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ชื่อโครงการ การสรางวารสารประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี

  ดวยโปรแกรม E-Book  Flip Album 6 Pro และโปรแกรม Photoscape 

ศึกษาโดย นางสาวฟาตีเมาะ เจะมะ 

นางสาวยามีละฮ  ขะเด 

ชื่อวุฒิบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ 

ครท่ีูปรึกษาโครงการ นายอดุลย เมาะอะ 

 

บทคัดยอ 

ศึกษาการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี 

ดวยโปรแกรม Flip Album 6และโปรแกรม Photoscape มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปสูการเผยแพร

ประชาสัมพันธขาวสารของวิทยาลัยและศึกษาความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอที่มีตอ

วารสารประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี โดยใชกลุมผูประเมิน

ตัวแทนจากนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30คนซึ่งแบบประเมินมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหาและขาวสารตางๆมีประโยชน รูปแบบความสวยงามของวารสาร การใช

ภาษา มีความชัดเจน อานแลวเขาใจงายและขอเสนอแนะอื่นๆการศึกษา พบวา ผูประเมินมีความพึง

พอใจตอวารสารประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี โดยภาพรวม

คาเฉลี่ย 4.12 คะแนนซึ่งอยูในเกณฑการตัดสินอยูในระดับคิดเปนรอยละ 82.40 เกณฑการตัดสินอยู

ในระดับดี  โดยการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี 

โดยใชโปรแกรม Flip Album 6 และโปรแกรมชวยในการตกแตง Photoscape  มาชวยในการจัดทํา

วารสารประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดในดานเน้ือหา

และขาวสารตางๆ มีประโยชน( x =4.33,S.D.=0.66) รองลงมาคือเปนวารสารเพื่อใชในการเผยแพร

ขาวสารประชาสัมพันธได ( x =4.23,S.D.=0.68) และความนาสนใจของขอมูลและขาวสารตางๆ 

( x =4.23,S.D.=0.64) รูปแบบความสวยงามของวารสาร ( x =4.13,S.D.=0.86) ขอมูลและขาวสาร                                                                                                                            

สามารถนําไปใชประโยชนได( x =4.13,S.D.=0.73)เน้ือหาใหสาระความรู( x =4.10,S.D.=0.80)การใช

ภาษา มีความชัดเจนดี อานแลวเขาใจงาย( x =4.07,S.D.=0.87)เปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช

ในการทํางาน( x =3.97,S.D.=0.85)ทายสุดขอมูลวารสารที่เช่ือถือได( x =3.90,SD=0.80) 
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ดังน้ันในการศึกษาการทําวารสารประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง

ปตตานีดวยใชโปรแกรม Flip Album 6และโปรแกรม Photoscapeสามารถใชเปนสื่อในการ

ประชาสัมพันธอีกชองทางหน่ึงที่เกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี 
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Abstract 

The study on creating journal to promote Pattani Fishery College of 

Agricultural Technology with flip album 6 pro and photoscape program. The aims to 

contribute college's outreach and study respondents were satisfied with the 

information on the journal Pattani Fishery College of Agricultural Technology. The 

representatives were 30 students, teachers and educational personnel were detailed 

evaluation of the content and information. Useful patterns beauty of the journal of 

the language was clear, easy to understand and the suggestions othen studies have 

found that the assessor has satisfied the journal relations. The journal relations 

Pattani Fishery College of Agricultural Technology. The overall average score of 4.12, 

which was considered to judge the level of 82.40 percent met the criteria. The 

journal Information Pattani Fishery College of Agricultural Technology used flip 

album 6 pro and photoscape programs help to decorate photoscape to help in the 

preparation of the journal relations Pattani Fishery College of Agricultural Technology 

considering  

The participants agreed that the respondents were satisfied with most of the 

content and news in handy ( x = 4.33, S.D. = 0.66) followed by a journal for the 

dissemination of news releases ( x = 4.23. S.D. = 0.68) and the attractiveness of data 

and information. ( x = 4.23, S.D. = 0.64) form the beauty of the journal 

( x =4.13,S.D.=0.86) and other information could be put to good use  
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( x = 4.13, S.D. = 0.73) content knowledge ( x = 4.10, S.D. =. 0.80) the language was 

clear and easily to understand ( x = 4.07, S.D. = 0.87) Was useful for applications to 

work ( x = 3.97, S.D. = 0.85) Finally, journal information reliable ( x = 3.90, S.D. = 0.80) 

Therefore, the study at the journal information Pattani Fishery College of Agricultural 

Technology with flip album 6 pro photoscape program could be used as another 

way to promote the dissemination of information about news and events in Pattani 

Fishery College of Agricultural Technology. 

 


