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แบบรายงานสรุปผลการอบรม 

หลักสูตร การทำสื่อการสอนวีดีทัศน์ 
วันที่ 25  กันยายน 2564   

 
 ตามที่คณะครูได้เข้ารับการอบรม ในโครงการ/หลักสูตร การทำสื่อการสอนวีดีทัศน์จัดโดย สถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา  เมื่อวันที่ 25  กันยายน 2564  เวลา 08.30 - 14.30 น. มีวัตถุประสงค์/เนื้อหา/สาระ
การพัฒนา ดังนี้ 
1.  การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
 1) เพ่ือพัฒนาทักษะการออกแบบการจัดทำสื่อการสอนวีดีทัศน์ ให้มีประสิทธิภาพ 
      2) ครูสามารถจัดทำสื่อการสอนวิดีทัศน์ ให้มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.  เนื้อหาและหัวข้อวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม  มีดังนี้  
 1. ประสบการณ์ผลิตสื่อและแรงบันดาลใจของคนผลิตสื่อ 
 2. วิธีคิด มุมมอง ในการผลิตสื่อ 
 3. การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นผ่านแอพพลิเคชัน และการนําไฟล์วิดีโอไปใช้ 
 4. กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ตามหลักการ 3 p  
 
       กระบวนการผลิตวีดิทัศน์ 
 การผลิตรายการวีดิทัศน์เป็นการทํางานร่วมกันเป็นทีมซึ่งต้องมีผู้นําที่มีหน้าที่รับผิดชอบ มีความสามารถ
ในการวางแผนดําเนินการและตัดสินใจได้ดี ในฐานะผู้กํากับรายการ เพราะผู้กํากับรายการจะทําหน้าที่ในการ
พัฒนาแนวทางดําเนินรายการด้านเทคนิคการผลิต และด้านความคิดสร้างสรรค์การผลิต ตลอดจนถึงการลงมื อ
การผลิต โดยให้คําปรึกษาหารือ แนะนําตลอดรายการ ตั้งแต่ข้ันประชุมก่อนการวางแผนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายของ
การลําดับภาพ และการถ่ายทอดออกอากาศ 
 การผลิตวีดิทัศน์จะประสบความสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวางแผนการผลิต และการทํางานของฝ่าย
สร้างสรรค์ที่ดี โดยอาศัยจินตนาการ ความอดทนและความรู้ รวมทั้งศิลปะหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนั้น การผลิต
รายการวีดิทัศน์ผู้ผลิตต้องคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ผลิตต้องศึกษาและเข้าใจขอบเขตเนื้อหาเรื่องราวที่จะผลิตเป็นอย่างดี 
 2. ผู้ผลิตต้องเข้าใจพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ชมให้มากที่สุด เช่น พื้นฐานประสบการณ์ เพศ วัย
และความสนใจ เป็นต้น 
 3. ต้องมีการวางแผนในการผลิตให้ครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการมากที่สุด และผู้ชมเข้าใจได้ง่าย 
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หลักการพื้นฐานในการวางแผนผลิตรายการวีดิทัศน์ คือ 
 1. Why : (ผลิตรายการทําไม) ในการผลิตรายการก่อนอื่นใดท้ังหมด ผู้ผลิตจะต้องเข้าใจตนเองอย่าง 
ชัดเจนก่อนว่ามีวัตถุประสงค์อะไร หรือมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องทําการผลิต เช่น 
  – เพ่ือการสอน (รายการเพ่ือการศึกษา) 
  – เพ่ือแจ้งข่าวสาร (รายการข่าว) 
  – เพ่ือบันทึกเหตุการณ์ (รายการสารคดี) 
  – เพ่ือให้ความเพลิดเพลิน (รายการบันเทิง) 
 2. Who : (เพ่ือใคร) ข้อสําคัญต่อมาก็คือ ผู้ชมที่เป็นเป้าหมายคือใคร เช่น 
  – เด็กนักเรียน นักศึกษา 
  – ครู ปัญญาชน 
  – ผู้ใหญ่ 
  – ผู้ชมทั่วไป 
 3. What : (ผลิตเรื่องอะไร) เมื่อกําหนดเป้าหมายขอกลุ่มผู้ชมได้แล้ว จะต้องกําหนดเนื้อหาสาระ ซึ่งต้อง 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วย เช่น 
  – จะสอนเรื่องอะไร 
  – จะแจ้งข่าวอะไร 
  – จะบันทึกเหตุการณ์อะไร 
  – จะให้ความบันเทิงอะไร 
 4. How : (รูปแบบอย่างไร) ในการผลิตรายการวีดิทัศน์ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะผลิต 
รายการในรูปแบบใด จึงจะสอดคล้องกับเนื้อหาให้มากที่สุด เช่น 
  – รูปแบบการอ่านรายงาน (Announcing) 
  – รูปแบบการสนทนา (Dialogue) 
  – รูปแบบสารคดี (Documentary) 
  – รูปแบบละคร (Drama) 
 5. มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ เทคนิควิธีการในการผลิตโดยทั่วไป เช่น เข้าใจการถ่ายภาพ มุมมอง
ภาพในระยะต่าง ๆ การเขียนบท ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับกับการผลิต 
 6. ต้องตระหนักว่าทุกภาพ ทุกเสียงที่แพร่ไปถึงผู้ชมต้องมีความหมายกระจ่างชัดในตัวของมันเอง ทั้งนี้สื่อ
วีดิทศัน์เป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถซักถาม และตอบโต้ตอบได้ 
 7. ผู้ผลิตจะต้องเตรียมการให้ครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
  7.1 เนื้อหาของรายการ (Program Content) เนื้อหาของรายการจะต้องน่าสนใจและดึงดูดผู้ชม 
  7.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ (Budget) ผู้ผลิตรายการต้องคํานึงถึงงบประมาณในการผลิต
แต่ละครั้ง 
  7.3 บทวีดิทัศน์ ผู้ผลิตรายการต้องเขียนบทหรือจ้างเขียนบท และต้องนําบทวีดิทัศน์ที่เรียบร้อย
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการผลิต 
  7.4 ผู ้รับผิดชอบในการผลิต (Teams) ประกอบด้วย ผู ้อํานวยการผลิต ผู ้ผลิต ผู ้เขียนบท  
ผู้กํากับรายการ ผู้จัดการกองถ่าย และฝ่ายทําหน้าที่หลังกองถ่าย 
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  7.5 ตัวแสดง (Talent) ควรเลือกผู้แสดงให้สอดคล้องกับบทวีดิทัศน์ 
  7.6 อุปกรณ์ทางเทคนิค (Technical Facilities) ได้แก่ ฉากและวัสดุ โดยผู้ผลิตต้องคุยเกี่ยวกับ
แนวคิดของรายการกับผู้ออกแบบฉาก เพ่ือให้ออกแบบได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของรายการวีดีทัศน์ 
 ดังนั้น ก่อนการผลิตรายการวีดิทัศน์ ผู้ผลิตจําเป็นต้องคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนการ
ผลิต การเตรียมการผลิต การใช้อุปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลิต 
 
การผลิตรายการวีดิทัศน์ตามหลักการ (3P) ได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
 นับเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนเริ่มทําการผลิตรายการ ได้แก่ การเตรียมข้อมูล การ
กําหนดหรือวางเค้าโครงเรื่อง การประสานงาน กองถ่ายกับสถานที่ถ่ายทํา ประชุมวางแผนการผลิต การเขียน
สคริปต์ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การถ่ายทํา อุปกรณ์การบันทึกเสียง ห้องบันทึกเสียง ห้องตัดต่อ กล้องวีดีโ อ
ถ่ายทํา อุปกรณ์ประกอบฉาก อุปกรณ์แสง การเตรียมตัวผู้ดําเนินรายการ ผู้ ร่วมรายการ ทีมงาน ทุกฝ่าย การ
เดินทาง อาหาร ที่พัก ฯลฯ หากจัดเตรียมรายละเอียดในขั้นตอนนี้ได้ดี ก็จะส่งผลให้ขั้นตอนการผลิตงานทําได้ง่าย
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1.1 การแสวงหาแนวคิด เป็นการหาแนวทาง เรื่องราวที่จะนํามาผลิตเป็นรายการวีดิทัศน์ซึ่งถือว่าเป็น
ภารกิจแรกของผู้ผลิตรายการที่จะต้องตั้งคําถามให้กับตัวเองว่า แนวคิดคิดที่ได้นั้นดีอย่างไร และจะให้ประโยชน์
อะไรต่อผู้ชม การหาแนวคิดหรือเรื่องราว จึงเป็นงานที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการคอนข้างสูง 
 1.2 การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective) เมื่อได้เรื่องที่จะทําการผลิตารายการแล้ว เป็นการคาดหวังถึง
ผลที่จะเกิดกับผู้ชมเมื่อได้รับชมรายการไปแล้ว ทุกเรื่องท่ีนํามาจัดและผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ผลิตจะต้องกําหนด
วัตถุประสงค์วามุ่งจะให้ผู้รับได้รับหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมในด้านใดบ้าง การกําหนด
วัตถุประสงค์อาจตั้งหลายวัตถุประสงค์ก็ได้ 
 1.3 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target audience) เมื่อได้กําหนดวัตถุประสงค์แล้ว ขั้นต่อไปวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชมว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นการทําความรู้ผู้ชมในแง่มุมต่าง เกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ ความสนใจ ความต้องการ และจํานวนผู้ชม เพื่อให้สามารถผลิตรายการได้ตรงความต้องการมากที่สุด 
 1.4 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เป็นกระบวนการศึกษาเนื้อหา และข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะทําการผลิตแล้วนํามาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระ และข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย น่าสนใจ และเพิ่มความ
น่าเชื่อถือ การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตที่จะต้องทําการศึกษาจาก ตํารา เอกสาร ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา และข้อมูล และข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทําการลําดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพ่ือการนําเสนอ
ที่เหมาะสม และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี 
 1.5 การเขียนบทวีดิทัศน์ (Script Writing) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการกําหนดแนวคิดจนถึงการ
วิเคราะห์เนื้อหา จนได้ประเด็นหลักและประเด็นย่อยของรายการ แล้วนํามาเขียนเป็นบท ซึ่งเป็นการกําหนดลําดับ
ก่อนหลังของการนําเสนอภาพและเสียง เพื่อให้ผู ้ชมได้รับเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยระบุ
ลักษณะภาพ และเสียงไว้ชัดเจน นอกจากนั้นบทรายการวีดิทัศน์ยังถ่ายทอดกระบวนการในการจัดรายการออกมา
เป็นตัวอักษรและเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ร่วมการผลิตรายการได้ทราบ และดําเนินการผลิตตาม
หน้าที่ของแต่ละคน 
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 1.6 การกําหนดวัสดุ และอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยที่ผู้ผลิตรายการจะต้องทราบว่าต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ใดบ้าง ซึ่งต้องกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดหา
และเตรียมการต่อไป 
 1.7 การกําหนดผู้แสดง หรือผู้ดําเนินรายการ ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบของ 
รายการที่จะนําเสนอ 
 1.8 การจัดทํางบประมาณ โดยทั่วไปจะมีการตั ้งงบประมาณไว้ก่อนแล้ว แต่ในขั ้นนี ้จะเป็น การ
กําหนดการใช้งบประมาณโดยละเอียด ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการผลิต เช่น ค่าตอบแทนผู้รวม
ดําเนินการผลิตรายการ ค่าผลิตงานกราฟิก ค่าวัสดุรายการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ เป็นต้น 
 ขั้นการผลิต (Production) 
 คือ เป็นขั้นตอนการดําเนินการถ่ายทําตามเส้นเรื่องหรือบทตามสคริปต์ทีมงานผู้ผลิต ได้แก่ ผู้กํากับ
ช่างภาพ ช่างไฟ ช่างเทคนิคเสียง ช่างศิลป์ และทีมงานจะทําการบันทึกเทปโทรทัศน์ รวมทั้งการบันทึกเสียง 
ตามที่กําหนดไว้ในสคริปต์ อาจมีการเดินทางไปถ่ายทํายังสถานที่ต่างๆ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีการสัมภาษณ์  
จัดฉากจัดสถานที่ภายนอกหรือในสตูดิโอ ขั้นตอนนี้อาจมีการถ่ายทําแก้ไขหลายครั้งจนเป็นที่พอใจ ( take) 
นอกจากนี้อาจจะเป็นต้องเก็บภาพ/เสียงบรรยากาศท่ัวไป ภาพเฉพาะมุมเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการขยายความ(insert) 
เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นและเข้าใจรายละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปจะมีการประชุมเตรียมงาน และมอบหมายงานให้กับ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านและนั้นคือการทํางานของทีม 
 องค์ประกอบของขั้นการผลิต (Production) มีดังนี ้
 2.1 ด้านบุคลากร ในการผลิตรายการวีดิทัศน์เป็นการทํางานที่เป็นทีม ผู้ร่วมงานมาจากหลากหลาย
อาชีพที่มีพื้นฐานที่ต่างกัน ซึ่งการทํางานร่วมกันจะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทีมงานที่ดี มีความ
ความเข้าใจกัน พูดภาษาเดียวกัน รู้จักหน้าที่ และให้ความสําคัญซึ่งกันและกัน 
 2.2 ด้านสถานที่ สถานที่ในการผลิตรายการ แบ่งออกเป็น 2 แห่ง คือ ภายในห้องผลิตรายการ และ
ภายนอกห้องผลิตรายการ สําหรับการผลิตรายการในห้องผลิตรายการ (Studio) นั้น ผู้ผลิตจะต้องเตรียมการจอง
ห้องผลิต และตัดต่อรายการล่วงหน้า กําหนดวันเวลาที่ชัดเจน กําหนดฉากและวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉากให้
เรียบร้อย ส่วนการเตรียมสถานที่นอกห้องผลิตรายการ ผู้ผลิตจะต้องดูแลในเรื่องของการควบคุมแสงสว่าง ควบคุม
เสียงรบกวน โดยจะต้องมีการสํารวจสถานที่จริงก่อนการถ่ายทํา เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้น และเตรียมแก้ปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ เพ่ือจะได้ประหยัดเวลาในการถ่ายทํา 
 2.3 ด้านอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยผู้กํากับฝ่ายเทคนิคจะเป็นผู้สั่งการเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ใน
การผลิต เช่น กล้องวีดิทัศน์ ระบบเสียง และระบบแสงและเครื่องบันทึกภาพ นอกจากนั้นยังจําเป็นต้องเตรียม
อุปกรณส์ํารองบางอย่างให้พร้อมด้วย ทั้งนี้เพ่ือชวยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันทวงที 
 2.4 ด้านผู้ดําเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ การเตรียมผู้จะปรากฏตัวบนจอโทรทัศน์เป็นสิงที่จําเป็น 
โดยเริ่มจากการคัดเลือก ติดต่อ ซักซ้อมบทเป็นการล่วงหน้า โดยให้ผู้ดําเนินรายการ และผู้ร่วมรายการได้ศึกษา
และทําความเข้าใจในบทของตนเองที่จะต้องแสดง เพ่ือจะได้ไม่เสียเวลาในการถ่ายทํา 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการอบรมการทำสื่อการสอนวีดีทัศน์ 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 ขั้นการหลังการผลิต (Post-Production) 
 คือ การตัดต่อลําดับภาพ หรือเป็นขั้นตอนการตัดต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยกันตามสคริปต์
หรือเนื้อหาของเรื่อง ขั้นตอนนี้จะมีการใส่กราฟิกทําเทคนิคพิเศษภาพ การแต่งภาพการย้อมสี การเชื่อมต่อภาพ/
ฉากอาจมีการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงใส่เสียงพูดซาวน์บรรยากาศต่างๆ เพ่ิมเติม อ่ืนๆ อาจมีการนําดนตรีมา
ประกอบเรื่องราวเพื่อเพิ่มอรรธรสในการรับชมยิ่งขึ ้น ขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่จะดําเนินการอยู่ในห้องตัดต่อแต่มี
ข้อจํากัดหลายอย่างเช่น การเพ่ิมเทคนิคพิเศษต่างๆ ซึ่งต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมี
เฉพาะช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องและผู้กํากับเท่านั้น (ในบางครั้งลูกค้าสามารถเข้ารับชมหรือมีส่วนร่วมในการผลิต)
ระยะเวลาในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของบทและการบันทึกภาพ รวมถึงความยากง่ายและการใส่รายละเอียด
ต่างๆ เพ่ิมเติมของงานในแต่ละ THEME เช่น 3 วัน 7 วัน หรือมากกว่า 15 วันขึ้นไป 
 องค์ประกอบของขั้นการหลังการผลิต (Post-Production) มีดังนี ้
 3.1 การลําดับภาพ หรือการตัดต่อ (Editing) เป็นการนําภาพมาตัดต่อให้เป็นเรื่องราวตามบทวีดิทัศน์ 
โดยใช้เครื่องตัดต่อ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการตัดต่อนี้มี 2 ลักษณะ คือ 
  1) Linear Editing เป็นการตัดต่อระหว่างเครื่องเล่น/บันทึกวีดิทัศน์ 2 เครื่อง โดยให้เครื่องหนึ่ง 
เป็นเครื่องต้นฉบับ (Master) และอีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องบันทึก (Record) ในปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว เนื่องจาก
การตัดต่อลักษณะนี้ต้องใช้ผู้ที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน และใช้เวลานานมาก 
  2) Non-Linear Editing เป็นการติดต่อโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ ซึ่งเป็นการตัดต่อที่ 
รวดเร็วและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
 3.2 การบันทึกเสียง (Sound Recording) จะกระทําหลังจากได้ดําเนินการตัดต่อภาพตามบทวีดิทัศน์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทําการบันทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียงประกอบลงไป 
 3.3 การฉายเพื่อตรวจสอบ (Preview) หลังจากตัดต่อภาพ และบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วจะต้องนํามา
ฉายเพ่ือตรวจสอบก่อนว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
 3.4 ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินรายการหลังการผลิต ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 
  1) ประเมินผลกระบวนการผลิต โดยจะเป็นการประเมินด้านความถูกต้องของเนื้อหาคุณภาพ
ของเทคนิคการนําเสนอ ความสมบูรณ์ของเทคนิคการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เขียนบท ผู้กํากับรายการ 
ทีมงานการผลิต 
  2) การประเมินผลผลิต ซึ่งจะเป็นการประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก โดยจะประเมินในด้าน 
ของความน่าสนใจ ความเข้าใจในเนื้อหา และสาระท่ีนําเสนอ 
  3) การเผยแพร่ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้เข้าถึงเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด เท่าท่ีจะทําได้ 
และควรเก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ใช้ เพื่อนํามาแก้ไขเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 
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 3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
          ต่อตนเอง  ได้แก่  
  - การดำเนินการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการจัดการศึกษาแผนใหม่ ได้มี

การนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
เปลี่ยนแปลงบทบาทของครูจากผู้สอนให้เป็นผู้แนะแนวทางส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสพูดและทำมากขึ้น ทำให้
กระบวนการเรียนรู้มีชีวิตชีวาน่าสนใจ ชวนให้ติดตาม อีกทั้งได้ก้าวหน้าไปสู่หัวใจของการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัด
เฉพาะแต่ในห้องเรียน หรือเฉพาะแต่ที่มีในตำราที่กำหนดไว้ สื่อวิดิทัศน์จึงเป็นสื่อที่สร้างความน่าสนใจให้กับ
เนื้อหาได้เป็นอย่างด ี
          ต่อโรงเรียน  ได้แก่  
  - นำความรู้ที่ได้มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย  
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีดีขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 4.  แนวทางในการนำความรู้  ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้  ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ดังนี้  
  - สามารถจัดทำสื่อวิดีทัศน์นำเสนอในโอกาสต่างๆ ได้    
 
       
 
 
 
       (ลงชื่อ)   ……………………………………………….. 
             (นางจินดา  สรรประสิทธิ์) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
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โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ

ตัวอย่างผลงานการตัดต่อวีดีทัศน์จากครูโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ



รายงานการอบรมการท าสื่อการสอนวีดีทัศน์

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ



 

 

รายงานการอบรมการทำสื่อการสอนวีดีทัศน์ 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 

ที่ปรึกษา 

  ๑. นางจินดา สรรประสิทธิ์      ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

  ๒. นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

  ๓. นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ      รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 
คณะกรรมการดำเนินการ 

คณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 

คณะกรรมการรวบรวมเอกสาร 
๑. นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง  ครู คศ. ๒ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววันวิสาข์ กาเส็ม  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
4. นางสาวกัลยรัตน์ แย้มเทศ  ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




