
แนะนํารายวิชา
การตัดต�อวีดิโอด�วยคอมพิวเตอร�

ครูภูริวัฒน�  เกื้อทาน

กลุ�มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี



1. รายวิชาการตัดต�อวีดิโอด�วยคอมพิวเตอร�  ง 33242
• จุดประสงค�การเรียนรู�

1.  มีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการใช�อุปกรณ�ในการบันทึกภาพ การ
บันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง การประพันธ�
เรื่องราว การเขียนลําดับเรื่อง(Story Board) การใช�โปรแกรมตัดต9อวีดิโอ 
โปรแกรมปรับแต9งเสียง โปรแกรมแปลงไฟล�มัลติมีเดีย และกระบวนการ
ในการสร�างสื่อภาพยนตร�สร�างสื่อภาพยนตร�ประเภทต9างๆ

2. มีทักษะในการใช�อุปกรณ�การบันทึกภาพ

3.  มีทักษะในการใช�โปรแกรมผลิตและตัดต9อวีดิโอ

4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ส9งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมค9านิยมที่ดีใน
การใช�คอมพิวเตอร�



หน�วยการเรียนรู�
1. การติดตั้งโปรแกรมตัดต9อวีดิโอ

2. การใช�งานโปรแกรมตัดต9อวีดิโอ

3. การเขียน Story Board และลําดับภาพ

4. การนําเข�าไฟล�ภาพนิ่ง ไฟล�วีดิโอไฟล�เสียง

5. การบันทึกเสียงบรรยาย

6. การแทรกข�อความในวีดิโอ

7. การกําหนด Transition และ Effect

8. การ Export ไฟล�



2. การวัดผลในรายวิชา

การวัดและประเมินผล
เกณฑ�การประเมิน

ประเมินความรู� 20 คะแนน (K Knowledge) 
ประเมินทักษะและผลงาน 70 คะแนน (S Skill)
ประเมินคุณลักษณะ 10 คะแนน (A Attitude)

สัดส�วนคะแนน ระหว�างภาค : ปลายภาค (80: 20)



2. การวัดผลในรายวิชา

ใบงานที่ งานที่มอบหมาย กําหนดเวลา คะแนน
1 เขียนโครงเรื่อง / Story Board ภาพยนตร� 4 คาบ 10
2 สร�างวีดีโอคาราโอเกะ จากภาพนิ่ง 4 คาบ 20
3 งานพากษ�/ให�เสียงบรรยายVideo (งานคู9) 4 คาบ 20

4
สร�างคลิปวีดิโอความยาว 8-10 นาที ตามหัวข�อที่
กําหนดให� (โครงงาน)

4 คาบ 20

คะแนนระหว9างภาค  (80 คะแนน)
1.  ประเมินจากทักษะและผลงาน 70 คะแนน



2. การวัดผลในรายวิชา

ลําดับ รายละเอียด คะแนน
1. เรื่องย9อของภาพยนตร� ไม9เกิน 1 หน�ากระดาษ A4 (ไม9น�อยกว9า 5 บรรทัด)

20
2. Story Board ของภาพยนตร� ไม9น�อยกว9า 9 frame
3. Upload ภาพยนตร�เข�าสู9 website Youtube.com พร�อม แจ�ง Link ครู
4. บันทึกภาพยนตร�ลง DVD บรรจุกล9องพร�อมปก ระบุชื่อเรื่อง ผู�จัดทํา เสนอครูผู�สอน

โครงงาน : ข�อกําหนด
จับกลุ9ม 5 คน : สร�างสื่อวีดีโอ/ภาพยนตร� สารคดี หนังสั้น โฆษณา รีวิว คลิปรณรงค� 

ตามจินตนาการในรูปแบบ DVD (720p)
ผลงานที่ส9ง ประกอบด�วย 



2. การวัดผลในรายวิชา

คุณลักษณะ
- ความรับผิดชอบต9องานที่ได�รับมอบหมาย
- มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย� ทํางานเปeนทีม เสียสละ แบ9งบัน มีน้ําใจ
- ตรงต9อเวลา บํารุงรักษาอุปกรณ�คอมพิวเตอร�
- ความมุ9งมั่น วินัย ซื่อสัตย� อุตสาห�ในการแก�ปfญหา

2.  ประเมินจากคุณลักษณะ 10 คะแนน



2. การวัดผลในรายวิชา

จุดประสงค� ข�อ 1 ข�อ 2 ข�อ 3 ข�อ 4 ข�อ 5 ข�อ 6 ข�อ 7 ข�อ 8 รวม
คะแนน 2 2 3 2 4 2 2 3 20
การวัด/

ประเมินผล
สอบปลายภาค

คะแนนสอบปลายภาค (20 คะแนน)



2. การวัดผลในรายวิชา

• แบ�งผลการเรียนตามคะแนนทีทําได�
80 ขึ้นไป 4

74-79 3.5

70-74 3

65-69 2.5

60-64 2

55-69 1.5

50-54 1

ต่ํากว9า 50 คะแนน 0



3. ขาด ลา มาสาย 

• ลา / ขาด มีผลเหมือนกัน คือ ไม�ได�เรียน ไม�นับเวลาเรียนให�

• ใครขาด / ลา จุดประสงค�ใดต�องทํางานตามที่ครูสั่ง

• มาสาย คือ มาไม�ทันครูเช็คชื่อ 2 ครั้ง นับเป=น 1 ขาด

• ใครขาดเกิน 4 ครั้ง ไม�มีสิทธิสอบในรายวิชานี้ และต�องลงเรียน
ใหม�ในภาคเรียนถัดไป



4. ข�อกําหนดในการใช�ห�องเรียน

• นั่งประจําเครื่องตามเลขที่ของตนเอง

• ถอดรองเท�าก�อนเข�าห�อง และจัดเรียงใต�ระเบียงนั่งให�เป=น
ระเบียบ

• ไม�นํา อาหาร ขนม น้ํา เครื่องดื่ม เข�ามาในห�อง ใครฝAาฝBน จะ
งดการเรียนการสอนในคาบนั้น และให�ทําความสะอาดทั้งห�อง

• ก�อนทําการเรียนการสอนนักเรียนทุกคนต�องปCด(เสียง)มือถือ

• ห�ามชาร�ทแบตเตอรีมือถือ/แท็บเล็ตในห�อง



4. ข�อกําหนดในการใช�ห�องเรียน

• นักเรียนคนใดสวมรองเท�าเข�าห�องเรียน ต�องทําความสะอาด
ห�อง หลังเลิกเรียน

• จัดเวร ทําความสะอาดห�องเรียนและอุปกรณ� กลุ�มละ 10 คน 

เดือนละ 1 ครั้ง / กลุ�ม 

• ใครขาดเวร ทําเดี่ยว ทั้งห�อง



5.ข�อกําหนดในการใช�เครื่องคอมพิวเตอร�/ส�งงาน

• ทุกคน ต�องสร�าง Dropbox, Google Drive หรือแฟลช
ไดร�ฟ สําหรับสําหรับเก็บ/สํารองงานของตนเอง

• ห�ามใช�งานเครื่องครูผู�สอน 

• ไม�เก็บงานลงใน ไดร�ฟ C:

• ส�งงานด�วยสื่อบันทึก CD / DVD

• ใครคัดลอกผลงานเพื่อนมาส�งครู ติด 0 อย�างเดียว



6. การติดต�อกับครูผู�สอนนอกเวลาเรียน

• ติดตาม ข�าวสาร คะแนนเก็บ เวลาเรียน สื่อการสอน 
บทเรียน บททดสอบ ของครูได�ที่ เว็บไซต�ครู

www.dmj.ac.th/phoori/

• ในคาบเรียนที่ครูไม�สามารถเข�าสอน เนื่องจากมีประชุม
อบรม จะแจ�งข�าวไว�ในเว็บไซต� หัวหน�าห�อง/รองหัวหน�า
ให�นักเรียนเข�าห�องเรียนตามปกติและทํางานตามสั่ง



7. ความประพฤตินักเรียนและแนวทางปฏิบัติ

• นักเรียนคนใดที่มีปbญหาและความจําเป=นในการเข�าเรียน ให�แจ�งครูผู�สอนเป=น
รายบุคคล เพื่อหาแนวทางช�วยเหลือ

• นักเรียนที่เล�นเกม เฟสบุค แชท ฟbงเพล ดูหนัง ในห�องเรียน จะไม�มีสิทธิ์เรียนใน
คาบนั้นและถูกเชิญออกจากห�องเรียน และหากในห�องเรียนพบนักเรียนมี
พฤติกรรมเช�นเดียวกัน 3 คนขึ้นไป ครูจะยุติการสอน

• นักเรียนที่มีความประพฤติไม�เหมาะสม หยาบคาย ก�าวร�าว ต�อครูผู�สอน พกพา
อาวุธ ทําอันตราย ลวนลามเพื่อนร�วมห�องจะต�องถูกทัณฑ�บน ถูกดําเนินคดีและให�
พ�นสภาพจากการเป=นนักเรียน

• นักเรียนหญิง ที่ประพฤติตัวไม�เหมาะสมเรื่องเพศ และชู�สาวจะเชิญผู�ปกครองมา
รับทราบและให�ปรับปรุงพฤติกรรม


