
 
 
 
 

 
ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

 
 
 
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตรที่ 7 การบูรณาการICT กบัการนําเสนอขอมูลทุกกลุมสาระ  

การผลิตสื่อ VDO เพ่ือการเรียนการสอนดวยโปรแกรม Ulead Video Studio 11 
ระหวางวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2553 

 
 
 
 

ณ ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

http://www.somdetpit.ac.th 



โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลักสูตรท่ี 7 การบูรณาการICT กับการนําเสนอขอมูลทุกกลุมสาระ  
การผลิตสื่อ VDO เพื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม Ulead Video Studio 11 

 

ความสําคัญของหลักสูตร  
  กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มุงเรงรัดพัฒนาความพรอม                     

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกสถานศกึษาและหนวยงานการศกึษาในสังกัด  เพือ่การ
เรียนรูและการบริหารจัดการ โดยมีมาตรการปรับสาระการเรียนรูคอมพวิเตอรและมาตรฐานการเรียนรู 
ชวงชั้นที่สอดแทรกการใช ICT เปนเครื่องมือการเรียนรูและแสวงหาความรูในทกุกลุมสาระ ตลอดจนการ
เผยแพรองคความรูในทกุกลุมสาระ     

   ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มศกัยภาพดาน ICT ใหแก ครูผูสอนคอมพวิเตอรโรงเรียนในฝนใหมี
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนดานการนําเสนอองคความรูดวยส่ือวิดีทัศนใหแกนกัเรียนได
อยางเปนระบบ ถูกตองตามทฤษฎีและหลกัการของการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ อันจะเปนการบรูณาการ 
ในการเรยีนการสอนของทุกกลุมสาระการเรียนรู ในรูปแบบของโครงงาน และการนําเสนอโครงงานใน
ลักษณะของวดีิโอ โดยใหมทีักษะดาน ICT ประกอบดวยการกําหนดเนื้อเร่ืองดวย Story board                       
การออกแบบงานกราฟก เทคนิควิธีการถายภาพ การถายวดีิโอ การตัดตอวีดโิอ เทคนคิพิเศษ การทํา Effect 
การบันทึกเสียง โดยเนนที่กระบวนคดิในการผลิตงาน ใหเปนตามลําดบัขั้นตอนตามรูปแบบของโครงงาน   
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุ               
เขต 3 แตงตั้งใหโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเปนศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) เพื่อเปนศนูยประสานงานการพัฒนาครู ดูแลชวยเหลือและเปนแกนนํา 
ในการจดัการเรียนรูใหกบัโรงเรียนเครือขาย  และโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ
เขต 3 จากความสําคัญของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและประโยชนของการผลิตสื่อ VDO เพื่อการ
เรียนการสอนดวยโปรแกรม Ulead Video Studio 11 ดังกลาวขางตน ทางศูนยฯ จึงจัดโครงการการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการICT กับการนําเสนอขอมูลทุกกลุมสาระ  การผลิตสื่อ VDO เพื่อการ
เรียนการสอนดวยโปรแกรม Ulead Video Studio 11ใหกบัครูผูสอนและรับผิดชอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียน ใหสามารถเรียนรูโปรแกรมเพื่อเกิดทกัษะ สามารถนาํความรูที่ไดรับไปใชพัฒนาสื่อการเรียน    
การสอนและขยายผลใหกับครูในโรงเรียนได   

 
วัตถุประสงคของการอบรม 
               1.  เพื่อพัฒนาครูผูสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ในฝน ทั้งรุน 1 รุน 2 และรุน 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ใหมีความรู
ความสามารถดานการผลิตสื่อการสอนดานICT ดังนี ้



1.1  ผูเขารับการอบรมสามารถสรางสื่อประเภท VDO เพือ่การนําเสนอขอมูลไดอยางเปน
ระบบถูกตองตามหลักวิชา 

1.2  ผูเขารับการอบรมสามารถเปดสอนวิชาบูรณาการ ICT กับโครงงานทุกกลุมสาระได 
              2.   เพื่อใหครูผูสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เขารับการอบรมนําความรูไปใช
และขยายผลใหแกหนวยงานในโรงเรียนได 

 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ และกระบวนการฝกอบรม  
• ระยะเวลา  2  วัน 
• เนื้อหาสาระ  ประกอบดวย 

1. Storyboard  
2. พ้ืนฐานการถายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว ดวยกลอง Digital 
3. ความรูพ้ืนฐานโปรแกรมตดัตอ 
4. ติดตั้งและใชงานโปรแกรมเสียง 
5. โปรแกรมตกแตงภาพ/บนัทึกเสียง 
6. การบันทึกเพ่ือเผยแพร File สําเร็จรูป 
7. การแนะนํานักเรียนทําโครงงานในรูปแบบ VDO 

 

เปาหมาย (Outputs) 
เชิงปริมาณ  

• ครูผูสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากโรงเรียนที่เขาโครงการ
โรงเรียนในฝน รุนที่ 1 (จํานวน 7 โรงเรียน) รุนที่ 2 (จํานวน 7 โรงเรียน) และรุนที่ 3  
(จํานวน 6 โรงเรียน) รวมทั้งสิ้นจํานวน 20โรงเรียน คัดเลอืกตัวแทนครโูรงเรียนละ            
2 คน เขาอบรม  

• รวมผูเขาอบรมทั้งหมด 40 คน 
 เชิงคุณภาพ  
  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่วกับ กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู  

การออกแบบสื่อการเรียน และสามารถใชโปรแกรม Ulead Video Studio 11 ในการสรางสื่อการเรียนรู         
ไดอยางนอยคนละ1 เร่ือง 
 
คุณสมบัตขิองผูเขารับการอบรม 
           1.  ครูผูสอนดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  จากโรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนในฝน รุนที่ 1 รุนที่ 2 
และรุนที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาฬสินธุ เขต 3  



 2.  มีความรู  ทักษะทางดานคอมพิวเตอรอยูในเกณฑด ีเชน 
- การจัดการไฟล  Folder  ฯลฯ 
- การใชงานโปรแกรม MS- Office (Word Excel  Access Power point etc.) 
- การใชโปรแกรมจัดการรูปภาพตาง ๆ 

 3. เปนผูมีความตั้งใจและมุงมั่นในการนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาการเรยีนการสอนในชั้นเรียน 
 
สิ่งท่ีผูเขารับการอบรมตองเตรียมมา 

กลองวีดีโอ หรือกลองดิจิตอลที่สามารถถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได พรอมอุปกรณตอเชื่อม 
 
สถานที่ดําเนินการ 

ศูนยพัฒนาการเรยีนการสอนดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) โรงเรียนในฝน 
ที่ตั้ง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  อ. สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ   
http://www.somdetpit.ac.th   โทร 043-861137    
 

ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (ระยะเวลา 2 วัน) 
ระหวางวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2553 
 

สื่อ/อุปกรณ/Software 
 1. โปรแกรม Ulead Video Studio 11 
 2.  กลองวีดีโอ หรือกลองดิจติอลที่สามารถถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได พรอมอุปกรณ 

ตอเชื่อม 
 3.  ขอมูล เนื้อหา สารสนเทศประกอบ (ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีดําเนินการ 
ขั้นการดําเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลา ผูดําเนนิการ 

1. ขั้นเตรียมการ 
 1.1 สํารวจ Infrastructures และ software                  
       ของศูนยฯ ใหเปนไปตามขอกําหนดของ  
       โครงการโรงเรียนในฝน และปรับเตรียมให 
       พรอมใชงาน 
1.2 ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานศูนยฯ             

เพื่อหาความตองการจําเปนและจัดทํา
หลักสูตรการอบรมครู  ICT ตามรูปแบบที่
กําหนด  

1.3 ขออนุมัติหลักสูตรจากศูนยพัฒนาการเรียน 
การสอนดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร  20,000 บาท 

 
 
 
 
 

มีนาคม 
2553 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
ศูนยฯ (ICT) 

2. ขั้นดําเนนิงาน 
   2.1  ดําเนินการอบรมครู ตามหลักสูตรที่ไดรับ 
          การอนุมัติใหแลวเสร็จ 

 

13 – 14
พฤษภาคม 

2553 

คณะกรรมการดําเนินงาน
ศูนยฯ (ICT) 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล และสรุปผลรายงาน 
  3.1  จากการสอบถามความคิดเห็นของผู 
         เขารับการอบรม 
  3.2  จากการทําแบบทดสอบ Pretest - Posttest 
  3.3  จากผลการประเมินผลงานสื่อของผูเขาอบรม 
  3.4  รายงานผลการดําเนินงาน สพท.กส.3                
         และศูนยพัฒนาการเรียนการสอน สพฐ.   

มิถุนายน 
2553 

 
คณะกรรมการดําเนินงาน

ศูนยฯ (ICT) 
 

 
คณะวิทยากร/คณะทํางาน 

1. นายพิริยะ  อุทโท ผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม             ประธานที่ปรึกษาวิทยากร         
2. นายภวูนาท  บณัฑิตโต    ศึกษานิเทศก  สพท.กส.3        ที่ปรึกษาวิทยากร 
3. นายนิพนธ  ชนาสิทธิ์ รองผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม     ที่ปรึกษาวิทยากร 
4. นางฉวีวรรณ  ลาภเสถียร  รองผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม     ที่ปรึกษาวิทยากร 
5. นายไพจิตร  พมิพิสัย        รองผูอํานวยการโรงเรียนสมเดจ็พิทยาคม     ที่ปรึกษาวิทยากร  
6. นายประดาบชยั  ตุระซอง รองผูอํานวยการโรงเรียนสมเดจ็พิทยาคม     ที่ปรึกษาวิทยากร 



7. นางปรางทิพย  ศรีเครือดง ครู  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  วิทยากร 
8. นางสาวชาลิน ี โจณะสิทธิ ์ ครู  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  วิทยากร 
9. นางปานใจ  โพธ์ิหลา  ครู  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  วิทยากร 
10. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง  ครู  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม             วิทยากรและเลขานกุารฯ 
11. นางสาวกนกรตัน  บุญไชโย ครู  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม    วิทยากรและผูชวยเลขานกุารฯ 

 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

โรงเร ียนสมเดจ็พิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
 

หนวยงาน/ผูเก่ียวของ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
2.  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาฬสินธุ เขต 3 
3. ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   
    โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม   
4. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝน รุนที่ 1 รุนที่ 2 และรุนที่ 3   
 

คาใชจายในการอบรม (งบประมาณ  20,000 บาท) 
หลักสูตรการบูรณาการICT กับการนําเสนอขอมูลทุกกลุมสาระ การผลิตสื่อ VDO เพื่อการเรียนการสอน
ดวยโปรแกรม Ulead Video Studio 11 

     คาอาหารกลางวัน              50 × 2 × 50   =    5,000   บาท 
   ** วันละ 50  ตอคน/มื้อ จํานวน 2 วัน 
  คาอาหารวาง          20 × 4 × 50  =    4,000 บาท 
   ** คร้ังละ 20 บาท/คน วันละ 2 คร้ัง รวม 4 คาบ  
    คาสถานที่              =    1,000  บาท 
   ** คาสถานที่เหมาจาย 2 วัน 
  คาเอกสารประกอบการอบรม           120 × 50  =    6,000  บาท 
   ** เหมาจายคนละ 100 

                 คาดําเนินงานวิทยากร (2 วัน)                      4,000    บาท     
      รวมท้ังหมด      20,000   บาท 

หมายเหตุ ผูเขาอบรมทั้งหมด  40  คน, วิทยากรและคณะดําเนินงาน  10  คน รวม 50 คน 
 



การประเมินผลการอบรม  
 วิธีการ  -ประเมินการมีสวนรวมในการอบรม 
   -ประเมินบทเรียนที่สรางขึ้นจากการอบรม 
   -ทดสอบความรู 
 เคร่ืองมือ -แบบประเมิน 
   -ผลงานที่ไดจากการอบรม 
 หมายเหตุ  
  1. ครูผูสอนที่เขารับการอบรมจะไดรับการประเมิน   จากคณะวิทยากรตามระดับ
ความสามารถของแตละบุคคลและตองมีผลงานจากการอบรม 
  2. ผูผานการอบรม จะไดรับวุฒิบัตร/เกยีรติบัตร จากศูนยบริหารงานโครงการโรงเรียนใน
ฝน แบงเปนระดับดังนี ้
  2.1  เหรียญทอง   สําหรับผูมีผลงานผานเกณฑในระดับดีมาก 
  2.2 เหรียญเงิน     สําหรับผูมีผลงานผานเกณฑในระดับด ี
  2.3 เหรียญทองแดง   สําหรับผูมีผลงานผานเกณฑในระดับพอใช  
 
รายละเอียดการรับสมัคร 

• สงรายชื่อผูเขารับการอบรมภายในวันที่  7 พฤษภาคม  2553   
ทางเมล kanokrat_pam@hotmail.com หรือ kanokrat_pam@yahoo.com หรือ
โทรสาร   043-861137  หรือ ติดตอนางสาวกนกรัตน  บญุไชโย  083-4598456 , 087-4326225 
รายละเอียดอืน่ๆ  http://krookanokrat.wordpress.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                ลงชื่อ                     ผูเสนอโครงการ 
              (นางสาวกนกรัตน บญุไชโย)    
                                       ผูชวยเลขานุการศนูยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน   

   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
 
 
 
 

ลงชื่อ                   ผูพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
                (นายสมศักดิ์  ศรีเครอืดง) 
                                          เลขานุการศูนยพฒันาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน   

   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
 
 
 

 

ลงชื่อ                   ผูเห็นชอบโครงการ 
                (นายนพินธ  ชนาสิทธิ์) 
                                  รองผูอํานวยการโรงเรียน กลุมบริหารงานวิชาการ 
                    โรงเรียนสมเดจ็พิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

 
 
 
 

 
ลงชื่อ                   ผูอนุมัติโครงการ 

                     (นายพิริยะ  อุทโท) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 

    ประธานศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน 
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

                   วันที่ 16  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 

ความเหน็ของประธานศูนยฯ 
  ( )  อนุมัติ      (   ) ไมอนมุัติ 



แบบตอบรับการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการบูรณาการ ICT กับการนําเสนอขอมูลทุกกลุมสาระ  

การผลิตสื่อ VDO เพื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม Ulead Video Studio 11 
ณ ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

โรงเรียนสมเดจ็พิทยาคม  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

วันที่ 13 – 14  พฤษภาคม 2553   ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม   
 

 
ช่ือโรงเรียน/หนวยงาน  ................................................................................................................... 
จังหวดั ........................................  โทรศัพท .............................  โทรสาร .......................... 
 
1.  ช่ือ-สกุล  .................................................................... โทรศัพท ........................................ 
     โทรศัพทมือถือ ..........................................................  E - mail    ....................................... 
     ปจจุบันสอนรายวิชา  ……………………………..……………..ชวงชั้นที่  …………………… 
     กลุมสาระการเรียนรู  ……………………………………………………………………… 
 
2.  ช่ือ-สกุล  ...................................................................... โทรศัพท ...................................... 
     โทรศัพทมือถือ ..........................................................  E - mail   ....................................... 
     ปจจุบันสอนรายวิชา  ……………………………..……………..ชวงชั้นที่  …………………… 
     กลุมสาระการเรียนรู  ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

• สงรายชื่อผูเขารับการอบรมภายในวันที่  7 พฤษภาคม 2553   
ทางเมล kanokrat_pam@hotmail.com หรือ kanokrat_pam@yahoo.com หรือโทรสาร   
043-861137  หรือ ติดตอนางสาวกนกรัตน  บุญไชโย  083-4598456 , 087-4326225 
รายละเอียดอืน่ๆ  http://krookanokrat.wordpress.com





ตารางการอบรมเชิงปฏบิัติการ หลักสูตรการบูรณาการICT กับการนําเสนอขอมูลทุกกลุมสาระ  
การผลิตสื่อ VDO เพื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม Ulead Video Studio 11 

ณ ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
วันที่ 13 – 14  พฤษภาคม 2553   ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสนิธุ   สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

 
วัน/เวลา 08.30 – 10.15 น. 

พัก
 

10.30-12.00 น. 

พัก
กล

างวั
น 

13.00-14.30 น. 

พัก
 

14.45-16.00 น. 
13 พ.ค. 53 • พิธีเปด  

• Introduction to ICT 
• การจัดการเรยีนรูดวยโครงงาน 
 

• ตัวอยางสื่อ VDO 
• ทดสอบความรูพื้นฐานการ
ถายภาพ การตัดตอ VDO และ
การทําโครงงาน 

 

ความรูเรื่อง Storyboard   
การถายภาพนิง่และ             
ภาพเคลื่อนไหว  

- ความรูพื้นฐานโปรแกรมการ
ตัดตอ 
-  การติดตั้งและใชงาน
โปรแกรมเสียงและ โปรแกรม
ตกแตงภาพ 

14 พ.ค. 53 ฝกปฏิบัติการลําดับภาพและเสียง
เปนเรื่องราว 

การบันทึกงานเพื่อเผยแพร File 
สําเร็จรูป 

-  การนําเสนอผลงานของผูเขา
อบรม 

 

-  ทดสอบความรูหลังการ
อบรม 
- พิธีปด 

 

วิทยากร  :  วทิยากรพิเศษ และทีมวิทยากร ICT โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
หมายเหต ุ 1. พิธีเปด และจัดอบรมที่หองโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
  2. ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม / เกียรติบตัรออกใหภายหลังจากรายงานผลการอบรมแลว 
  3. ผูเขาอบรมตองนําเครื่องคอมพิวเตอร และขอมูล รูปภาพ เนื้อหาประกอบการสรางสื่อการสอนในรายวิชาที่ทานจะสรางสื่อมาดวย   
  4. สงรายชื่อผูเขารับการอบรมทางเมล kanokrat_pam@hotmail.com หรือ โทร 083 - 4598456 ติดตามรายละเอียดไดที่ http://krookanokrat.wordpress.com 


