การจัดการความรู ้
(Knowledge Management : KM)
เรือ่ ง การพัฒนาช่องทางเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารตลาดแรงงานสู่เครือข่าย

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
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องค์ความรู้
เรื่อง การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่เครือข่าย
กองบริ ห ารข้ อ มู ลตลาดแรงงาน มี ภ ารกิ จ ในการศึ ก ษาวิ จั ย และวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
ตลาดแรงงาน และแนวโน้ ม ความต้ อ งการแรงงาน ประสานการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารตลาดแรงงาน
แก่ ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน และประชาชนทั่ ว ไป รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ตลาดแรงงาน ซึ่งในอดีตมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในรูปแบบเอกสาร โดยจัดพิมพ์เป็นวารสาร
หรือรายงานเป็นรูปเล่มส่งให้หน่วยงานต่างๆ ต่อมาเมื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการติดต่อสื่อสาร จึงได้เพิ่ม
ช่องทางการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลสามารถทาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่มีบทบาทสาคัญ ต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชน
เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากเป็ น เครื อ ข่ า ยที่ เ ชื่ อ มโยงถึ ง กั น ได้ ทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก สามารถรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ได้ ห ลายรู ป แบบ
ด้วยศักยภาพในการสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่มีข้อจากัดเรื่องเวลาและระยะทาง สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่จะช่วยสนับสนุนสื่อหลักที่มีอยู่เดิมได้เป็นอย่างดี สร้างโอกาสให้สามารถสื่อสารกับสาธารณะ และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งจากการวิจัยของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในปี 2561 พบว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่คนในแต่ละเจนเนอเรชั่นเข้าถึง
มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่
ลาดับที่
1
2
3

Baby Boomer

Gen X

Gen Y

Gen Z

(97.3%)

(99.5%)

(99.6%)

(99.8%)

(94.2%)

(97.5%)

(99.4%)

(96.7%)

(92.2%)

(96.8%)

(98.5%)

(91.0%)

ดังนั้น กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน จึง มีแนวคิดที่จะพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงานสู่เครือข่ายให้สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และพฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยสาคัญที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ประกอบด้วย การออกแบบเนื้อหาและนาเสนออย่างโดดเด่น ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าถึง และเปิดโอกาสให้ผู้รับ
ข่าวสารได้มีส่วนร่วม กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานจึงได้สร้างและแสวงหาความรู้ในการออกแบบการนาเสนอ
ข่าวสารตลาดแรงงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยนาเสนอองค์ความรู้ ดังนี้
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1. วิธีการนาเสนอคลิปวิดีโอให้น่าสนใจและประสบความสาเร็จ
การน าเสนอวิ ดี โอคลิ ปแม้ จะเป็ นช่ อ งทางที่ ปรากฏอยู่ เป็ นระยะเวลานานมากแล้ วก็ ตาม
แต่การทาวิดีโอคลิป ยังถือได้ว่าเป็น ช่องทางที่ยังได้รับความนิยม เพราะสามารถสื่อสารกับ ผู้ชมให้เข้าใจได้ง่าย
มากที่สุด และสามารถจดจาเราได้ดี เนื่องจากได้เห็นทั้งภาพและได้ยินทั้งเสียง ซึ่งในปัจจุบันการทาวิดีโอคลิป
มีการนามาเผยแพร่อย่างหลากหลาย เนื่องจากมีขนาดไฟล์เล็ก ไม่กินพื้นที่ โดยในการทาคลิปวีดีโอให้น่าสนใจ
และประสบความสาเร็จประกอบด้วย
1. ทาให้วิดีโอเกิดการพูดถึง (Viral) : การสร้าง Viral คือ สิ่งสาคัญที่สุดที่จะทาให้วิดีโอคลิป
กลายเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การบอกต่อ การแชร์ เกิดกระเส หรือการพูดถึง แต่การที่จะทาให้วิดีโอเกิดการพูดถึงนั้น
ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย เพราะวิดีโอจะต้องดีจริง และที่สาคัญต้องดีมากพอที่จะทาให้เกิดการบอกต่อๆ กันได้
2. ทาให้ผู้เข้าใช้ (User) มีส่วนร่วมในวิดีโอด้วย : วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการเกิด
Viral ได้ คือต้องทาวิดีโอคลิปให้เข้าถึงผู้ชม เพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกอินด์กับมัน และรู้สึกสนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายในคลิปวิดีโอ โดยพยายามนาเสนอบทบาทของผู้ชมให้เข้าไปมีส่วนร่วมในคลิปวิดีโอนั้นด้วย หากสามารถ
เข้าถึงผู้ชมได้สาเร็จแล้ว การบอกต่อกันปากต่อปาก หรือการแชร์คลิปวิดีโอจะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน
3. ทาให้ออกมาง่ายที่สุด (Easy) : การสร้างเนื้อเรื่องให้เข้าใจง่าย นาไปใช้งานง่าย คือหัวใจ
หลักๆ ของการทาวิดีโอคลิปเลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าใครก็ตามต่างก็ต้องการอะไรที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน หรือมี
เงื่อนงามากเกินไป โดยที่ความยาวของวิดีโอคลิปที่ดีต้องไม่เกิน 3 นาที
4. เน้นเนื้อหาไปในทางเดียวกันและชัดเจน (Clear) : การสร้างเรื่องราวจาเป็นที่จะต้อง
สร้างเนื้อเรื่องให้ชัดเจน ไม่เชื่อมโยงเรื่องไปหาเรื่องอื่นๆ ทาให้เกิดความสับสนซับซ้อน เพราะหากในคลิปวิดีโอ
มีเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงไปยังหัวเรื่องอื่นๆ มากเกินไป วิดีโอคงไม่มีทางที่จะประสบความสาเร็จได้อย่างแน่นอน
5. เนื้ อ เรื่ อ งมี ค วามสนุ ก สนาน น่ า ติ ด ตาม และมี ป ระโยชน์ (Fun) สิ่ ง ที่ แ น่ น อนที่ สุ ด
ของการท าวิ ดี โ อคลิ ป และขาดไปไม่ ไ ด้ เ ลย นั่ น คื อ ความสนุ ก สนาน ที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งอรรถรสในการชม
และก่อให้เกิดความประทับใจ และจะยิ่งดีมากขึ้นหากวิดีโอคลิปนั้นสามารถให้ประโยชน์แก่ผู้ชมด้วย
6. โพสต์ลงใน YouTube เมื่อเจ้าของคลิปหรือหน่วยงานต้องการนาเสนออะไรที่เป็นวิดีโอ
เว็บไซต์แรกที่เจ้าของคลิปต้องวิ่งเข้าหาคือ YouTube สิ่งที่ต้องทาคือการตั้ง channel ของตัวเองและเริ่มโพสต์
วิดีโอเป็นซีรี่ย์ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแปะโลโก้สีเจ้าของคลิปอย่างถูกต้องบน channel เมื่อโพสต์วิ ดีโอแล้ว
ให้เขียนคาแนะนาคลิปอย่างน่าสนใจพร้อมสอดแทรกคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หรือกลุ่มเป้าหมาย
หากวิดีโอเป็นที่น่าสนใจก็จะกลายเป็น Viral ได้ในเวลาอันรวดเร็ว
7. ตั้งชื่อคลิปวิดีโอให้น่าสนใจ การตั้งชื่อคลิปวิดีโอที่ดีจะช่วยดึงดูดความสนใจผู้ชม และยังช่วยให้
คลิปติดอันดับผลการค้นหายอดนิยมอย่างรวดเร็ว แนวทางในการตั้ง ชื่อคือต้องพยายามหาจุดกลางระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์กับการบรรยายสรรพคุณของเจ้าของคลิปหรือการบริการ นอกจากนี้ ต้องพยายามใส่คาสาคัญ
ให้ค้นหาง่ายๆ และใส่ข้อมูลการติด ต่อ เช่ น อีเมล์ หรือ เว็ บไซต์ เพื่อ ให้ผู้บริ โภคลิง ค์กลับมาได้แม้ ไ ม่ไ ด้ช ม
คลิปวิดีโอเลยก็ตาม
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8. เพิ่มบทบรรยายลงในวิดีโอ เป็นเทคนิคง่ายๆ ที่หลายคนอาจมองข้าม การเพิ่มบทบรรยาย
จะทาให้ ผู้ชมแน่ใ จว่าเจ้า ของคลิ ปต้องการจะสื่ออะไรและยัง ช่วยให้ผู้พิการหรือคนต่างชาติเข้าใจสารของ
เจ้าของคลิปได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ หลั ง จากอัพบทบรรยายขึ้นบน Youtube เรียบร้อย ยัง สามารถนาบท
บรรยายนั้นๆ ไปใช้กับเว็บไซต์หรือบล็อกอื่นๆ ของคุณได้ต่อไปด้วย
9. เพิ่มลิงค์ของหน่วยงานรวมอยู่ในคลิป หลังจากชมวิดีโอแล้ว ผู้ชมหลายคนอาจต้องการ
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม หน่วยงานจึงควรเพิ่มลิงค์เพื่อเชื่อมผู้ชมกลับเข้าสู่เว็บไซต์หลักบนคาอธิบายของวิ ดีโอ
หรือในคลิปวิดีโอเลยก็ได้ วิธีการนี้จะช่วยเปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นลูกค้าได้เร็วอย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้การที่มีคน
เยี่ยมชมเว็บมากขึ้นก็จะช่วยให้หน่วยงานไต่อันดับผลการค้นหาในเสิร์จเอนจิ้นเพิ่มได้อีก
2. การสร้างผลงานวิดีโอ
การสร้างผลงานวิดีโอนั้นจะต้องผ่านกระบวนการคิดวางแผนอย่างรอบคอบเพราะปัญหาที่
มักเกิดขึ้นเสมอคือการไม่ได้ภาพตามที่ต้องการ เนื้อหาที่ถ่ายมาไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการนาเสนอ แนวคิด
ในการทางานวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ จะไม่ต้องมาเสียเวลาแก้ไขภายหลัง โดยมีลาดั บ
แนวคิดของงานสร้างวิดีโอเบื้องต้น ดังนี้
2.1 Story Borad การเขียนโครงสร้างรายละเอียดของผลงานทั้งหมดแบบจาลองเพื่อให้เห็น
ลาดับขั้นตอนของการทางาน สิ่งที่ประกอบทั้งหมดของผลงาน การเขียน Story Borad เป็นการทาให้เพื่อนร่วม
องค์กรทาความเข้าใจได้รวดเร็วและยังวิเคราะห์ความผิดพลาดได้ดี
2.2 เตรียมองค์ประกอบ ในการทางานวิ ดีโอจะต้องเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน
ไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอ, ไฟล์ภาพนิ่ง, ไฟล์เสียง หรือไฟล์ซาวน์แทร็กซ์ต่างๆ
2.3 ตัดต่องานวิดีโอ การตัดต่อ คือ การนาองค์ประกอบต่างๆ ที่เตรียมไว้มาตัดต่อเป็นงาน
วิดีโองาน วิดีโอจะออกมาดีน่าสนใจเพียงใดขึ้นอยู่กับการตัดต่อเป็นสาคัญ
2.4 ใส่เอฟเฟก/ตัดต่อใส่เสียง ในขั้นตอนการตัดต่อ จะมีตกแต่งงานวิดีโอด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการใส่สี การใส่ข้อความ หรือเสียงดนตรีซึ่งจะช่วยให้งานของเรามีสีสันและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
2.5 แปลงวิดีโอเพื่อนาไปใช้งานจริง ขั้นตอนการแปลงวิ ดีโอเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทางาน
วิดีโอที่เราได้ทาเรียบร้อยแล้วนั้นไปใช้งาน และนาผลงานไปเผยแพร่หรือนาไปใช้งานได้ทันที
การใช้แนวคิดในการสร้างผลงานวิดีโอเป็นเรื่องสาคัญ ในการทางานเพื่อช่วยให้การทางานเป็นระบบ
และแสดงการทางานอย่างมีขั้นตอนทาให้เพื่อนร่วมงานสามารถทาความเข้าใจและเสนอเพิ่มเติมได้สะดวก
3. การตัดต่อวิดีโอ
ในปัจจุบันการตัดต่อวิดีโอมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ซึ่งการตัดต่อ
มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว สี หรือเสียง ซึ่งการตัดต่อวิดีโอมีหลากหลาย
รูปแบบ สื่อความหมายแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงจุดประสงค์วิดิโอด้วยเช่นกัน
3.1 ความหมายของการตัดต่อ
ความหมายของการตั ด ต่ อ คื อ การน าเสนอภาพหลายภาพมาประกอบกั น ให้ เ ป็ น
เรื่องราว โดยการนารายละเอียดของภาพและเหตุการณ์ที่สาคัญจากสื่อบันทึก electronic ที่ได้บันทึกไว้หรือ
วิดีโอฟุตเทจ (VDO Footage) มาทาการสร้างสรรค์เพื่อเรียงลาดับให้ได้เนื้อหาตามจุดประสงค์ซึ่งภาพที่นามาลาดับ
ไม่จาเป็นต้องสาคัญเท่ากันทุกภาพ ความสาคัญอาจจะลดลงไปตามเนื้อหา ภาพบางภาพสามารถเป็นสาเหตุ
สาคัญของการเกิดของเหตุการณ์แต่บางภาพอาจเป็นส่วนประกอบเท่านั้น
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3.2 รูปแบบการตัดต่อวิโอ
การผลิตสื่อวีดีโอมีรูปแบบการตัดต่อวิโอ ดังนี้
Quick Cut : การตัดต่อภาพแบบเร็วๆ เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจดึงดูดอารมณ์ของคนดู
ซึ่ง สามารถทา ให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น มีชีวิตชีวา เร่งรีบ เร้าใจ การนาวิดีโอไปใช้งาน สามารถนาไปใช้งานได้
หลายๆ ลักษณะดังต่อไปนี้
ด้านบันเทิง (Video Entertainment) สามารถบันทึกมิ วสิควิดีโอ รายการ โทรทัศน์
ที่ชื่นชอบ บันทึกการแสดงสด หรือในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่าง ๆ เพื่อนากลับมาชมได้อีกครั้ง
ด้านการนาเสนองาน (Video Presentation) สาหรับแนะนาสินค้า กิจกรรม ด้านต่างๆ
การตัดต่อภาพแต่ละครั้งผู้จัดทาต้องการให้ผู้ชมมีความรู้สึกน่าสนใจ โดยใช้ภาพและเสียงมาประกอบ เพื่อให้
การนาเสนอมีความเพลิดเพลินกับการรับชม
3.3 วิธีการตัดต่อวิดีโอ
ปัจจุบันการตัดต่อวิดีโอมีโปรแกรมสาเร็จรูปให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรื่องของเทคนิค วิธีการ
ตัดต่อ ซึ่งองค์ความรู้ของผู้นาเสนอรายการ LMI Station ได้ใช้โปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอได้แก่ Adobe Premiere Pro
ขนาดไฟล์ 3GB เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และ Davinci Resolove ขนาดไฟล์ 3GB เป็นโปรแกรมฟรี
ที่นิ ยมใช้ กัน อย่ างแพร่ห ลาย แต่ มีข้ อจ ากั ดต้ องใช้ nvidia graphiccard หรือ โปรแกรมอื่ นตามความสนใจ
และความถนัด (ซึ่งผู้สนใจสามารถค้นหาและศึกษาได้ทางอินเตอร์เน็ต)
4. ตัวอย่างการจัดทาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านช่องทาง YouTube
การจัดทาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านช่องทาง YouTube โดยศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ภาคเหนือ ได้การดาเนินงาน ดังนี้
4.1 แนวความคิดในการจัดทารายการ LMI Station
(1) เพื่อการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) น าเทคโนโลยี นวั ต กรรมสมั ย ใหม่ มาพั ฒ นาปรั บ ใช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ
การนาเสนอ โดยนาเสนอผ่านช่องทางใหม่ๆ เช่น YouTube Facebook Line ฯลฯ และนาโปรแกรมช่วยเหลือ
ใหม่ๆ มาช่วยในการตัดต่อ นาเสนอ เพื่อให้เกิดความทันสมัยของรายการ
(3) น าเสนอผลงานให้ เป็ นที่ น่ าสนใจและน่ าติ ดตาม ผ่ านงาน Entertain โดยไม่ เน้ น
รูปแบบที่เป็นทางการมากเกินไป
(4) สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยสะดวก โดยใช้เทคโนโลยีเป็นระบบการจัดการ
(5) พัฒนาทักษะและเพิ่มองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
มากขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางานมองเห็นภาพการวิเคราะห์สถานการณ์
และแนวโน้มมากยิ่งขึ้น
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การน าเสนอข้ อ มู ล จากรู ป แบบเดิ ม สู่ น วั ต กรรมใหม่ เ พื่ อ ให้ ส ามารถค้ น หาข้ อ มู ล ได้
สะดวกและง่ า ย โดยใช้ เ ทคโนโลยี ทั้ ง Smartphone และ Computer น าเสนอผลงานให้ เ ป็ น ที่ น่ า สนใจ
และน่าติดตาม ผ่านงาน Entertain โดยไม่เน้นรูปแบบที่เป็นทางการมากเกินไป

สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยีทั้ง Smartphone และบน Computer
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อุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดทารายการ
- ศึกษาการใช้อุปกรณ์ทาวิดีโอให้เหมาะสมซึ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย
- กล้องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์
- โทรศัพท์มือถือ กล้องวิดีโอที่ติดมากับมือถือต้องมีความคมชัด
- ไมโครโฟนเป็นสิ่งสาคัญ เพราะเสียงที่ผ่านออกมาคือการสื่อสารข้อมูลไปสู่ผู้รับสาร
- ขาตั้งกล้องมีทั้งแบบตัวเล็กเอาไว้ตั้งบนโต๊ะหรือแบบตัวใหญ่เอาไว้ตั้งบนพื้น
- คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการตัดต่อวิดีโอ
- โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ

Computer

Smartphone

ขาจับมือถือ Smartphone

ไมโครโฟน

ขาตั้งกล้อง

คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นต่าสาหรับการตัดต่อวิดีโอ

CPU Intel Core i5
CPU Intel Core i7

AMD AM4 RYZEN5

(จะแปลงไฟล์ช้ากว่าทางฝั่ง
อินเทลประมาน 30-40%)

Hdd ssd หรือ m2 250 Gb

Ram 16-64

VGA nvidia 16Gb
(ประมวลผลเร็วขึ้น)
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คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการตัดต่อวิดีโอ

Computer

โปรแกรมในการใช้ตัดต่อวิดีโอ

Adobe Premiere Pro ขนาดไฟล์ 3 Gb
เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

DaVinci Resolove ขนาดไฟล์ 3 Gb
โปรแกรมฟรีใช้งานได้ ข้อจากัดต้องใช้ nvidia graphic card

หรือโปรแกรมอื่นๆ ตามความสนใจและความถนัด
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โปรแกรมร่วมในการใช้ตัดต่อวิดีโอ

Adobe Photoshop
ตัดต่อภาพ

Adobe Illustrator
สร้างวัตถุภาพและอักษร

หรือโปรแกรมอื่นๆ ตามความสนใจและความถนัด

4.2 ขั้นตอนในการจัดทารายการ LMI Station
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการนาเสนอในแต่ละเดือน พร้อมกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ
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2. วางแผน ค้นหาข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่จะนาเสนอในรายการ

3. เขียนสคริปท์รายการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
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4. นัดหมายกาหนดวันเวลาสถานที่ถ่ายทารายงานกับทีม

5. นาคลิปวิ ดี โอที่บั นทึก การถ่ายทาแล้ วเสร็จ มาให้ง านเทคนิ คทาการตัดต่ อวิ ดีโ อ ในการจัด ทาคลิ ปวีดีโ อ
การตัดต่อภาพ และการนาเสนอเนื้อหาจะใช้โปรแกรม Adobe Premier Pro
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6. นาเสนอผลงานต่อผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข

7. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย
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8. นาเสนอผลงานรายการ เพื่อให้สมาชิกในองค์กรชมหลังจากมีการแก้ไขอีกครั้ง

9. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน พิจารณาเห็นชอบ
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10. ทาการเข้ากระบวนการอัพโหลดข้อมูลบน YouTube Facebook Line Website

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
7 สิงหาคม 2563

