
เทคนิคการถ่ายวีดีทัศน์
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ข้อมูลที่ตอ้งเตรียม…?



ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

แผนการจดัการเรยีนรู ้ 

ในรูปแบบไฟล ์PDF 

จ านวน 1 ไฟล์

ไฟลว์ดีทิศันท์ี่แสดงใหเ้หน็ถงึสภาพปญัหา 

ที่มา หรือแรงบนัดาลใจ จ านวน 1 ไฟล ์ 

ไฟลว์ดีทิศันบ์นัทกึการสอน 

จ านวน 1 ไฟล์



การถ่ายวีดีทัศน์



* ขนาด video ที่เหมาะสม 480p ถึง 1080p 



การถ่ายคลิปสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ

สภาพบริบท
ห้องเรียน

ผู้เรียน
วิธีการสอน

 ตัดต่อได้ 
 ถ่ายเป็นภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว
 อาจน าเสนอผ่านโปรแกรม

น าเสนอเบื้องหลงัการท างาน

 หรือสามารถน าเสนอด้วยตนเองโดยไม่ตัดต่อใดๆ



ต้องไม่มีส่วนน า (Title)

ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษท่ีสร้างขึ้น No sound effect

ไม่มีการซ้อนตวัอักษรระหว่างการน าเสนอ

ข้อห้าม



* ขนาด video ที่เหมาะสม 480p ถึง 1080p 



ส าหรับขา้ราชการครทูี่สอนหลายวชิา







มุมกล้อง

สามารถตั้งกล้องมุมใดของสถานที่จัดการเรียนรู้ก็ได้ ตามบริบทในการจัดการเรียนการสอนโดยสามารถ
ปรับหรือเลื่อนมุมกล้องได้ตามความเหมาะสม สามารถดึงภาพให้ใกล้หรือไกล (Zoom)หรือหมุนกล้องซ้าย-
ขวา ได้เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมทั้งห้องหรือสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการเรียนและสื่อการ
จัดการเรียนรู้ ได้ชัดเจนมากที่สุด 

*** แต่ต้องเป็นใช้กล้องถ่ายท าแบบตวัเดียว อาจมีผู้ช่วยในการบันทึกได ้แต่ไม่มีการเดินกลอ้ง ตามครู
หรือนักเรียน ไม่มีการหยุดการถ่ายท า (One-Take recording)



ตัวอย่างมุมกล้อง

https://www.youtube.com/watch?v=V3xkB6pMX2A



ตัวอย่างมุมกล้อง

facebook.com/100057218449117/videos/1124738145057646/?__so__=permalink



ตัวอย่างมุมกล้อง



จุดเน้นการถ่ายคลิปวีดีทศัน์

เน้นภาพทีเ่หน็ภาพรวมการสอนของครู 
พฤติกรรมของผู้เรียน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน 
บรรยากาศชั้นเรียน



ไม่มีการเดินกล้องตามครหูรือนกัเรยีน

ไม่มีดนตรีประกอบหรอืสอดแทรก (ยกเว้น เสียงอันเกิดจากกจิกรรมการจัดการเรียนรู)้

ไม่มีการตัดต่อคลปิวีดีโอและไม่มีการแต่งเติมภาพด้วยเทคนคิหรือ

วิธีการใด ๆ ท้ังส้ิน

ข้อห้าม



ลักษณะส าคัญทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์บนัทึกการสอน

1. ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ

ประเมินได้ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง

2. ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 (กรณีไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ 
mp4 ได้ให้สามารถแปลงไฟล์อื่นเป็นไฟล์ mp4 ได้ โดยไม่ถือเป็นการตัดต่อ)

3. ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ให้เป็นไปตามแผนจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง หรือ
เป็นไปตามคาบการสอน ตามบริบทการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมแล้วไม่
เกิน 60 นาที โดยให้ข้าราชการครู ส่งไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จ านวน 1 ไฟล์ 
เท่านั้น



อุปกรณ์ที่ใช้
ในการถ่ายท า?





วิธีการแปลงไฟล์

โปรแกรม Format Factory



วิธีการแปลงไฟล์

โปรแกรม Format Factory



วิธีการแปลงไฟล์

โปรแกรม Format Factory



วิธีการแปลงไฟล์

โปรแกรม Media Convertor



ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ไฟล์ดิจิทัลผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการ
จัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียนตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จ านวน   
ไม่เกิน 3 ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

* ขนาด video ที่เหมาะสม 480p ถึง 1080p ความยาวต้องไม่เกิน 10 นาที





ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน คือ?

• ตามกลุ่มเปา้หมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้

1. น าเสนอผลงาน/ร่องรอย/ชิ้นงานของผู้เรียน

• ผลงานผู้เรียน ซ่ึงอาจจะส าเร็จมากหรือส าเร็จน้อยก็ได้ แต่ให้น าเสนอ

อย่างน้อยร้อยละ 75 ของกลุ่มเปา้หมาย ได้ท้ังงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

2. น าเสนออย่างน้อยร้อยละ 75 ของกลุ่มเปา้หมาย 

• สะท้อนให้เห็นทักษะการท างานของข้าราชการครูและผลลัพธ์ของผู้เรียน

3. ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม



การถ่ายวีดีโอสอน 

1. การถ่ายวิดโีอการสอน *ไม่ต้องจัดท าทกุปี ให้ท าเฉพาะปีที่ครบ
คุณสมบัติการขอมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ แต่ในทุกปีคุณครูจะต้องท า
ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กับ ผอ.

2. การถ่ายวิดีโอการสอนจะเน้นคุณภาพเน้ือหาของการจดัการเรียน
การสอนเป็นส าคญั *ภาพและเสียงต้องชดัเจนเพียงพอท่ี
คณะกรรมการสามารถประเมินได้ ไม่ต้อง Perfect



3. การถ่ายวิดีโอการสอน สามารถสะทอ้นให้เห็นการจัดการเรยีนการสอน 
ระหว่างครูกับผู้เรียน ได้เห็นบรรยากาศ สถานการณจ์ริง เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเป็นส าคญั หรือให้ผู้เรียนเป็นศนูย์กลางการจัดการเรยีนรู้

4. การถ่ายวิดีโอการสอน สามารถฝึกซ้อมวางแผนการถ่ายก่อน และ
สามารถถ่ายได้หลายคร้ัง หลังจากน้ันน ามาแลกเปลีย่นเรียนรู้        
ผ่านกระบวนการ PLC ท่ีโรงเรียนกอ่นกไ็ด้ โดยเลือกคร้ังท่ีดีท่ีสุด    
ตรงตามเกณฑ์มากท่ีสุด 



Thank you
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