศน์ หรื อ บทวีดีทศั น์ เป็ นการนาเอาเนื้ อหาเรื่ องราวที่มีอยู่หรื อจินตนาการขึ้นมา เพื่อ
การนาเสนอให้ผดู ้ ู ผูช้ ม ได้รับรู ้อย่างพอใจ ประทับใจ ผูเ้ ขียนบทวีดีทศั น์ (Script Writer) จึงจาเป็ นต้อง
มีความรอบรู ้ในศาสตร์และศิลป์ ด้านต่าง ๆ มีความเข้าใจในธรรมชาติการรับรู ้ของมนุ ษย์ ความศรัทธา
สิ่งละอันพันละน้อย ที่จะไปทาให้กระทบกระทัง่ หรื อกระทาในสิ่ งที่ผิดไปจากที่สังคมยอมรับ บทวีดี
ทัศน์ควรจะมีการใช้ภาษาที่สละสลวย ชวนอ่าน ชวนฟั ง มีการเกริ่ นนา การดาเนิ นเรื่ องและบทสรุ ปที่
กระชับ สอดคล้องกัน รู ้จกั สอดแทรกมุขตลกเกร็ ดความรู ้ หรื อเทคนิ คแปลก ๆ มีลีลาที่น่าสนใจ เพื่อ
เป็ นสี สันของเรื่ องราว การเขียนบทวีดีทศั น์จะมี ท้ งั การร่ างบทวีดีทศั น์และการเขียนบทวีดีทศั น์ฉบับ
สมบูรณ์ ร่ างบทโทรทัศน์เป็ นการวางโครงเรื่ อง (Plot) ของรายการแต่ละรายการ ปกติจะแบ่งเป็ น 3
ขั้นตอน คือ การเกริ่ นนา (Introduction) เนื้ อเรื่ องหรื อตัวเรื่ อง (Body) และการสรุ ปหรื อการส่ งท้าย
(Conclusion) การเขียนร่ างบทจะเป็ นการกาหนดเรื่ องราวที่นาเสนอ นาเอาแก่นของเรื่ อง (Theme) หรื อ
ความคิดรวบยอด (Concept) ของเรื่ องมาคลี่คลาย มาขยายให้เห็นอย่างเป็ นขั้นตอน มีการสอดแทรก
อารมณ์ มีการหักมุม สร้างความฉงน นาเรื่ องราวไปสู่ จุดสุ ดยอด (Climax) ให้ได้ดีที่สุดร่ างบทวีดิทศั น์
เขี ย นเป็ นความเรี ย ง ที่ ใช้ภ าษาสละสลวย ทันสมัย สอดแทรกสาระ เกร็ ด ความรู ้แ ละสร้ า งความ
ประทับใจ อาลัยอาวรณ์ ในที่สุด บทวีดีทศั น์ฉบับสมบูรณ์ (Full Script) หรื อเรี ยกเป็ นบทสาหรับถ่าย
ทา (Shooting Script) เป็ นการนาเอาร่ างบทมาขยายอย่างละเอียด ในลักษณะของการถ่ายทา ซึ่ งจะมี
ลักษณะของภาพขนาดของภาพ กาหนดกล้อ งและการแสดงของผูแ้ สดง หรื อ เหตุการณ์น้ ัน อย่าง

สมจริ งคณะทางาน หรื อผูผ้ ลิตรายการจะยึดการปฏิบตั ิงานตามบทวีดี ทศั น์น้ ี แต่ลกั ษณะที่เป็ นจริ งบท
วีดีทศั น์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบทบ้าง ตามความเหมาะสมของเหตุการณ์น้ นั
3. การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ (Preparation)
ในการเตรี ยมเพือ่ การผลิตรายการนั้น คณะทางานจะเตรี ยมทุกสิ่ งทุกอย่างที่มีส่วนเอื้ออานวยต่อ
การทางาน เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในการถ่ายทา เตรี ยมสถานที่ เตรี ยมบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่ งพร้อมที่จะ
ทางานได้ท ัน ทีใ นกรณี ที่ มี การเสริ ม แต่ ง หรื อ แก้ไ ขปั ญ หาการถ่ า ยท า เพราะความไม่ พ ร้อ มของ
เรื่ องราวเหตุการณ์และสถานที่ยงิ่ ต้องมีการเตรี ยมสิ่ งต่าง ๆ เพื่อจาลองสถานการณ์ให้สมจริ ง เท่าที่จะ
ทาได้ให้ดีที่สุด
4. การบันทึก (Recording)
กระบวนการถ่ายทา จะดาเนินไปตามแผนที่ได้วางไว้ และถ่ายทาตามบท โดยมุ่งให้ได้ภาพตรง
ตามความต้องการมากที่สุด อาจจะถ่ายทาหลาย ๆ ครั้ง ในฉากใดฉากหนึ่ ง เพื่อมาคัดเลือกหาภาพที่ดี
ในตอนจะตัดต่ออีกครั้งหนึ่ง ในการบันทึกแบ่งเป็ น บันทึกภาพและบันทึกเสี ยงซึ่ งการบันทึกภาพนั้น
จะได้ท้งั ภาพทั้งเสี ยงอยูแ่ ล้ว เมื่อตัดต่อสามารถเลือกได้ว่า ช่วงไหนจะใช้แต่ภาพ หรื อใช้ท้ งั ภาพและ
เสี ย ง การบัน ทึ ก ภาพ บัน ทึ ก หรื อ ถ่ ายท าตามสภาพความเป็ นจริ ง และความจ าเป็ นก่ อ นหลัง ไม่
จาเป็ นต้องเรี ยงฉาก ตามบทวีดีทศั น์ (Script) ในการบันทึกเสี ยง จะบันทึกทั้งเสี ยงเหตุการณ์จริ ง เสี ยง
สัมภาษณ์ เสียงสนทนา เสี ยงบรรยาย เสี ยงเพลงประกอบ และเสี ยงเหตุการณ์หรื อเสี ยงที่นามาใช้เป็ น
เอฟเฟค (Sound Effect) ให้เรื่ องราวน่ าสนใจซึ่ งกระบวนการเกี่ยวกับเรื่ องเสี ยง จะมีการผสมเสี ยงอีก
ครั้งหนึ่ง ในกระบวนการตัดต่อภาพและเสียง
ข้อสาคัญในการทาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่ อวีดีทศั น์ในการผลิตสื่ อวีดีทศั น์เพื่อจุดมุ่งหมาย
ใด ๆ ก็ตาม คณะทางานควรจะมี ค วามรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อ งาน นโยบายและกิ จกรรมขององค์ก ร
พื้นฐานของงานโทรทัศ น์ หรื อ การทาวีดี ทศั น์ไ ว้บา้ ง เพื่อ การสร้ างงาน การคิดสร้างสรรค์ จะได้
หลากหลาย น่ าสนใจ และที่สาคัญจะช่วยให้งานดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ น บรรลุเป้ าหมายได้ดียงิ่ ขึ้น
สิ่ งที่ควรรู ้ ควรเข้าใจมีมากมาย อาทิ อุ ปกรณ์ที่ใช้ในการผลิ ต เทคนิ คกล้อ ง ชนิ ดของภาพ การลาดับ
ภาพและตัดต่อภาพ การนาเสียงมาใช้ในงานวีดีทศั น์ตลอดจนการใช้กราฟิ กคอมพิวเตอร์
ข้ อควรจาในการประชาสัมพันธ์ ด้วยสื่ อวีดีทัศน์
เป็ นที่ ท ราบกั น ดี แ ล้ ว ว่ า สื่ อ วี ดี ท ัศ น์ เป็ นสื่ อ ที่ มี ค วามพร้ อ มในลั ก ษณะของมั ล ติ มี เ ดี ย
(Multimedia) ซึ่ ง ได้ร วบรวมเอาความโดดเด่ น ของรู ป แบบ และแนวทางการน าเสนอที่ส มบู ร ณ์
ครบถ้วนไว้ท้ งั ภาพเคลื่ อ นไหว เสี ยงประกอบ คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก และเทคนิ คพิเศษอี กมากมาย
หน่ ว ยงานหรื อ องค์ก รใด จะผลิ ต สื่ อ วีดี ท ัศ น์ เ พื่อ ใช้ใ นการประชาสัม พัน ธ์ นอกจากจะเข้า ใจถึ ง
คุณสมบัติที่น่าสนใจดังกล่าวแล้ว ควรพิจารณาถึงประเด็นเรื่ องราวต่าง ๆ เช่น
• จะผลิตสื่ อวีดีทศั น์ สาหรับกลุ่มเป้ าหมายใด การผลิตวีดีทศั น์ ควรเลื อกให้เหมาะกับกลุ่มผูด้ ู
ผูช้ ม เพราะเนื้อหาเรื่ องราว จะมีความเข้มข้น หรื อละเอียดลึกซึ้งแตกต่างกัน

• การผลิตสื่ อวีดีทศั น์ตอ้ งการแสดงถึงเนื้ อหาสาระมากน้อ ยแค่ไหน ประเด็นของเรื่ องราวหรื อ
แก่นแท้ (Theme) จะแสดงถึงอะไรบ้าง
• การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์น้ ี คาดหวังผลอะไรบ้าง ถ้าหากรู ้ถึงวัตถุประสงค์หรื อความคาดหวัง
ถึงผลที่ได้จากสื่อที่ผลิต จะช่วยให้เนื้อหาเรื่ องราวในวีดีทศั น์ตรงประเด็นได้มากขึ้น
• ในกระบวนการผลิ ตวีดีทศั น์ได้มีการประสานงานกับบุคลากรระดับสู งผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดเพือ่ ความเข้าใจในเรื่ องราวเพือ่ ความถูกต้องและการประสานสัมพันธ์ที่ดีใน
การทางาน
• ผูผ้ ลิ ตควรเข้าใจถึ งประเด็น ในการทาวีดี ทศั น์ ถึงความเหมาะสมของเรื่ อ งราวความโดดเด่ น
หรื อความน่าจะเป็ นของการเลือกสิ่ งที่นาเสนอ ทั้งบุคลากร สถานที่กิจกรรมหรื อเหตุการณ์ตลอดจน
ข้อมูลต่างๆ พยายามหามุมมองที่มีคุณค่า เลือกสิ่งที่น่าสนใจออกมานาเสนอซึ่ งบางครั้งอาจมีการเสริ ม
แต่งบ้างก็ควรต้องเลือก ต้องพยายาม เพือ่ ให้ได้สื่อวีดีทศั น์ที่น่าสนใจ
• คณะทางานควรเปิ ดใจกว้าง ในการวิพากษ์และตรวจทานผลงาน เพื่อจะได้ปรับปรุ งและสรรค์
สร้างงานให้มีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
อุปกรณ์ และวิธีการดาเนินการ
การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อเพือ่ การศึกษาอาเซียน คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานมีวธิ ีการ
ดาเนินงานโครงงาน ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
1. คิดหัวข้อโครงงานเพือ่ นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานในการสร้างสื่อวีดีทศั น์
3. ศึกษาโปรแกรม Adobe audition ในการสร้าง
4. จัดทาโครงร่ างโครงงานเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
5. ออกแบบสื่อวีดีทศั น์
6. จัดทาโครงงานสร้าง สื่อวีดีทศั น์ เรื่ อง สื่อเพือ่ การศึกษาอาเซียน
7. เผยแพร่ ผลงานโดยการนาเสนอผ่านสื่อวีดีทศั น์
8. ทาเอกสารสรุ ปรายงานโครงงาน
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษา เรื่ อง ประชาคมอาเซียน
2. ศึกษา เรื่ อง การทางานของตัวโปรแกรมต่างๆ ได้แก่
- โปรแกรม Final cut pro
- โปรแกรม Motion 5
- โปรแกรม Adobe sound booth cs5

3.3 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ ในการพัฒนาโครงงาน
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
2. ซอฟต์แวร์
- โปรแกรม Final cut pro
- โปรแกรม Motion 5
- โปรแกรม Adobe sound booth cs5

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์พฒั นาสื่อเพือ่ การศึกษา เรื่ อง สื่อเพือ่ การศึกษาอาเซียน
เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
มีผลการดาเนินงานโครงงาน ดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาโรงงาน
การพัฒนาโครงงาน สื่อเพือ่ การศึกษาอาเซี ยน เพื่อเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
ที่ประเทศไทยได้เข้าร่ วม และจะก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยนในพุทธศักราช 2558 นี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้
ดาเนินงานตามขั้นตอนการดาเนินงานที่ได้วางแผนไว้ และได้นาเสนอเผยแพร่ ผลงานผ่านทางเครื อข่าย
ระบบอินเทอร์เน็ต www.youtube.com ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ใน
โลกออนไลน์และรวดเร็วในการรับข้อมูล
4.2 ตัวอย่ างผลงาน
ภาพที่ 1 ภาพผลงานสื่อเพือ่ การศึกษาอาเซียน

บทที่ 5
สรุ ปผลการดาเนินงาน / ข้ อเสนอแนะ
การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อเพือ่ การศึกษาอาเซียน สามารถสรุ ปผลการดาเนินงาน
โครงงานและข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน
5.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพือ่ ให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
5.1.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมทีใ่ ช้ ในการพัฒนาโครงงาน
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
2. ซอฟต์แวร์
- โปรแกรม Final cut pro
- โปรแกรม Motion 5
- โปรแกรม Adobe sound booth cs5
5.2 สรุปผลการดาเนินงานโครงงาน
การดาเนินงานโครงงานนี้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ คือ เพือ่ เป็ นสื่อให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่
สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สื่อเพือ่ การศึกษาอาเซียน เป็ นสื่อวีดีทศั น์นาเสนอผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต www.youtupe.com ที่มีท้งั ภาพและเสียงสร้างความสนใจช่วยพัฒนาให้ความรู ้ของผูช้ ม
มีความเข้าใจ เห็นความสาคัญของประชาคมอาเซียนที่จะเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย สื่อวีดีทศั น์
เพือ่ การศึกษาอาเซียน จึงเป็ นสื่อที่มีประโยชน์ เป็ นการนาซอฟต์แวร์มาพัฒนาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดทาเนื้อหาของโครงงานให้หลากหลายและมีเนื้อหาที่ออกมาหลายๆรู ปแบบ
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ภาคผนวก

ประวัตผิ ้ ูจดั ทาโครงงาน
นายจิณณวัตร บริ หารกิจอนันต์ เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2538 ที่จงั หวัด กรุ งเทพฯ
จบการศึกษาระดับชั้นประถมจากโรงเรี ยน สารสาสน์วิเทศร่ มเกล้า จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จาก โรงเรี ย น เตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาพัฒ นาการ ในปั จ จุ บ ัน ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ที่ โ รงเรี ย น เตรี ย ม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
นายณพงศ์ สุ วรรณเชษฐ เกิ ดวันที่ 10 เมษายน 2538 ที่จงั หวัด กรุ งเทพฯจบการศึกษา
ระดับชั้นประถมจากโรงเรี ยน อนุ บาลพิบูลเวศม์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรี ยน
เตรี ยมอุ ดมศึกษาพัฒนาการ ในปั จจุบ ันกาลัง ศึกษาอยู่ที่โรงเรี ยน เตรี ยมอุ ดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
นางสาว ณัฏฐา โตรักษา เกิดวันที่ 21 มิ ถุนายน 2538 ที่จงั หวัด กรุ งเทพฯจบการศึกษา
ระดับชั้นประถมจากโรงเรี ยน กฤตศิลป์ วิทยา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรี ยน
เตรี ยมอุ ดมศึกษาพัฒนาการ ในปั จจุบ ันกาลัง ศึกษาอยู่ที่โรงเรี ยน เตรี ยมอุ ดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

