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แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน 

1. ชื่อโครงการ: การพัฒนาส่ือวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษา 

  ประเภทโครงการ โครงการใหม่ ☑ โครงการใหม่ 

2. หน่วย กคศ.สกศ.รร.จปร. 

3. ชื่อกลุ่ม/สมาชิกกลุ่ม 

 3.1 ชื่อกลุ่ม: กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

 3.2 ผู้จัดท าโครงการ 

  ร.ท.ฉัตรเฉลิม  เกิดสวัสด์ิ  รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. เบอร์โทร 064-2594645 

ร.ต.ทวีชัย เสริมสว่าง  รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. เบอร์โทร 085-0843825 

ร.ต.ธนวิชญ์ ผลไพบูลย์  รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. เบอร์โทร 095-8328052 

4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ 

 เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีความรุนแรงอย่างมาก 

และยั ง ไม่ ทราบว่ า สถานการณ์ จะก ลับ เข้ า สู่ สภาวะปก ติ เมื่ อ ใด  ท า ให้ ส่ ง ผลกระทบโดย ตร ง 

กับระบบการศึกษาและสถาน ศึกษาต่าง  ๆ ท าให้ ต้องมีการปรับเป ล่ียนวิ ธี ก าร เรี ยน การสอน 

ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอนออนไลน์  

การดูผ่านส่ือดิจิทัล ซึ่งท้ังผู้เรียน ผู้สอนจะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ 

ดังกล่าว และวิธีการหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนคือการดูผ่านส่ือวิดิทัศน์ในรูปแบบดิจิทัล 

เนื่องจากผู้เรียนสามารถท่ีย้อนกลับไปดูเนื้อหาท่ียังไม่เข้าใจ หรือข้ามเนื้อหาท่ีเข้าใจแล้วได้ตลอดเวลา 

น ามาซึ่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพของผู้เรียนท่ีอาจจะมีศักยภาพในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน 

 ดังนั้น กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

จึงมีแนวคิดจัดท า คู่มือการพัฒนาส่ือวิ ดิ ทัศน์ ส าหรับการศึกษา เพื่ อ ให้อาจารย์ สามารถพัฒนา 

ส่ือวิดิทัศน์ในรายวิชาท่ีตนเองสอนได้ด้วยตนเอง และสามารถน าไปเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ 

ให้กับนักเรียนนายร้อยสามารถเข้ามาศึกษาได้ด้วยตนเองตลอดเวลา และเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา 

เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 
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5. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

 5.1 วัตถุประสงค์ 

  1) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาส่ือวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษา 

  2) เพื่อพัฒนาส่ือการสอนลงแพลตฟอร์มออนไลน์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อย 

 5.2 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 1. อาจารย์สามารถพัฒนาส่ือวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษาในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบได้ 

 2. ความพึงพอใจของผู้ท่ีได้รับชมวิดิโอสอนการพัฒนาส่ือวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษา 

6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

 6.1 การหาสาเหกตุของปัญหาโดยการใช้เครื่องมือผนภูมิก้างปลา 

ภาพที่ 1. แผนภูมิก้างปลาแสดงการหาสาเหตุของปัญหา 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยการอธิบายแผนภูมิก้างปลา 

สาเหตุหลัก สาเหตุ 

1. บุคลากร 

1.1 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม 

1.2 มีองค์ความรู้อื่น ๆ 
ท่ีต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เคร่ืองมือ 
2.1 ศักยภาพของคอมพิวเตอร์ของบางท่านไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

2.2 ไม่สามราถเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมกันงานตนเองได้ 

3. ความจ าเป็น 

3.1 สถานการณ์โควิด-การกักตัว ส่งผบต่อการเรียน-
การสอนของนักเรียนและอาจารย์ 

3.3 นักเรียนขาดแหล่งข้อมูลนอกห้องเรียน 

4. เทคโนโลยี 

4.1 เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ท าให้บุคลากรบางท่านอาจจะรู้สึกถึงความยุ่งยาก 

4.2 หาทรัพยากรไม่ได้ 

 

7.  สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ด าเนินการ 

สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 

1. บุคลากร 

1.1 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน 
การใช้โปรแกรม 

จัดท าคลิปสอนการใช้งานโปรแกรม 
เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามาเรียนรู้ 

1.2 มีองค์ความรู้อื่น ๆ ท่ีต้องศึกษาหา 
ความรู้เพิ ่มเติมเพื่อให้สามารถท างานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ าท าคลิปเพื่ออธิบายองค์ความรู้ท่ีจ าเป็น
ต่อการเรียนรู้ 
เพื่อให้บุคลากรได้ไปหาข้อมูลความรู้ 
เพิ่มเติม 

2. เคร่ืองมือ 
2.1 ศักยภาพของคอมพิวเตอร์ของ 
หน่วยงานประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 
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2.2 ไม่สามราถเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
กันงานตนเองได้ 

แนะน าการใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม 

3. ความจ าเป็น 

3.1 สถานการณ์โควิด การกักตัว 
ส่งผบต่อการเรียน 
การสอนของนักเรียนและอาจารย์ 

สอนออนไลน์ 
และจัดท าคลิปวิดิโอการสอนเพื่อให้นักเรี
ยนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

3.3 นักเรียนขาดแหล่งข้อมูลนอก 
ห้องเรียน 

ในแต่ละวิชารวบรวมแหล่งความรู้ 
และเผยแพร่ไปยัง E-Learning 

4. เทคโนโลยี 

4.1 เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด 
เวลาท าให้บุคลากรบางท่านอาจจะรู้สึกถึง
ความยุ่งยาก 

อัพเดทและแชร์ข้อมูลเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ใหม่ ๆ 
ภายในคณะอาจารย์อย่างสม่ าเสมอผ่านช่
องทางออนไลน์ต่าง ๆ 
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8. ผลลัพธ์การด าเนินการ 

 จากการด าเนินโครงการ “คู่มือการพัฒนาส่ือวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษา” 

ของกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สกศ.รร.จปร. 

ได้มีแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการเผยแพร่คลิปการสอน และความพึงพอใจของผู้ท่ีสนใจ 

โดยมีการใช้ประโยชน์มากกว่าร้อยละ 80 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. บุคลากร อาจารย์และผู้ท่ีสนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาส่ือวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษา 

 2. เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ในการพัฒนาส่ือวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษาในกลิ่มบุคลากร 

อาจารย์และผู้ท่ีสนใจ 

 3. สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการจัดท าวิดิโอรูปแบบอื่น ๆ 

ท่ีจ าเปน็ต้องใช้ในภารกิจของหน่วยงานภายใน รร.จปร. ได้อีกมากมาย 

9. การก าหนดมาตรฐาน 

 9.1 สรุปจัดท าเป็นคู่มือเรื่อง “การพัฒนาส่ือวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษา” 

10. การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะด าเนินการต่อไป 

 10.1 พัฒนาคู่มือเรื่อง “การพฒันาส่ือวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษา” ในเทคนิคเชิงลึกและเครื่องมืออื่น ๆ 

ท่ีจ าเป็นในการพัฒนาส่ือวิดิทัศน์อย่างต่อเนื่อง 

 10.2 พัฒนาวิดิโอคลิปการสอนในแต่ละวิชาเผยแพร่ไปยังช่องทางต่าง ๆ ของ กคศ.สกศ.รร.จปร. 

 10.3ิจัดท าช่องทางการส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพัฒนาส่ือวิดิทัศน์ส าหรับการ 

ศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. 

ลงช่ือ ประธานกลุ่ม : 
             ร.ท. 
                ( ฉัตรเฉลิม  เกิดสวัสด์ิ ) 
                  วันท่ี : 31 ก.ค. 2564 

ลงช่ือ ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย : 
             พ.อ. 
                  ( วีระพงค์ ต้ันเจริญ ) 
                  วันท่ี : 31 ก.ค. 2564 

ลงช่ือ ประธานกลุ่ม :             พ.อ. 
                                             ( มนัส  ธนวานนท์ ) 
                                            วันท่ี : 31 ก.ค. 2564 

 

หมายเหตุ : ผู้บริหารท่ีก ากับดูแล หมายถึง ผู้บังคับหน่วย, ผู้บริหารจัดการความรู้หน่วย 
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ค าน า 

เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีความรุนแรงอย่างมาก 

และยั ง ไม่ทราบว่ า สถานการณ์จะก ลับ เข้ า สู่ สภาวะปก ติ เมื่ อ ใด  ท า ให้ ส่ ง ผลกระทบโดย ตร ง  

กับระบบการศึกษาและสถาน ศึกษาต่าง  ๆ ท าให้ ต้องมีการปรับเป ล่ียนวิ ธี ก าร เรี ยน การสอน 

ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอนออนไลน์  

การดูผ่านส่ือดิจิทัล ซึ่งท้ังผู้เรียน ผู้สอนจะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ 

ดังกล่าว และวิธีการหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนคือการดูผ่านส่ือวิดิทัศน์ในรูปแบบดิจิทัล 

เนื่องจากผู้เรียนสามารถท่ีย้อนกลับไปดูเนื้อหาท่ียังไม่เข้าใจ หรือข้ามเนื้อหาท่ีเข้าใจแล้วได้ตลอดเวลา 

น ามาซึ่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพของผู้เรียนท่ีอาจจะมีศักยภาพในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน 

 ดังนั้น กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

จึงมีแนวคิดจัดท า คู่มือการพัฒนาส่ือวิ ดิ ทัศน์ ส าหรับการศึกษา เพื่ อ ให้อาจารย์สามารถพัฒนา  

ส่ือวิดิทัศน์ในรายวิชาท่ีตนเองสอนได้ด้วยตนเอง และสามารถน าไปเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ 

ให้กับนักเรียนนายร้อยสามารถเข้ามาศึกษาได้ด้วยตนเองตลอดเวลา และเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา 

เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 

            

          คณะผู้จัดท า  
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สารบัญ 

เร่ือง           หน้า 

- อุปกรณ์พื้นฐานส าหรับการจัดท า          8 

- การตัดต่อพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro      10 

- การเผยแพร่ไปยังช่องทางต่าง ๆ         15 

- ความพึงพอใจผู้ท่ีได้รับชมคลิปการพัฒนาส่ือวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษา    20 
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อุปกรณ์พ้ืนฐานส าหรับการจัดท า 

แบบท่ี 1 อุปกรณ์การท างบไม่แพง 

ตัวอย่างการดัดแปลงน าอุปกรณ์อื่นมาติดต้ังใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีหาได้รอบๆตัว เช่น ลัง, หนังสือ 

ขาหนีบต้ังโต๊ะ 
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แบบท่ี 2 การสอนผ่านคอมพิวเตอร์ กคศ.ฯ ได้จัดเตรียมห้องพร้อมด้วยอุปกรณ์ เช่น ไมค์ กล้องเว็บแคม ไฟ 

เพื่อใช้ในการพัฒนาส่ือวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษา 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย 

แบบที่1ิ 

ข้อดี-ราคาประหยัดิหาอุปกรณ์ได้รอบตัวิสะดวกรวดเร็ว 

ข้อเสีย-มีคนโทรขัดจัวหวะระหว่างการสอน 

ความคมชัดของภาพิเมื่อน าไปข้ึนจอใหญ่ภาพจะแตก 

แบบที2่ 

ข้อดี-ิคุณภาพของภาพและเสียงสูงน าไปใช้ตัดต่อเพ ่มเต มได้มากิ 

ข้อเสียขจัดต้ังอุปกรณ์เยอะิมีค่าใช้จ่าย 
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การตัดต่อพ้ืนฐานโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro 

หมายเหตุ-จะแสดงแค่ตัวอย่างพื้นฐานการตัดช่วงของวีดีโอออก เพื่อแก้ไขปัญหาเมือสอนผิด 

จะได้ลบช่วงนั้นออก แบ่งเป็น 3 ตอนหลักๆ 

1.การเปิดโปรแกรม 

2.การตัดวีดีโอออก 

3.การส่งออกวีดีโอ 

 

1.เปิดโปรแกรม 

 
1.1 คลิกปุ่ม New Project หรือคลิกค าส่ัง File>New project 

1.2 Name ต้ังช่ือโปรเจกต์ 

1.3 Location: คลิก Browes แล้วไปเลือกโฟลเดอร์ท่ีต้องการเก็บข้อมูล 

1.4 เลือก DV หรือ HDV  

1.5 คลิกปุ่ม OK 

1.6 Import 
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2.การตัดวีดีโอออก 

 
2.1 กดค้างท่ีวีดีโอใน7 ลากไปช่อง8 

2.2.การตัดต่อวีดีโอในช่องนี้ปุ่มหลักๆที่ใช่ 

  C-เลือกช่วงท่ีต้องการตัด 

  V-กดเพื่อให้หัวเมาส์กลับมาเป็นปกติกลังการตัด (หากไม่กดหัวเมาส์จะค้างท่ี C 

และตัดวีดีโอไปเรื่อยๆ)  

  Delete-ลบช่วงท่ีเลือกท้ิง 

  Spacebar-กดเล่น-หยุดวีดีโอ 

หลังจากลบช่วงนั้นท้ิง สามารถลากวีดีโอมาต่อกันได้ 

  เพิ่มเติม-สามารถเลือกปุ่ม Effect>Efffect transition 

>กดeffectท่ีต้องการค้างแล้วมาวางตรงรอยต่อวีดีโอ 

ให้วีดีโอท่ีน ามาต่อกันดูต่อเนื่องมากขึ้น(ข้ามข้ันตอนนี้ไปได้) 
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3.การส่งออกวีดีโอ 
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3.1. คลิก File>Export>Media 

3.2 เลือกFormat  H.264, Preset High Quality 1080 HD(ความชัดมากน้แยกว่านี้ก็ได้) 

3.3 คลิกเพื่อตั้งช่ือ 

3.4 คลิก Export 
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การเผยแพร่ไปยงัช่องทางต่าง ๆ 

1. e-learning ขั้นตอนการเพิ่ม url  

      1.1 คลิกท่ี เพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลตามรูปภาพ 

 
 1.2 คลิกเลือก URL

 
1.3 ใส่ข้อความ ช่ือ และ URL คลิบท่ี upload ไว้ เช่น youtube , googledrive และกดบันทึก 
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2. youtube 

 

 
1.หลังจากใช้บัญชี Gmail Sign in เข้ามา กดทิิีIcon ขวาบนแล้วเลือกสร้างช่อง 

2.กดอัพโหลดวีดีโอ>เลือกไฟล์ 
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3.ใส่รายละเอียดวีดีโอ 

ช่ือ ค าอธิบาย ภาพขนาดย่อ เลือกวีดีโอไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็ก  

-ข้ามองค์ประกอบวีดีโอ, การตรวจสอบ ได้ 
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4.ระดับการแชร์เลือกไม่เป็นสาธารณะเพื่อให้คนท่ีมีลิงค์หาเจอเท่านั้น(เลือกสาธารณะได้ 

หากต้องการให้คนอื่นSearchหาเจอ) 

5.กดบันทึกเมื่อกดโหลดเสร็จ
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6.กดแชร์ 

7.กดคัดลอก น าลิงค์ไปให้คนท่ีต้องการดูหรือไปใส่ใน e-learningท่ีกล่าวมาข้างต้น 

 

ท่านสามารถเข้าไปชมคลิปการสอนเพิ่มเติมในเนื้อหาอื่นได้ทาง Youtube Channel MACDEV 

ของกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

https://www.youtube.com/channel/UC1a_tRWeYmMAMRvARUNDfvw 
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ความพึงพอใจผู้ท่ีได้รับชมคลิปการพัฒนาสื่อวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษา 

 

ผลส ารวจความพึงพอใจ คลิปการพัฒนาสื่อวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษา 

ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 

1. ท่านได้รับความรู้จากคลิปการพัฒนาส่ือวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษา 94.12 

2. ท่านมีความเข้าใจในเนื้อหาการสอนในคลิปการพัฒนาส่ือวิดิทัศน์ส าหรั
บการศึกษา 

97.65 

3. ท่านสามารถน าความรู้จากคลิปการพัฒนาส่ือวิดิทัศน์ส าหรับการศึกษาไ
ปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของท่าน 

96.47 

4. ท่านสามารถพัฒนาและต่อยอดความรู้ท่ีได้จากคลิปการพัฒนาส่ือวิดิทัศ
น์ส าหรับการศึกษา 

85.88 

 

 

 

 

 

   


