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ค าน า 

 การผลิตส่ือวดิีทศัน์ในอดีตเป็นเร่ืองไกลตวัมาก เน่ืองจากตอ้งอาศยัเทคโนโลยดีา้นวทิยุ

โทรทศัน์ เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือราคาแพง และทกัษะในการตดัต่อวดิีทศัน์ขั้นสูง ซ่ึงกวา่จะผลิตวดิีทศัน์

ออกมาไดเ้ร่ืองหน่ึง ตอ้งอาศยัความช านาญและงบประมาณค่อนขา้งสูง แต่ในปัจจุบนั เทคโนโลยดีา้น

คอมพิวเตอร์ กา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว การผลิตวดิีทศัน์จึงไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป เพราะมีโปรแกรม

ตดัต่อวดิีทศัน์ใหเ้ลือกใชม้ากมาย ทั้ง Movie Maker, Ulead หรือ Premier  

 โปรแกรม Sony Vegas ก็เป็นอีกหน่ึงโปรแกรมท่ีไดรั้บความนิยมในแวดวงของผูผ้ลิตวดิีทศัน์ 

สามารถผลิตวดิีทศัน์ไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งผลงานท่ีผลิตออกมา ก็มีความสวยงามไม่แพ้

โปรแกรมอ่ืนๆ ซ่ึงภายในเอกสารฉบบัน้ี ไดน้ าเสนอวธีิการตดัต่อวดิีทศัน์ ตั้งแต่ขั้นเร่ิมตน้ ซ่ึงผูท่ี้ไม่

เคยตดัต่อวดิีทศัน์มาก่อน ก็สามารถเรียนรู้ได้ 

 ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการจดัการอบรมทุกท่าน หากเอกสาร

ฉบบัน้ีมีขอ้บกพร่องประการใด โปรดแจง้ผูจ้ดัท าเพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุงเอกสารใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ เอกสารฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจดา้นการตดัต่อวดิีทศัน์ต่อไป  

 

       วรวทิย ์ ไชยวงศค์ต 

         11 มิถุนายน 2553 
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ตารางการอบรม 

การตัดต่อวดีิทศัน์ด้วยโปรแกรม Sony Vegas 

วนั / เวลา กจิกรรม 

11  มิ.ย.  53 
08.00 น. – 09.00 น. 
09.00 น. – 10.30 น.  

 
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
กจิกรรมที ่1 Introduction 
    -  การเรียกโปรแกรม และส่วนประกอบของโปรแกรม 
    -  การปรับแต่ง ส่วนประกอบของโปรแกรม 

10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
10.45 น. – 12.00 น. กจิกรรมที ่2 Title 

    -  การแทรกและปรับแต่งตวัหนงัสือ 
    -  การจดัการ Time Line  
    -  การจดัการ Transition 

12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. กจิกรรมที ่3 Video 

    -  การแทรกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
    -  การปรับแต่ง Video Effect 
    -  การปรับแต่ง Project Media 

14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
14.45 น. – 16.00 น. กจิกรรมที ่4 Audio 

    -  การแทรกเสียง 
    -  การปรับแต่งเสียง 
    -  การสร้าง Sound Effect 

12  มิ.ย.  53 
08.00 น. – 10.30 น.  

 
ทบทวนเน้ือหาของวนัแรก  
กจิกรรมที ่5  Movie 
    -  ก าหนด Concept และ Theme 
    -  เขียน Script 
    -  วาด Story Board 
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10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
10.45 น. – 12.00 น. กจิกรรมที ่6  One Minute with Me 

    -  เขียนเคา้โครงวดิีทศัน์แนะน าตวัเอง ความยาว 1 นาที 
    -  ด าเนินการตดัต่อวดิีทศัน์ 

12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. กจิกรรมที ่7  Render 

    -  การตั้งค่าการ Render 
    -  การ Render แบบต่างๆ 

14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
14.45 น. – 16.00 น. กจิกรรมที ่8  Special 

    -  การใชโ้ปรแกรมพิเศษ มาสร้างความน่าสนใจใหช้ิ้นงาน 
13  มิ.ย.  53 
08.00 น. – 10.30 น.  

 
กจิกรรมที ่9 Present 
    -  น าเสนอผลงาน 
    -  แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
    -  ประเมินผลงาน 

10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
10.45 น. – 12.00 น. กจิกรรมที ่10  Education  

    -  การน าวดิีทศัน์ไปใชใ้นการเรียนการสอน 
    -  แนวโนม้ของการใช้วดิีทศัน์ 
    -  จริยธรรมในการผลิตวดิีทศัน์ 

12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. กจิกรรมที ่11  Relationship 

      -  เครือข่ายครูนกัผลิตวดิีทศัน์เพื่อการศึกษา 
14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
14.45 น. – 16.00 น.  กจิกรรมที ่12  Awards 

    -  มอบรางวลั 
    -  แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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กจิกรรมที ่1  Introduction 

ช่ือ – นามสกุล .......................................................................... ...โรงเรียน ........................................... 

 

แนะน าโปรแกรม Sony Vegas Pro 9 

 โปรแกรม Sony Vegas Pro 9 เป็นหน่ึงในชุดโปรแกรมตดัต่อวดิีทศัน์ ท่ีผลิตโดยบริษทัโซน่ี 

ซ่ึงอ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชส้ามารถตดัต่อวดิีทศัน์ไดอ้ยา่งง่ายดาย และผลงานท่ีไดก้็มีความสวยงาม 

ไม่แพน้กัตดัต่อมืออาชีพ ขอ้มูลล่าสุดจากเวบ็ไซตข์อง Sony (ปี 2010) มีผลิตภณัฑท่ี์ใชต้ดัต่อวดิีทศัน์

ในตระกลู Vegas ดงัน้ี 

 

 ทั้ง 5 โปรแกรมเป็นโปรแกรมตดัต่อท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่ทั้งหมดลว้น

มีหลกัในการพื้นฐานท่ีคลา้ยกนั ดงันั้น ไม่วา่จะใชโ้ปรแกรมใด รุ่นใด ก็สามารถศึกษาตามเอกสาร

ฉบบัน้ีไดเ้ช่นเดียวกนั ซ่ึงสามารถไปดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่นทดลองใชไ้ดฟ้รีจากเวบ็ไซตข์องโซน่ี

ไดท่ี้  http://www.sonycreativesoftware.com/ 
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ส่วนประกอบของโปรแกรม 

 โปรแกรม Vegas Pro 9 มีส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัน้ี  

 Track เป็นส่วนแสดง Track ของ Video, Audio 

และ Bus Track ใชใ้นการจดัการควบคุม Track ภาพและ

เสียง จดัเรียงล าดบัของ Track ต่างๆ ควบคุมการความดงั

ของเสียง เปิดปิดเสียง เป็นตน้ 

 Timeline เป็นส่วนการท างานหลกัของโปรแกรม ซ่ึง

เราจะท าการตดัต่อวดีีโอกนัท่ี Timeline โดยในแนวนอน จะ

หมายถึงช่วงเวลา และแนวตั้งจะหมายถึงล าดบัชั้นของ Track 

 Transport Toolbar เป็นส่วนควบคุมการเล่นวดีีโอบน 

Timeline หลกัการท างานก็จะคลา้ยกบัเคร่ืองเล่นซีดีทัว่ไป โดยเม่ือคลิกจะแสดงผลท่ีส่วน Preview 

 Time Display เป็นส่วนแสดงเวลา โดยจะยดึเอา

ต าแหน่งของ Curser ท่ีอยูบ่น Timeline เป็นส าคญั โดย

แสดงเวลาในรูปแบบของ HH:MM:SS;FF นัน่คือ ชัว่โมง นาที วนิาที ส่วน FF นั้นจะหมายถึง จ านวน

เฟรมในแต่ละวนิาที 

 Status Bar ถือเป็นส่วนหน่ึงของ Timeline 

ประกอบดว้ย 3 ช่อง ไดแ้ก่ เวลาเร่ิมตน้ เวลาส้ินสุด และ

เวลาทั้งหมด โดยอา้งอิง Curser ท่ีอยูบ่น Timeline เป็นส าคญั 

 Explorer เป็นส่วนท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้

สามารถเรียกดูไฟลต่์างๆ บนเคร่ืองไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดย

สามารถคลิกและลาก Video Image หรือ Audio มาวางเรียง

กนับน Timeline ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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 Trimmer เป็นอีกทางเลือกในการตดัต่อวดิีทศัน์

โดยสามารถเลือกเพียงบางส่วนของ Video หรือส่ือใดๆ 

มาใส่ในงานของเราได ้

 

 

 

 Audio Control เป็นส่วนควบคุมเสียงของวดิีทศัน์ โดยส่วนน้ีจะหมายถึงเสียง

ของช้ินงานโดยรวมทั้งหมด จากจุดน้ีสามารถตั้งคุณสมบติัของ Audio ของงานได ้

 Video Preview เป็นส่วนแสดง Video โดยจะผนวกเรา

ทั้งตวัหนงัสือ effect หรือ Transition ใดๆ ใหไ้ดช้มก่อน โดยไม่

จ  าเป็นตอ้ง Render ออกมา  

 

 

 Project Media เป็นส่วนแสดงไฟลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการตดัต่อวดิี

ทศัน์ของเราทั้งหมด ทั้งไฟล์เสียง ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง ตวัหนงัสือ 

จากจุดน้ีสามารถคลิกปุ่ม import เพื่อน าเขา้ไฟลต่์างๆ เหล่านั้นไดท้นัที 

 

 หากส่วนประกอบใดท่ีไม่ปรากฏบนเจอ สามารถเรียกไดจ้ากเมนู View และยงัสามารถปรับ

เล่ือนต าแหน่งไดต้ามความตอ้งการและความถนดัของแต่ละบุคคล  

 

 

********** 

หากปรับไปแล้ว หายหมด จ าไมไ่ด้ สามารถเรียกคืนคา่เดิม ได้โดยกด Alt + D,D 
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แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง  เติมตวัเลขขา้งหนา้ขอ้ความ ใหต้รงกบัภาพส่วนประกอบของโปรแกรมท่ีก าหนดให้ 

 

 

 

..........  Track     ……. Timeline     

……..  Transport Toolbar   …….  Time Display  

……..  Status Bar    …….  Explorer  

..........  Trimmer     ……..  Audio Control   

..........  Video Preview    ……..  Project Media  

*********** 
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กจิกรรมที ่ 2  Title 

ช่ือ – นามสกุล ............................................................................โรงเรียน ............................................. 

 

ความส าคัญของ Title 

 จะเห็นไดว้า่ส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับภาพยนตร์ทุกเร่ืองก็คือ Title ซ่ึงจะเป็นตวับอกถึงท่ีมาของ

ภาพยนตร์ท่ีก าลงัจะไดรั้บชม ประกอบดว้ย ช่ือผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้สดง และทีมงาน แต่

บางที Title อาจเป็นเพียงขอ้ความสั้นๆ เพื่ออธิบายถึงส่ิงท่ีก าลงัจะไดรั้บชม ก็เป็นได้ 

การสร้าง Title 

 การสร้าง Title ในโปรแกรม Vegas Pro 9 นั้น สามารถท าได ้2 วธีิ ไดแ้ก่ 

 1. คลิกท่ีเมนู Insert  แลว้เลือกค าสั่ง  Text Media 

 2. คลิกขวาท่ี  Video track  แลว้เลือกค าสั่ง  Text Media 

 

 จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่าง Video Media Generator ส าหรับสร้าง Text ซ่ึงประกอบดว้ย Tab 

ซ่ึงรวมรวมค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง Text ไว ้ดงัน้ี 
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 Edit เป็น Tab ส าหรับก าหนด

ขอ้ความ แบบอกัษร ขนาด การจดัวาง

ต าแหน่ง โดยเราสามารถพิมพข์อ้ความ

ท่ีตอ้งการลงไปได ้

 

 Placement เป็น Tab ท่ีใชจ้ดั

ต าแหน่งของขอ้ความบนจอ โดย

สามารถใชเ้มาส์ลากวตัถุไปวางบน

ต าแหน่งต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง หรือจะ

เลือกจากค าสั่ง Text Placement ก็ได้

เช่นเดียวกนั นอกจากน้ียงัมีการ

ก าหนด Safe Zone เพื่อป้องกนัภาพหลุดขอบจอ โดยมีค่าใหเ้ลือกตั้งแต่ 0 – 30 % 

 Properties เป็น Tab ท่ีใช้

ก าหนดค่าสีของตวัหนงัสือ และสีของ

พื้นหลงั ซ่ึงสามารถปรับเลือกไดท้ั้งค่า

สี และค่าความโปร่งใส นอกจากน้ียงัมี

ค าสั่งท่ีน่าสนใจอีกไดแ้ก่ 

 Tracking  ใชก้ าหนดระยะห่างระหวา่งตวัอกัษร 

 Scaling ใชก้ าหนดขนาดของตวัอกัษร 

 Leading ใชก้ าหนดความสูงของบรรทดั 

 Effect เป็น Tab ท่ีใชก้  าหนด

คุณสมบติัพิเศษของขอ้ความ 

ประกอบดว้ย Outline, Shadow และ 

Deformation ซ่ึงสามารถปรับแต่งได ้
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 นอกจาก Tab ทั้ง 4 แลว้ ในส่วนของ Video Media Generator ยงัมีการจดัการ Timeline ซ่ึงจะ

เป็นการก าหนดใหคุ้ณสมบติัของ Text เปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดไดอี้กดว้ย และเม่ือ

ก าหนดคุณสมบติัต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ใหปิ้ดหนา้ต่างน้ีลงไป จะพบวา่ Text ไดถู้กเพิ่มลงไปใน Time 

Line เรียบร้อยแลว้  

 

 จากน้ี ก็สามารถเพิ่ม Text อ่ืนๆ ลงไปใน Timeline ไดอี้ก ตามความตอ้งการ 

 

การปรับแต่ง Text บน Timeline 

 อยา่งท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่ การท างานหลกัของโปรแกรม Vegas จะอยูบ่น Timeline ดงันั้นเม่ือ

เพิ่มขอ้ความต่างๆ ไปบน Timeline ก็สามารถปรับแต่งไดท่ี้น่ี ไม่วา่จะเป็น การเล่ือน การลบ การยา้ย 

หรือการเขา้ไปแกไ้ขขอ้ความ 
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 จากภาพแสดง Timeline มี Text จ านวน 3 Text เรียงกนัอยูบ่น Video Track เราสามารถปรับ

ยา้ยต าแหน่งของ Text ไดด้ว้ยวธีิลากแลว้ปล่อยตามปกติ 

 

 

 

 

 เม่ือลาก Text มาเรียงซอ้นทบักนั โปรแกรมจะท าการ Transition ระหวา่ง Text ใหโ้ดย

อตัโนมติัในรูปแบบ Fade สังเกตส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดโ้ดยคลิกท่ีปุ่ม Play บน Transport Toolbar 

การแก้ไขข้อความ  

 หากตอ้งการแกไ้ขขอ้ความ หรือเปล่ียน Effect สามารถท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

 1. คลิกขวาบน Text  ท่ีตอ้งการแกไ้ข แลว้เลือกค าสั่ง Edit Generated Media 

 2. คลิกไอคอน Generated Media ท่ีจะแปะอยูบ่น Text ใน Timeline  

 

คลกิแล้วลากไปยงั

ต าแหนง่ที่ต้องการ 

บริเวณซ้อนทบัจะสร้าง 

Transition ให้โดยอตัโนมตั ิ

คลกิปุ่ ม Play เพื่อ Preview ผลงาน 

ไอคอน Generated Media 
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ในกรณีท่ีไอคอนดงักล่าวไม่ปรากฏ อาจเน่ืองมาจาก Timeline ถูกยอ่ใหเ้ล็กจนเกินไป ก็

สามารถปรับขยาย Timeline ได ้โดยคลิกท่ีปุ่ม Zoom In ซ่ึงการ Zoom นั้นเป็นเพียงการปรับยอ่ขยาย

มุมมองเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลาการแสดงผลบน Timeline 

การปรับแต่ง Transition 

 ส่วนส าคญัอีกประการ ท่ีท าให ้Title มีความน่าสนใจ นัน่คือการปรับแต่ง Transition นัน่เอง 

ซ่ึงโปรแกรม Vegas  ไดร้วบรวมเอา Transition ไวม้ากมาย ซ่ึงผูต้ดัต่อสามารถเลือกใช ้Transition 

เหล่านั้นไดต้ามความเหมาะสม 

 วธีิเพิ่ม Transition มีดว้ยกนัหลายวธีิ ในท่ีน้ีจะน าเสนอเฉพาะวธีิท่ีง่ายท่ีสุด นัน่คือ การลาก

แลว้ปล่อย โดยเลือก Transition ท่ีตอ้งการแลว้ลากลงมาปล่อยยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการใหเ้กิด Transition 

 

ปุ่ ม Zoom IN 

1. เลอืก Transition ที่ต้องการ คลกิค้างเอาไว้แล้วลากไป 

2. ปลอ่ยลงต าแหนง่ ท่ีต้องการให้สร้าง Transition 
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 ต าแหน่งท่ีตอ้งการสร้าง Transition จะตอ้งเป็นต าแหน่งท่ีเกิดการซอ้นทบักนัเท่านั้น หากไม่

มีการวางซอ้นกนั ก็จะไม่มีการแสดง Transition ใดๆ ให ้และถา้ตอ้งการเปล่ียน Transition เป็น

รูปแบบอ่ืน ก็สามารถท าได ้โดยการน า Transition รูปแบบอ่ืนมาวางทบัอนัเดิม 

 จะเห็นไดว้า่ การสร้าง Title นั้นสามารถท าไดอ้ยา่งง่ายดาย แต่โปรแกรม Vegas ยงัมี

รายละเอียดปลีกยอ่ย ใหศึ้กษาเพิ่มเติม โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือจากเวบ็ไซตข์อง โซน่ีไดท่ี้ 

http://www.sonycreativesoftware.com/download/manuals/vegaspro 

 

 

แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง  สร้าง Title ส าหรับวดิีทศัน์  1 เร่ือง โดยมีขอ้ความท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่  ช่ือบริษทัผูส้ร้าง  ขอ้ความ 

“Present” และช่ือเร่ือง โดยไม่จ  ากดัรูปแบบในการน าเสนอ 

 

 

 

 

 

 

Vegas Pro 9 

ผู้ เข้าอบรมสามารถเปิดชมไฟล์ตวัอยา่ง Title ที่สร้างจากโปรแกรม Sony Vegas ได้ในโฟลเดอร์กิจกรรมที่ 2 

หากไมส่ามารถเลน่ไฟล์ได้ให้ติดตัง้โปรแกรม K-Lite Codec Pack 6.0 ก่อนนะครับ 

 

Present  

Teem Studio 

http://www.sonycreativesoftware.com/download/manuals/vegaspro
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กจิกรรมที ่ 3  Video 

ช่ือ – นามสกุล ............................................................................โรงเรียน ............................................. 

 

การแทรกภาพ 

 การแทรกภาพในโปรแกรม Vegas สามารถท าไดห้ลายวธีิ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเลือกใชไ้ดต้าม

ความสะดวก ซ่ึงจะขอยกตวัอยา่งมาเพียง 2 วธีิ ดงัน้ี 

 วธีิท่ี 1  เลือกรูปภาพท่ีตอ้งการจาก หนา้ต่าง Explore แลว้ลากมาปล่อยบน Timeline 

 

 วธีิท่ี  2  คลิกปุ่ม Import ในหนา้ต่าง Project Manager เพื่อรวบรวมภาพท่ีตอ้งการ  

 

1. เลอืกไฟล์ภาพท่ีต้องการ 

2. ลากมาปลอ่ยที่ Timeline 

1. คลกิปุ่ ม Import Media 

2. เลอืกภาพท่ีต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม Open 
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แลว้จึงลากภาพท่ีตอ้งการมาปล่อยบน Timeline  

 

 ส าหรับการแทรกภาพเคล่ือนไหว ก็มีขั้นตอนและวธีิการท า เช่นเดียวกนั ซ่ึงถา้หาก

ภาพเคล่ือนไหวนั้นมีเสียง โปรแกรมจะด าเนินการแทรกเสียงท่ีติดมากบัวดิีทศัน์นั้นใหโ้ดยอตัโนมติั 

 

ภาพซา้ยเป็นภาพน่ิง ภาพขวาเป็นภาพเคล่ือนไหว จะเห็นวา่มีคล่ืนเสียงติดมาดว้ย 

 หากไฟลว์ดิีทศัน์ท่ีน ามาใช ้ไม่สนบัสนุนการท างานกบัโปรแกรม  Vegas  อาจท าใหมี้เพียง

เฉพาะภาพแต่ไม่มีเสียง ซ่ึงหากตอ้งการใหมี้เสียงติดมาดว้ย จะตอ้งน าไฟลว์ดิีทศัน์ดงักล่าว ไปแปลง

ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีโปรแกรม Vegas รองรับ ซ่ึงโปรแกรมแปลงไฟล์วดิีทศัน์ มีมากมายหลายชนิดให้

เลือกใช ้เช่น  Windows Movie Maker, Xilisoft Video Converter เป็นตน้ 

การปรับแต่งภาพ 

 คุณสมบติัของโปรแกรม Vegas คือ เราสามารถตกแต่งภาพ ทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 

ไดห้ลากหลายรูปแบบ ดว้ยวธีิการท่ีสะดวกอีกทั้งยงัสามารถปรับแต่งไดเ้พิ่มเติมตามใจชอบ 

4. เลอืกภาพท่ีต้องการ 

5. ลากมาปลอ่ยที่ Timeline 
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 วธีิการปรับแต่งภาพใน Vegas สามารถท าไดโ้ดย เลือก effect จาก Video FX  แลว้ลากมาวาง

บนภาพท่ีตอ้งการปรังแต่ง ตวัอยา่งเช่น การเพิ่ม effect ท่ีช่ือวา่ Add Noise  

 

 จากนั้นใหด้ าเนินการ Preview เพื่อชมการ

แสดงผล หากไม่พอใจ สามารถเปล่ียน effect ไดโ้ดย

การ ลบ effect เดิมออกก่อน แลว้จึงเพิ่ม effect ใหม่  

(หากไม่ลบออก โปรแกรมน า effect  มารวมกนั) การ

ลบ effect ท าไดด้งัน้ี 

 โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่าง Video 

Event FX ใหค้ลิกปุ่ม Remove  แลว้หนา้ต่าง

จะปิดลง effect ของภาพก็จะหายไปดว้ย 

 ********** 

 

 

 

1. เลอืก effect ที่ต้องการ 

2. ลากมาปลอ่ยตรงภาพ 

3. ปรับแตง่คณุสมบตัิตาม

ต้องการ แล้วกดปุ่ ม close 

1. คลกิปุ่ ม Event FX 

2. คลกิปุ่ ม Remove 
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แบบฝึกหัด  

ค าช้ีแจง  จดัท าวดิีทศัน์แนะน าจงัหวดัสกลนคร ความยาว 1 นาที โดยน าเอาค าขวญัของจงัหวดั

สกลนคร มาเป็นแกนหลกัในการด าเนินเร่ือง  

 พระธาตุเชิงชุมคู่บา้น   พระต าหนกัภูพานคู่เมือง 

 งามลือเล่ืองหนองหาน  แลตระการปราสาทผึ้ง 

 สวยสุดซ้ึงสาวภูไท  ถ่ินมัน่ในพุทธธรรม 

 ทรัพยากรต่างๆ ท่ีเตรียมใหไ้ดแ้ก่ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงผูเ้ขา้อบรม สามารถเลือกไฟล์

นอกเหนือจากท่ีก าหนดใหก้็ได ้ 

 พร้อมทั้งตอบค าถามต่อไปน้ี 

 1. เทคนิค Transition ท่ีท่านใชใ้นการผลิต มีอะไรบา้ง 

 ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 2. เทคนิค Video FX ท่ีท่านใชใ้นการผลิต มีอะไรบา้ง 

 ...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 3. ท่านสามารถแทรกเสียงประกอบลงไปในช้ินงานไดห้รือไม่ ถา้ท าได ้ท่านมีขั้นตอนในการ

แทรกเสียงประกอบอยา่งไร

 ...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

********** 
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กจิกรรมที ่ 4  Audio 

ช่ือ – นามสกุล ............................................................................โรงเรียน ............................................. 

 

การแทรกเสียง 

 ในกิจกรรมท่ี 3 ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัวธีิการแทรกภาพ ถา้หากท่านสามารถแทรกภาพ ได้ท่านก็

สามารถแทรกเสียงไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันั้นจึงขอขา้มเน้ือหาในส่วนของการแทรกเสียง  

การปรับแต่งเสียง 

เสียงประกอบในวดิีทศัน์ โดยทัว่ไป ประกอบไปดว้ย 3 ลกัษณะ คือ เสียงพดู ซ่ึงอาจจะเป็น

เสียงท่ีบนัทึกขณะถ่ายท า หรือพากษใ์หเ้สียงภายหลงั เสียงเอฟเฟค ท่ีจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจใหก้บั

ภาพยนตร์  และดนตรีหรือเพลงประกอบ ซ่ึงลกัษณะการท างานของ เสียงทั้งหมดนั้น สามารถน ามา

ตดัต่อเขา้ดว้ยกนั โดยใช ้Audio Track จ านวน 3 Track ดงัภาพ 

 

 การปรับแต่งเสียง สามารถท าไดท่ี้ คุณสมบติัของ Track Audio ไดเ้ลย ดงัภาพ 

 

 

ปรับระดบัความดงั 

ปรับเสยีงล าโพงซ้ายขวา 
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 ในบางคร้ัง การปรับความดงัของเสียง หากไม่ตอ้งการท่ีจะปรับทีเดียวทั้งหมด อาจจะตอ้งการ

ปรับเป็นบางช่วง ก็สามารถท าได ้ดงัน้ี 

                                   

1. คลิกขวาในบน Track   ท่ีตอ้งการปรับแต่ง 

2 . เลือกค าสั่ง Insert/Remove Envelope 

3. เลือกค าสั่ง Volume 

 

 โปรแกรมจะแสดง เส้นก าหนดระดบัความดงัของเสียง ใหค้ลิกขวา ไปยงับริเวณท่ีตอ้งการ

ปรับระดบั แลว้เลือกค าสั่ง Add point จากนั้นจึงปรับต าแหน่งของ จุด ใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการ 

 

********* 

แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง  น าวดิีทศัน์แนะน าจงัหวดัสกลนคร ในกิจกรรมท่ี 3 มาปรับปรุงใหมี้เสียง ดนตรีประกอบ 

และเอฟเฟค  ใชไ้ฟลท่ี์เตรียมให ้หรือเลือกไฟลอ่ื์นไดต้ามความตอ้งการ โดยใชด้นตรีประกอบและ

เอฟเฟคท่ีแตกต่างกนั อยา่งนอ้ย 5 แบบ 

 บอกช่ือดนตรีประกอบและเอฟเฟค ท่ีท่านใชใ้นการสร้างภาพยนตร์ 

 ...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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กจิกรรมที ่ 5  Movie 

ช่ือ – นามสกุล ............................................................................โรงเรียน ............................................. 

 

การสร้างวดีิทศัน์ 

 การผลิตวดิีทศัน์นั้น ต่อใหมี้ภาพท่ีดี มีเพลงท่ีดี มีอุปกรณ์ในการตดัต่อท่ีดี ก็ใช่วา่วดิีทศัน์ท่ี

ออกมานั้นจะดีไปดว้ย เพราะวดิีทศัน์เป็นส่ือท่ีตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งสูง ในทุก

ขั้นตอนของการผลิต โดยขั้นตอนการผลิตวดิีทศัน์นั้น ประกอบดว้ย 3P ไดแ้ก่ 

  Pre-Production การเตรียมการก่อนการผลิต 

  Production การด าเนินการถ่ายท า 

  Post-Production ขั้นตอนสุดทา้ยของการผลิต นัน่คือการตดัต่อก่อนน าไปเผยแพร่  

 ดงันั้น การผลิตวดิีทศัน์ท่ีดี จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเตรียมเร่ือง คิด Concept และ Theme เขียน 

Script และเขียน StoryBoard เพื่อใหเ้ห็นแนวทางในการผลิตท่ีชดัเจน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีทีมงาน

ผูผ้ลิตหลายคน หากไม่มีส่ิงเหล่าน้ี ก็อาจจะเป็นปัญหาในการท างานได้ 

Concept และ Theme  

 เป็นการก าหนดแนวคิด และทิศทางของวดิีทศัน์ รวมไปถึงรูปแบบของวดิีทศัน์ท่ีจะน าเสนอ 

เช่น โฆษณาการท่องเท่ียวประเทศไทย มี Concept คือ น าเสนอความสวยงามของประเทศไทย  ดงันั้น 

Theme ของเร่ืองก็คือ เมืองไทยเป็นประเทศท่ีสวยงาม ซ่ึงต่อไป การเขียน Scripts และ Storyboard ก็

จะตอ้งด าเนินไปตาม Concept และ Theme ของเร่ืองท่ีก าหนดไว ้

Scripts 

 สคริปตห์รือบท ไม่ไดห้มายความถึงเฉพาะบทพดูของตวัละครเท่านั้น แต่มีความหมายรวมถึง

ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจะปรากฎบนจอ ไม่วา่จะเป็น ฉาก มุมกลอ้ง การเคล่ือนกลอ้ง การตดัต่อ ตวัหนงัสือ 

เสียงเพลง ดนตรีประกอบ ซาวดเ์อฟเฟค ฯลฯ ซ่ึงสคริปตจ์ะตอ้งบอกรายละเอียดทุกอยา่งไดท้ั้งหมด 

เพื่อใหทุ้กฝ่ายท่ีอยูใ่นกระบวนการผลิตเขา้ใจตรงกนั 
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Storyboard 

 เป็นภาพวาดท่ีสร้างข้ึนจาก Scripts โดยจะแสดงภาพร่างท่ีจะไปปรากฏบนจอจริงๆ ยิง่ 

Storyboard ระบุรายละเอียดมาเท่าไหร่ ก็ท  าใหก้ารท างานสะดวกมาข้ึนเท่านั้น  

 

 

 การสร้าง Storyboard อาจวาดเป็นภาพน่ิง หรือสร้างเป็นภาพเคล่ือนไหวแบบ 3D แลว้ตดัต่อ

ออกมาเป็นวดีีโอ บนัทึกเสียงและมีดนตรีประกอบเสมือนเป็นภาพยนตร์อีกเร่ืองหน่ึง ซ่ึงในการสร้าง

ภาพยนตร์ท่ีมีการลงทุนสูง มกัจะนิยมใชว้ธีิน้ี  
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แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง  ใหเ้ขียนบทวดิีทศัน์แนะน าตวัเอง ความยาว 1 นาที พร้อมทั้งวาด Storyboard 

Concept : แนะน าตวัเอง             ความยาว 1 นาที 

Theme : ……………………………………………………………………………………………….. 

Scripts : ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Storyboard 
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กจิกรรมที ่ 6  One Minute with Me 

ช่ือ – นามสกุล ............................................................................โรงเรียน ............................................. 

 

แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง  เขียนเคา้โครงการผลิตวดิีทศัน์แนะน าตวัเอง และด าเนินการผลิตวดิีทศัน์ใหเ้รียบร้อย 

เค้าโครงการผลติวดีิทศัน์ 

เร่ือง ........................................................................... 

ความยาว   1  นาที 

วตัถุประสงค ์........................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

เน้ือเร่ือง .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

ขั้นตอนการผลิต ..................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  .............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

***************** 
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กจิกรรมที ่ 7  Render 

ช่ือ – นามสกุล ............................................................................โรงเรียน ............................................. 

 

การ Render 

 ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัต่อวดิีทศัน์ คือ การ Render เพื่อน าวดิีทศัน์ออกไปใชต้าม

รูปแบบท่ีตอ้งการ ระยะเวลาในการ Render จะข้ึนอยูก่บัความยาวของวดิีทศัน์ คุณภาพของวดิีทศัน์ 

และประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นส าคญั  

 เน่ืองจากการ Render ในแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้วลานาน ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมัน่ใจวา่ งานตดัต่อ

ทุกอยา่งเรียบร้อย ถูกตอ้ง และตรงตามความตอ้งการ โดยควรจะ Preview ดูจนมัน่ใจ จึงท าการ 

Render 

 วธีิการ Render มีหลายลกัษณะ ทั้ง Render บางส่วน หรือ ทั้งหมด 

ขั้นตอนการ Render มีดงัน้ี 

1. คลิกท่ีเมนู File แลว้เลือกค าสั่ง Render 

2. โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างของการ Render ข้ึนมา 

3. ระบุช่ือไฟล ์และท่ีเก็บไฟล ์

4. ท่ี Save as type ใหร้ะบุชนิดของไฟล์ 

5. ท่ี Template ใหร้ะบุรูปแบบของไฟล ์ท่ี

โปรแกรมก าหนดไวใ้ห ้ 

6. คลิกท่ีปุ่ม Save โปรแกรมจะท าการ 

Render ใหท้นัที 

** หากตอ้งการ Render เพียงบางส่วนให้

เลือก Render loop region only 
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ภาพแสดงหนา้ต่างการ Render 

 เม่ือโปรแกรม Render เรียบร้อยแลว้ ก็สามารถเรียกเปิดชมวดิีทศัน์ท่ีส าเร็จแลว้ไดท้นัที หากมี

ขอ้บกพร่อง ก็สามารถแกไ้ขและ Render ไดใ้หม่เท่าท่ีตอ้งการ 

แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง  ใหด้ าเนินการ Render วดิีทศัน์แนะน าตวัเอง ในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี โดยบนัทึกไฟลเ์ป็นช่ือ

แตกต่างกนัเพื่อเปรียบเทียบ ช้ินงานท่ีได้ 

1. ชนิด MPEG 1   รูปแบบ VCD PAL 

2. ชนิด MPEG 1  รูปแบบ Default Template 

3. ชนิด MP3   

4. ชนิด WAV 

5. ชนิด WMV 

6. ชนิด WMA  

น าไฟลท่ี์ไดท้ั้ง 6 ไฟลม์าเปรียบเทียบกนั แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 

 1. ชนิดท่ีใชเ้วลา Render ยาวนานท่ีสุด  .................................................................................... 

 2. ชนิดท่ีใชเ้วลา Render สั้นท่ีสุด ............................................................................................. 

 3. ไฟลท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุด ........................................................................................................ 

 4. ไฟลท่ี์มีขนาดเล็กท่ีสุด .......................................................................................................... 

 5. ไฟลท่ี์มีเฉพาะเสียง ............................................................................................................... 

************* 
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กจิกรรมที ่ 8  Special 

ช่ือ – นามสกุล ............................................................................โรงเรียน ............................................. 

 

แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง   ฝึกปฏิบติัโปรแกรมพิเศษต่างๆ ท่ีวทิยากรแนะน า แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 

 

โปรแกรม   ............................................................................................................................................. 

คุณสมบติั   ............................................................................................................................................. 

                   .............................................................................................................................................. 

                   .............................................................................................................................................. 

โปรแกรม   ............................................................................................................................................. 

คุณสมบติั   ............................................................................................................................................. 

                   .............................................................................................................................................. 

                   .............................................................................................................................................. 

โปรแกรม   ............................................................................................................................................. 

คุณสมบติั   ............................................................................................................................................. 

                   .............................................................................................................................................. 

                   .............................................................................................................................................. 

โปรแกรม   ............................................................................................................................................. 

คุณสมบติั   ............................................................................................................................................. 

                   .............................................................................................................................................. 

                   .............................................................................................................................................. 
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กจิกรรมที ่ 9  Present 

ช่ือ – นามสกุล ............................................................................โรงเรียน ............................................. 

 

แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง  ใหผู้เ้ขา้อบรมน าเสนอ วดิีทศัน์แนะน าตวัเอง ความยาว 1 นาทีของแต่ละท่าน จากนั้นให้

พิจารณาผลงานของสมาชิกแต่ละท่าน พร้อมทั้งใหร้างวลัในแต่ละหวัขอ้ โดยระบุช่ือผูจ้ดัท าวดีีโอ 

ตามท่ีท่านเห็นสมควร (หา้มระบุช่ือตวัเอง) 

1. รางวลัโหด มนั ฮา ไดแ้ก่ ....................................................................................................................  

2. รางวลัของแปลก ไดแ้ก่ ...................................................................................................................... 

3. รางวลัอะไรกนัน่ี ไดแ้ก่ ...................................................................................................................... 

4. รางวลัยานอนหลบัไดแ้ก่ .................................................................................................................... 

5. รางวลัแขง็เป็นหิน ไดแ้ก่ .................................................................................................................... 

6. รางวลัสวยเลือกได ้ไดแ้ก่ ................................................................................................................... 

7. รางวลัอยากดูซ ้ า ไดแ้ก่ ........................................................................................................................ 

8. รางวลัข้ึนห้ิง ไดแ้ก่ ............................................................................................................................. 

9. รางวลัเคอร์ฟิว ไดแ้ก่ .......................................................................................................................... 

10. รางวลัอนาคตชองชาติ ไดแ้ก่ ............................................................................................................ 

****************** 
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กจิกรรมที ่ 10  Edication 

ช่ือ – นามสกุล ............................................................................โรงเรียน ............................................. 

 

การน าวดีิทศัน์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 วดิีทศัน์ เป็นส่ือท่ีมลัติมีเดียท่ีเร้าความสนใจของผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี เหมาะส าหรับน าไปใชใ้น

การเรียนการสอน  โดยอาจน าเอาเน้ือหาในรายวชิาท่ีสอน ไปพฒันาเป็นวดิีทศัน์เพื่อใหน้กัเรียน

สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ทั้งในและนอกเวลาเรียน ซ่ึงนอกจากจะช่วยเร้าความสนใจของนกัเรียน

แลว้ ยงัสามารถตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล กล่าวคือ นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดบ้่อยคร้ัง

เท่าท่ีตอ้งการ นอกจากน้ี ยงัช่วยลดภาระในการสอนใหก้บัครู สามารถน าเวลาไปใชใ้นการพฒันาการ

เรียนการสอนไดม้ากข้ึน 

 นอกจากครูจะมีบทบาทในฐานะผูผ้ลิตวดิีทศัน์เพื่อการศึกษาแลว้ นกัเรียนเองก็สามารถเป็น

ผูผ้ลิตวดิีทศัน์ไดด้ว้ยเช่นกนั เน่ืองจากปัจจุบนัมีเทคโนโลยท่ีีช่วยในการผลิตวดิีทศัน์มากมาย 

ยกตวัอยา่งเช่น กลอ้งจากโทรศพัทมื์อถือท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่มีอยูแ่ลว้ ครูควรส่งเสริมใหน้กัเรียนใช้

เทคโนโลยเีหล่าน้ีในทางท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มากกวา่ใหเ้ป็นเพียงอุปกรณ์เพื่อ

ความบนัเทิงเพียงอยา่งเดียว 

แนวโน้มการใช้งานวดีิทัศน์ในอนาคต 

 ดว้ยเทคโนโลยดีา้นอินเทอร์เน็ตกา้วหนา้ไปมาก การเผยแพร่วดิีทศัน์ผา่นทางระบบ

อินเทอร์เน็ตก็เร่ิมเขา้มาเป็นคู่แข่งส าคญัของระบบโทรทศัน์ในปัจจุบนั และมีแนวโนม้วา่ผูค้นจะ

รับชมโทรทศัน์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากข้ึน โดยเฉพาะวยัรุ่นในสหรัฐอเมริกา ท่ีเลื อกรับชม

รายการโทรทศัน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตมากกวา่จากเคร่ืองรับโทรทศัน์ ทั้งน้ี เพราะสามารถเลือกรับชม

รายการไดห้ลากหลาย จากผูผ้ลิตรายการทัว่โลก ดงัจะเห็นไดจ้ากการเติบโตของเวบ็ไซตว์ดีีโอ

ออนไลน์อยา่ง Youtube หรือการเปิดตวัของ Google.TV เม่ือเร็วๆ น้ี (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553) 



 

 

28 
การตดัตอ่วีดิทศัน์ ด้วยโปรแกรม Sony Vegas 

teemtaro@hotmail.com 

 หากเราเตรียมตวัใหพ้ร้อมไวต้ั้งแต่ตอนน้ี เม่ือเทคโนโลยนีั้นมาถึงตวัเราในวนัขา้งหนา้ เราก็

จะสามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมัน่ใจ  

จริยธรรมในการผลติวดีิทศัน์ 

 ส่ือวดิีทศัน์เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงผูช้มไดทุ้กเพศ ทุกวยั ดงันั้น การผลิตวดิีทศัน์จึงตอ้งค านึงถึงความ

เหมาะสมต่อผูช้มทุกระดบั เพราะเม่ือเผยแพร่ออกไปแลว้ เราไม่สามารถคดัเลือกผูช้มได ้หากวดิีทศัน์

ท่ีผลิตออกไปนั้น มีเน้ือหาท่ีรุนแรง อาจก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมา  

 นอกจากน้ี ผูผ้ลิตส่ือวดิีทศัน์ตอ้งมีส านึกรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม การผลิตวดิีทศัน์ชวน

เช่ือ ดูหม่ิน สร้างความขดัแยง้หรือละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น เป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตส่ือวดิีทศัน์ไม่ควรกระท า 

เพราะนอกจากจะเป็นการท าลายสังคมแลว้ ยงัอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายได้ 

************** 

แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง  ใหเ้ขียนตอบค าถามต่อไปน้ี 

 1.  ท่านจะน าความรู้ดา้นการตดัต่อวดิีทศัน์ไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอนของท่านอยา่งไร 

 ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 2.  ท่านจะมีวธีิการในการป้องกนัเยาวชนจากส่ือวดิีทศัน์ท่ีไม่เหมาะสมอยา่งไร 

 ...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

***************************** 
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ช่ือ – นามสกุล ............................................................................โรงเรียน ............................................. 

 

เครือข่ายครูนักผลติวดีิทศัน์เพือ่การศึกษา 

 งานผลิตวดิีทศัน์เป็นงานท่ีจะตอ้งอาศยัการท างานเป็นกลุ่มและเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียน

ความรู้และช่วยแกปั้ญหา ดงันั้น จึงควรมีการท าความรู้จกักนัและสร้างเป็นเครือข่ายข้ึนมา เพื่อท างาน

ร่วมกนัในอนาคต 

******************** 

แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง ใหท้  าความรู้จกักบัสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมอบรม ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 10 คน โดยบนัทึกรายละเอียด

ส าคญัในการติดต่อ ลงในแบบบนัทึกต่อไปน้ี 

1. ช่ือ – นามสกุล .................................................................................... ช่ือเล่น ................................... 

โรงเรียน ................................................................................................................................................. 

ลกัษณะเด่นประจ าตวั ............................................................................................................................. 

ขอ้มูลส าหรับติดต่อ (อีเมล ์เบอร์โทร เฟซบุค๊ ฯลฯ) ............................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

2. ช่ือ – นามสกุล .................................................................................... ช่ือเล่น ................................... 

โรงเรียน ................................................................................................................................................. 

ลกัษณะเด่นประจ าตวั ............................................................................................................................. 

ขอ้มูลส าหรับติดต่อ (อีเมล ์เบอร์โทร เฟซบุค๊ ฯลฯ) ............................................................................... 

................................................................................................................................................................. 
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3. ช่ือ – นามสกุล .................................................................................... ช่ือเล่น ................................... 

โรงเรียน ................................................................................................................................................. 

ลกัษณะเด่นประจ าตวั ............................................................................................................................. 

ขอ้มูลส าหรับติดต่อ (อีเมล ์เบอร์โทร เฟซบุค๊ ฯลฯ) ............................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

4. ช่ือ – นามสกุล .................................................................................... ช่ือเล่น ................................... 

โรงเรียน ................................................................................................................................................. 

ลกัษณะเด่นประจ าตวั ............................................................................................................................. 

ขอ้มูลส าหรับติดต่อ (อีเมล ์เบอร์โทร เฟซบุค๊ ฯลฯ) ............................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

5. ช่ือ – นามสกุล .................................................................................... ช่ือเล่น ................................... 

โรงเรียน ................................................................................................................................................. 

ลกัษณะเด่นประจ าตวั ............................................................................................................................. 

ขอ้มูลส าหรับติดต่อ (อีเมล ์เบอร์โทร เฟซบุค๊ ฯลฯ) ............................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

6. ช่ือ – นามสกุล .................................................................................... ช่ือเล่น ................................... 

โรงเรียน ................................................................................................................................................. 

ลกัษณะเด่นประจ าตวั ............................................................................................................................. 

ขอ้มูลส าหรับติดต่อ (อีเมล ์เบอร์โทร เฟซบุค๊ ฯลฯ) ............................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

7. ช่ือ – นามสกุล .................................................................................... ช่ือเล่น ................................... 

โรงเรียน ................................................................................................................................................. 

ลกัษณะเด่นประจ าตวั ............................................................................................................................. 

ขอ้มูลส าหรับติดต่อ (อีเมล ์เบอร์โทร เฟซบุค๊ ฯลฯ) ............................................................................... 

................................................................................................................................................................. 
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ช่ือ – นามสกุล ............................................................................โรงเรียน ............................................. 

การเขียนค านิยม 

 การผลิตส่ือวดิีทศัน์ เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความพยายามในการด าเนินการเป็นอยา่งสูง ซ่ึงผูผ้ลิต

ทั้งหลายต่างรู้กนัเป็นอยา่งดี ดงันั้น ในระหวา่งผูผ้ลิตดว้ยกนัเอง จึงควรมอบค านิยมใหแ้ก่กนั เพื่อเป็น

การเสริมสร้างก าลงัใจในการผลิตส่ือวดิีทศัน์เพื่อการศึกษาต่อไป 

แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง  ใหผู้ผ้ลิตส่ือวดิีทศัน์ น าวดิีทศัน์แนะน าตวัเอง ไปใหว้ทิยากร และเพื่อนสมาชิกชม แลว้เขียน

ค านิยมลงในแบบบนัทึกท่ีก าหนดให ้ 

 

ค านิยมของวทิยากร 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

      ลงช่ือ ........................................... วทิยากร 

 

ค านิยมของผู้เข้าอบรม 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

      ลงช่ือ ........................................... วทิยากร 

 

 


