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โครงการงบรายจายอ่ืน เงินงบประมาณ ประจําป 2554 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ช่ือโครงการ  โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู หลักสูตร Advance Video Editing & 
Workshop 

       (    )  1.1   การสงเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝงจิตสํานึก 
       (    )  1.2   การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ 
       (  / )  1.3   การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประชุม  การสัมมนา 
       (    )  1.4   การจัดนิทรรศการ 
       (    )  1.5   การศึกษา  การศึกษาดูงาน 
       (    )  1.6   อ่ืน ๆ     

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี  
(  / )  1.1  บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 
(    )  1.2  สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(  / )  1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 
(    )  1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และ 
  รวมมือกับศิษยเกา) 
(  / )  1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(    )  1.6  ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(    )  1.7  สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม 
(    )  1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย 
(  / )  1.9  เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 
 

ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (งบยุทธศาสตร) 

            ผูเขารวมโครงการมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (จํานวน 15 คน)  
             
            มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
            -    การเรียนการสอนวิชา............................................................................................. 
                  ............................................................................................................................... 
            -    การวิจัย เรื่อง...........................................................................................................  
                  ................................................................................................................................ 
            -    การบริการวิชาการ เรื่อง.......................................................................................... 
                 ................................................................................................................................ 
            ความตองการของกลุมเปาหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความตองการของภาครัฐ  
            เอกชน ชุมชน ภาคประชาชน เปนตน)...................................................................... 

ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันกลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อสารอิเล็กทรอนิคส สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนทางไกลผานดาวเทียม กวา 700 
ตอน จาก 62 รายวิชา และ การเรียนการสอนออนไลนหรือ e  -  Learning  Courseware กวา 30  รายวิชา 
โดยไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรท่ี 1 , 5 และ 7 ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พ.ศ. 2550-2554 มุงเนนพัฒนาดานหลักสูตรและระบบการศึกษา  ดานการพัฒนาศักยภาพของผูสอนและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการใช ICT รวมถึงส งเสริมการผลิตสื ่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส  เปนตน ซ่ึงเปนการวางรากฐานท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปน e-University 
 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในการดําเนินการดังกลาวขางตน     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จึงจัดโครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู หลักสูตรAdvance Video Editing & Workshopข้ึน  
จํานวนท้ังสิ้น 4 วัน เพ่ือเตรียมบุคลากรใหเกิดความรู  ความเขาใจ  มีทักษะและความสามารถในการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ไดอยางมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค 

1. ฝกอบรมทักษะข้ันสูงใหกับบุคลากรเพ่ือผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ  
2. ฝกอบรมทักษะการตัดตอวีดีโอ เรียนรูเทคนิคพิเศษ และอบรมทักษะการใชโปรแกรมท่ีเก่ียวเนื่อง

กับการผลิตรายงานโทรทัศน 
 
กลุมเปาหมาย 

1. ฝกอบรมเจาหนาท่ีผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
จํานวน   11  คน 

2. วิทยากรภายใน         จํานวน   2  คน 
3. หลักสูตรฝกอบรม  จํานวน  1  หลักสูตร  แบงเปน  4  วัน   

 
สถานท่ีฝกอบรม 
 หองผลิตสื่ออีเลิรนนิ่ง  อาคาร 3  (ตึกการโรงแรม)  ชั้น 4   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(ศูนยพณิชยการพระนคร)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ระยะเวลาการฝกอบรม 
 วันท่ี 9 - 12 พฤษภาคม 2554  
 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ป 2554 ป 2554 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมวางแผน           
2. จัดทําโครงการ           
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ           
4. ดําเนินโครงการ           
5. ประเมินผลโครงการ           
6. ติดตามการนําความรูไปใชประโยน           
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งบประมาณ   24,800 บาท    (สองหม่ืนสี่พันแปดรอยบาทถวน)  
เบิกจายจากเงินงบประมาณ  ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบรายจายอ่ืนคาใชจาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย   
โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
 
หลักสูตร  Advance Video Editing  &  Workshop 
ระหวาง  วันท่ี 9 - 12 พฤษภาคม 2554 

1. ผูเขารวมอบรม         จํานวน   11   คน 
2. วิทยากรภายใน         จํานวน    2   คน 

รวมท้ังหมด        จํานวน   13   คน   
1. คาตอบแทน  14,400  บาท   

คาตอบแทนวิทยากรวันละ 3,600 บาท จํานวน  4 วัน 14,400   บาท 
(2 คน x 6 ชม x 300 บาท )  

2. คาใชสอย      10,400 บาท   
คาอาหารวาง        650 บาท จํานวน  4 วัน 2,600     บาท 
(13 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท) 
คาอาหารกลางวัน      1,950 บาท จํานวน  4 วัน 7,800     บาท 
(13 คน x 1 ม้ือ x 150 บาท) 
 

รวมท้ังส้ิน                24,800 บาท    (สองหม่ืนสี่พันแปดรอยบาทถวน) 
หมายเหตุ  :  ขอถัวเฉลี่ยจายคาใชจายทุกรายการและจํานวนคนโดยเบิกจายตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 

 
 

หลักสูตร Advance Video Editing  &  Workshop 
 

วัน/เวลา 08:30-10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

วันท่ี 9 
พฤษภาคม 

2554 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 

 

 
 
 
 

พักกลางวัน 
 
 
 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 
วันท่ี 10 

พฤษภาคม 
2554 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 
วันท่ี 11 

พฤษภาคม 
2554 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 
วันท่ี 12 

พฤษภาคม 
2554 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 

หลักสตูร Advance 
Video Editing  &  

Workshop 
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วันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 
วิทยากรภายใน นายเพชร  สายเสน 

เรียนรูภาพรวมของหลักสูตร (Overview)  
- เรียนรู System overview หรือระบบตัดตอท่ีใชกันในประเทศไทย จนกระท่ังมาถึงระบบ DV 

- เขาใจการทํางานของระบบ DV นับตั้งแต Hardware ของคอมพิวเตอรสําหรับตัดตอ การดตัดตอใน  

ระบบ DV ท่ีมีอยูในปจจุบัน การทํางานของ I-link หรือ Fire wire การถอดรหัสของ DV รวมถึง 

   ความสัมพันธในการทํางานระหวางกลอง DV คอมพิวเตอรและโปรแกรม  

- เรียนรูพ้ืนฐานในการทํางานตัดตอ เชน เรื่องของ Time code , Frame rate , Sampling rate , 

ระบบ PAL-NTSC  

หลักการตัดตอภาพยนตรในข้ันตน  

    - เรียนรูเก่ียวกับทฤษฎีทางภาพยนตรอยางคราว ๆ ในเรื่องความตอเนื่อง ,Time Space ,อารมณของ 

ภาพยนตร, และเรื่องของจังหวะในการตัดตอ  

- เรียนรูการทํางานในข้ันตอนแรกนับตั้งแต การสราง Project การ Capture ท้ัง Capture ธรรมดา       

และ Batch Capture 

- เรียนรูการเปด หรือ Save Project การ Import Footage และการจัดการกับ Footage ใน   

Project  

- เรียนรูการทํางานบน Timeline , การนํา Footage มาตัดตอใน Timeline รวมถึงการใชงานกับ  

Tool ตาง ๆ  

- เรียนรูการ Set in - Out และการ Trim ภาพ  

การใช Transition และ Effect ประกอบในการตัดตอ  

- เรียนรูหลักการตัดตอภาพ โดยใช Transition เพ่ือใหไดความตอเนื่องในภาพยนตร นับตั้งแตการ 

Dissolve ภาพ ,Wipe Pattern  

- เรียนรูการ ตั้งคา Transition ตาง ๆ  

- เรียนรูการทํา Speed ตาง ๆ ท้ัง Slow และ Fast Speed 

- เรียนรูการใช DVE , Effect Filter ตาง ๆ 

- เรียนรูการตั้งคาการเคลื่อนไหวใหกับ Footage และวิธีการทําคียเฟรม 

- เรียนรูการปรับแตงสี และ ทําเทคนิคพิเศษตาง ๆ 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 
วิทยากรภายใน นายเพชร  สายเสน 

การตัดตอภาพยนตร และทําเทคนิคพิเศษ โดยนํา Transition และ Effect มาใชผสมผสานกัน 
- เรียนรูการสราง เทคนิคพิเศษสําหรับงานภาพยนตร งาน Presentation ตาง ๆ ดวยการใช  

     Transition และ Effect ตาง ๆ ในโปรแกรม Premiere 
- เรียนรูการทําเทคนิคซอนภาพหลาย ๆ Layer ท่ีซับซอนมากข้ึน 
- เรียนรูการทํา KEYING ท้ัง Choma key และ Luma key  
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วันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 (ตอ) 
วิทยากรภายใน นายเพชร  สายเสน 

การทําเทคนิคพิเศษในภาพยนตรรวมกับโปรแกรม Photoshop 
- เรียนรูการทําไตเติ้ลงานภาพยนตร และงานผลิตสื่อตาง ๆ  
- เรียนรูการเลือกใชงานโปรแกรม Photoshop สําหรับการทําเทคนิคพิเศษ 
- เรียนรูหลักการทํางานรวมกันระหวางโปรแกรมตาง ๆ กับ Premiere  
- เรียนรูการทํา Superimpose 
- เรียนรูการทํา ไตเติ้ลดวยภาพและตัวอักษร รวมท้ังสรางการเคลื่อนไหวใหกับภาพและตัวอักษร 

 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2554 
วิทยากรภายใน นายกฤษณ จํานงนิตย 

Plug-in สําหรับโปรแกรม Premiere 

    - เรียนรูการใชงานรวมกับ Plug-in ท่ีกําลังเปนท่ีนิยมอยาง Boris FX , Hollywood FX ,Boris red ,  

      Film FX 

    - เรียนรูการนํา Plug-in FX มาใชงานรวมกับ Transition และ Effect ตาง ๆ เพ่ือสรางความแปลก        

             ใหม 

    - เรียนรูการ Composition และ Mixdown เพ่ือสรางผลงานในระดับ Professional 

การใสเสียงใหกับภาพยนตร 

  -  เรียนรูการบันทึกเสียงบรรยายดวยโปรแกรม Premiere รวมถึงการใสเสียงดนตรี Sound Effect 

    - เรียนรูการตัดตอเสียง และการใชงานเครื่องมือ Tool ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับเสียงในโปรแกรม Premiere  

    - เรียนรูการ MIX เสียงใหกับภาพยนตรใน Premiere  

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2554 
วิทยากรภายใน นายกฤษณ จํานงนิตย 

การทําเสียงใหกับภาพยนตรรวมกันระหวาง Premiere กับ โปรแกรมทําเสียงอ่ืน ๆ  
- เรียนรูหลักการทําเสียงใหกับภาพยนตดวยโปรแกรมทําเสียงในระดับอาชีพ อาทิ NUENDO ,  

      PROTOOL อยางงาย ๆ 
- เรียนรูการทํางานใหสัมพันธกัน ระหวาง โปรแกรมทําเสียง กับ Premiere  
- เรียนรูการ Export ภาพเพ่ือทําเสียง 
- เรียนรูการจับ SYNC ภาพและเสียง 
- เรียนรูการ Edit เสียงในข้ันพ้ืนฐาน การ Crossfade 
- เรียนรูการ Mix เสียงใหกับภาพยนตร การทํามาสเตอรเสียง 

  Final Project 
- Final Workshop  
- การ Export ชิ้นงาน ออกมาในรูปแบบตางๆ 
- การ Convert File ตางๆ 
- การนําเสนอผลงาน 
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การประเมินผลโครงการ 
1. การสังเกตการณมีสวนรวม 
2. ทําแบบประเมินผลโครงการเม่ือเสร็จสิ้น 
3. ปริมาณและคุณภาพของการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิคส 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรมีความสามารถและทักษะในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ได  
2. บุคลากรสามารถสรางสรรคและพัฒนาการผลิตรายงานโทรทัศน เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน  

 
การรายงานผล 
 รายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงานท่ีกองนโยบายและแผนกําหนด  และสงรายงานฉบับสมบูรณ
เม่ือโครงการแลวเสร็จ 
 
                                                         ลงชื่อ                                            ผูเสนอโครงการ 
                                                                            (นายเพชร  สายเสน) 
                                                           รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วันท่ี..................................................................................... 
 
                                                      ลงชื่อ                                            หวัหนาหนวยงาน 
                                                                  (ผูชวยศาสตราจารยนิวัตร  จารุวาระกุล) 
                                                           ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วันท่ี..................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


