
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรยีน รายวชิาโปรแกรมนําเสนอขอ้มูล รหสัวชิา ง

เรยีนรูง้านวดิโีอกบัโปรแกรม 
งานอาชพีและเทคโนโลย ีชั �นมธัยมศกึษาปีที� 

ที�เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั ใหส้ามารถพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัการใชง้านโปรแกรม
Ulead Corel VideoStudio Pro x7

ต่างๆ ที�เกดิขึ�น ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และจดัทํา
เอกสารประกอบการเรยีน โดยไดศ้กึษาคน้ควา้
กบัการใชง้านโปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro x7

การจดัทาํเอกสารประกอบการเ
มรีปูภาพประกอบและมขี ั �นตอนที�เข้

ดว้ยตนเองและประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํ
โปรแกรมนําเสนอขอ้มูล รหสัวชิา ง

VideoStudio Pro x7 กลุม่สาระการเรยีนรูก้าร
มจีาํนวนทั �งหมด6เลม่ ดงันี� 

เล่มที� 1 เริ�มต้นงานวิดีโอกบัโปรแกรม

เลม่ที� 2 การนําไฟลว์ดิโีอจากแหลง่ต่างๆ เขา้มาตดัต่อ
เลม่ที� 3 ตดัต่อวดิโีอ 

เลม่ที�4 การตกแต่งวดิโีอดว้ยเทคนิคพเิศษ
เลม่ที� 5 การจดัการเสยีง

เลม่ที� 6 การจดัการเสยีง
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เอกสารประกอบการเรยีน รายวชิาโปรแกรมนําเสนอขอ้มูล รหสัวชิา ง

กบัโปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro x7 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้าร
งานอาชพีและเทคโนโลย ีชั �นมธัยมศกึษาปีที� 5 จดัทําขึ�นเพื�อส่งเสรมิดา้น

คญั ใหส้ามารถพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัการใชง้านโปรแกรม
VideoStudio Pro x7 ซึ�งผูส้อนไดร้วบรวมขอ้มูล วเิคราะหปั์ญหา และอุปสรรค

ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และจดัทําเป็นนวตักรรม ประเภท
การเรยีน โดยไดศ้กึษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลเอกสาร และ

Ulead Corel VideoStudio Pro x7 และเอกสาร

เอกสารประกอบการเรยีน ในเอกสารประกอบการเรยีนจดัเรยีงเนื�อหา
และมขี ั �นตอนที�เขา้ใจไดช้ดัเจนมากยิ�งขึ�น นกัเรยีนสามารถ

และประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้และสาํหรบัเอกสารประกอบการเรยีน รายวชิา
โปรแกรมนําเสนอขอ้มูล รหสัวชิา ง32203 เรื�อง เรยีนรูง้านวดิโีอกบัโปรแกรม 

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชั �นมธัยมศกึษาปีที� 

เริ�มต้นงานวิดีโอกบัโปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro x7

การนําไฟลว์ดิโีอจากแหลง่ต่างๆ เขา้มาตดัต่อ 

การตกแต่งวดิโีอดว้ยเทคนิคพเิศษ 
การจดัการเสยีงและการใชว้ดิโีอสาํเรจ็รปู 

การจดัการเสยีงและแปลงวดิโีอที�ตดัต่อ 

คาํนํา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เอกสารประกอบการเรยีน รายวชิาโปรแกรมนําเสนอขอ้มูล รหสัวชิา ง 32203 เรื�อง 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้าร
ดา้นการจดัการเรยีนรู ้

คญั ใหส้ามารถพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัการใชง้านโปรแกรม
วเิคราะหปั์ญหา และอุปสรรค

เป็นนวตักรรม ประเภท
และตําราที�เกี�ยวขอ้ง

และเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกนักบั

จดัเรยีงเนื�อหาตามขั �นตอน 
เจนมากยิ�งขึ�น นกัเรยีนสามารถที�จะนําไปศกึษา

เอกสารประกอบการเรยีน รายวชิา
กบัโปรแกรม Ulead Corel 

ชั �นมธัยมศกึษาปีที�  5

Ulead Corel VideoStudio Pro x7 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 32203  
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ในการใชเ้อกสารประกอบการเรยีน
ใหเ้ขา้ใจก่อนเป็นลําดบัแรก และปฏบิตัติามดว้ยความซื�อสตัย ์เพื�อ
ในการสรา้งองค์ความรูท้ี�ย ั �งยนืต่อไป ผูจ้ดัทํา

เลม่นี� จะเป็นประโยชน์กบันกัเรยีน
มผีลสมัฤทธิ �ทางการเรยีนสงูขึ�น
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เอกสารประกอบการเรยีนในแต่ละเลม่ นกัเรยีนควรที�จะอา่นคาํแนะนําการใช้
และปฏบิตัติามดว้ยความซื�อสตัย ์เพื�อที�จะเป็นผล

งยนืต่อไป ผูจ้ดัทําหวงัเป็นอย่างยิ�งว่า เอกสารประกอบการเรยีน

นกัเรยีนที�สามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ส่งผลใหน้ักเรยีน
มผีลสมัฤทธิ �ทางการเรยีนสงูขึ�น  

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

อา่นคาํแนะนําการใช้
เป็นผลดแีก่นักเรยีน

หวงัเป็นอย่างยิ�งว่า เอกสารประกอบการเรยีน

รา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ส่งผลใหน้ักเรยีนได้

หนึ�งฤทยั   โพตุ่น 

ข 
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เรื�อง 

คาํแนะนําสาํหรบัคร ู
คาํแนะนําสาํหรบันกัเรยีน 
สาระสาํคญั  

สาระ/มาตรฐาน/ผลการเรยีนรู้
จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

แบบทดสอบก่อนเรยีน 
ใบความรูท้ี� 1.1 ความรูเ้บื�องตน้เกี�ยวกบัสื�อมลัตมิเิดยี

ใบงานที� 1.1 ความรูเ้บื�องตน้เกี�ยวกบัสื�อมลัตมิเิดยี
ใบความรูท้ี� 1.2 อุปกรณ์ในการตดัต่อ
ใบงานที� 1.2 อุปกรณ์ในการตดัต่อ

ใบความรูท้ี� 1.3 การตดิตั �งโปรแกรม และสว่นประกอบ
ใบงานที� 1.3 องคป์ระกอบในCorel VideoStudio Pro X7

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน 
เฉลยใบงานที� 1.1 ความรูเ้บื�องตน้เกี�ยวกบัสื�อมลัตมิเิดยี

เฉลย ใบงานที� 1.2 อุปกรณ์ในการตดัต่อ
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน 
บรรณานุกรม 
 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิ

ผลการเรยีนรู ้

ความรูเ้บื�องตน้เกี�ยวกบัสื�อมลัตมิเิดยี 

ความรูเ้บื�องตน้เกี�ยวกบัสื�อมลัตมิเิดยี 
อุปกรณ์ในการตดัต่อวดิโีอ 

อุปกรณ์ในการตดัต่อวดิโีอ 

การตดิตั �งโปรแกรม และสว่นประกอบต่างๆ บนหน้าจอ 
Corel VideoStudio Pro X7 

 
ความรูเ้บื�องตน้เกี�ยวกบัสื�อมลัตมิเิดยี 

อุปกรณ์ในการตดัต่อวดิโีอ 

สารบญั 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

หน้า 

1 
2 
3 

3 
4 

5 
10 

20 
21 
34 

35 
55 

65 
66 

68 
74 
75 

ค 

ชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 32203  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอข้อมูล รหสัวิชา ง

เรื�อง เรยีนรูง้านวดิโีอกบัโปรแกรม 
เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชั �นมธัยมศกึษาปีที� 

การจดัการเรยีนการสอน มขี ั �นตอน
1. ครเูริ�มแจกเอกสารประกอบการเรยีน รายวชิาโปรแกรมนําเสนอขอ้มลู รหสัวชิา 

ง32203 เรื�อง เรยีนรูง้านวดิโีอ

การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชั �นมธัยมศกึษาปีที� 
2. ครชูี�แจงการใชเ้อกสารประกอบการเรยีนใหน้กัเรยีนทราบทุกขั �นตอน

3. ครเูริ�มใหน้กัเรยีนทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน เพื�อเป็นการประเมนิความรูพ้ื�นฐาน
ของนกัเรยีนแต่ละคน 

4. ครใูหน้กัเรยีนศกึษ
รหสัวชิา ง32203 เรื�อง เรยีนรูง้าน

เล่มที� 1 เริ�มต้นงานวิดีโอ

ทาํใบงานใหค้รบถว้น 
5. ครใูหน้กัเรยีนทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน

ความรู ้ความสามารถของนกัเรยีน
6. ครทูาํการตรวจคะแนน

ประกอบการเรยีนเลม่ที� 1 
x7  

7. ครสูรุปและแจง้คะแนนใหน้กัเรยีนทราบ

คาํแนะนําสาํหรบัครู

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอข้อมูล รหสัวิชา ง

กบัโปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro x7
เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชั �นมธัยมศกึษาปีที� 5 ใชส้ําหรบัประกอบ

การจดัการเรยีนการสอน มขี ั �นตอนดงันี� 
เอกสารประกอบการเรยีน รายวชิาโปรแกรมนําเสนอขอ้มลู รหสัวชิา 

วดิโีอกบัโปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro x7

การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชั �นมธัยมศกึษาปีที� 5 ใหน้กัเรยีนทุกคน
ครชูี�แจงการใชเ้อกสารประกอบการเรยีนใหน้กัเรยีนทราบทุกขั �นตอน

ใหน้กัเรยีนทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน เพื�อเป็นการประเมนิความรูพ้ื�นฐาน

ครใูหน้กัเรยีนศกึษาเอกสารประกอบการเรยีน รายวชิาโปรแกรมนําเสนอขอ้มลู 
เรื�อง เรยีนรูง้านวดิโีอกบัโปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro x7

ดีโอกบัโปรแกรม Ulead Core lVideoStudio Pro x7

ครใูหน้กัเรยีนทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน เพื�อเป็นการประเมนิผล

ความรู ้ความสามารถของนกัเรยีน 
ตรวจคะแนน และบนัทกึผลที�ไดแ้บบเกบ็คะแนนจากการทาํเอกสาร

1 เริ�มตน้งานวดิโีอกบัโปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro 

สรุปและแจง้คะแนนใหน้กัเรยีนทราบ 

คาํแนะนําสาํหรบัคร ู

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอข้อมูล รหสัวิชา ง32203 

VideoStudio Pro x7 กลุม่สาระการ
ประกอบในดา้นของ

เอกสารประกอบการเรยีน รายวชิาโปรแกรมนําเสนอขอ้มลู รหสัวชิา 
o Pro x7 กลุม่สาระ

ใหน้กัเรยีนทุกคน 
ครชูี�แจงการใชเ้อกสารประกอบการเรยีนใหน้กัเรยีนทราบทุกขั �นตอน 

ใหน้กัเรยีนทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน เพื�อเป็นการประเมนิความรูพ้ื�นฐาน

เอกสารประกอบการเรยีน รายวชิาโปรแกรมนําเสนอขอ้มลู 
VideoStudio Pro x7

lVideoStudio Pro x7 พรอ้มทั �ง

เพื�อเป็นการประเมนิผลดา้นการพฒันา

แบบเกบ็คะแนนจากการทาํเอกสาร

VideoStudio Pro 

1 
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เอกสารประกอบการเรยีน
เรยีนรูง้านวดิโีอกบัโปรแกรม 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
ขั �นตอนการจดัการเรยีนการสอนดงันี�

1. ใหน้กัเรยีนเริ�ม
เรยีนรู ้และคาํแนะนําในการใช้

2. นกัเรยีนศกึษาขั �นตอนการใชเ้อกสารปร
3. นกัเรยีนทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน

การทดสอบที�ตรงตามความเป็นจรงิ

4. นกัเรยีนควรศกึษา
รหสัวชิา ง32203 เรื�อง เรยีนรูง้าน

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชั �นมธัยมศกึษาปีที� 
การใชเ้อกสารประกอบการเรยีน 

ใบงาน หากมขีอ้สงสยัหรอืเกดิปัญหา 
5. เมื�อนกัเรยีนศกึษาเ

หลงัเรยีนดว้ยความซื�อสตัย ์และตั �งใจ
 

คาํแนะนําสาํหรบันักเรียน

เอกสารประก

เอกสารประกอบการเรยีน รายวชิาโปรแกรมนําเสนอขอ้มลู รหสัวชิา ง
กบัโปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro x7 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ีชั �นมธัยมศกึษาปีที� 5 ใชป้ระกอบการจดัการเรยีนการสอน มี
ข ั �นตอนการจดัการเรยีนการสอนดงันี� 

เริ�มศกึษา สาระสาํคญั สาระ/มาตรฐาน/ผลการเรยีนรู ้
และคาํแนะนําในการใชเ้อกสารประกอบการเรยีนใหเ้ขา้ใจก่อนเสมอ

นกัเรยีนศกึษาขั �นตอนการใชเ้อกสารประกอบการเรยีนใหเ้ขา้ใจ
นกัเรยีนทาํแบบทดสอบก่อนเรยีนดว้ยความซื�อสตัยแ์ละตั �งใจ

การทดสอบที�ตรงตามความเป็นจรงิ 

ศกึษาเอกสารประกอบการเรยีน รายวชิาโปรแกรมนําเสนอขอ้มลู 
เรื�อง เรยีนรูง้านวดิโีอกบัโปรแกรม Ulead Corel VideoS

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชั �นมธัยมศกึษาปีที� 
เอกสารประกอบการเรยีน หลงัจากนั �นจงึเริ�มทําใบงานที�กําหนดใหต้ามลําดบั

หรอืเกดิปัญหา ใหข้อคาํแนะนําหรอืสอบถามจากครผููส้อน
เมื�อนกัเรยีนศกึษาเนื�อหาครบทุกใบความรูท้ี�กําหนดใหแ้ลว้ ใหท้าํแบบทดสอบ

หลงัเรยีนดว้ยความซื�อสตัย ์และตั �งใจ 

คาํแนะนําสาํหรบันักเรียน 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

รายวชิาโปรแกรมนําเสนอขอ้มลู รหสัวชิา ง32203 เรื�อง 
 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ใชป้ระกอบการจดัการเรยีนการสอน มี

ผลการเรยีนรู ้จุดประสงคก์าร
ก่อนเสมอ 

ะกอบการเรยีนใหเ้ขา้ใจ 
และตั �งใจเพื�อใหไ้ดท้ราบผล

เอกสารประกอบการเรยีน รายวชิาโปรแกรมนําเสนอขอ้มลู  
VideoStudio Pro x7

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชั �นมธัยมศกึษาปีที� 5 ตามคําแนะนําใน
ที�กําหนดใหต้ามลําดบัทลีะ

ใหข้อคาํแนะนําหรอืสอบถามจากครผููส้อน 
แลว้ ใหท้าํแบบทดสอบ 
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โปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro X7
ไมย่ากเกนิไป แมว้่าผูใ้ชง้านจะเริ�มใชง้าน

ในการตดัต่อวดิโีอมามาก โดย
เริ�มตั �งแต่จบัภาพจากกลอ้งเขา้

ประกอบ แทรกคําบรรยายจนถงึการบนัทกึ
ทางเวบ็ Ulead Corel VideoStudio Pro x7
 

 

 

สาระที�  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ เหน็คุณคา่ 

การเรยีนรู ้การสื�อสารการแกปั้ญหา การทาํงานและอาชพีอยา่งม ีประสทิธภิาพ
มคีุณธรรม 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

Ulead Corel VideoStudio Pro X7 เป็นโปรแกรมการตดัต่อ
ไป แมว้่าผูใ้ชง้านจะเริ�มใชง้าน กส็ามารถสรา้งวดิโีอไดเ้หมอืนกบัผูท้ี�มปีระสบ

โดยโปรแกรมนี�จงึมเีครื�องมอืสาํหรบัการตดัต่อวดิโีอ
เริ�มตั �งแต่จบัภาพจากกลอ้งเขา้ที�คอมพวิเตอร ์การตดัต่อวดิโีอ เอฟ็เฟ็กต์ต่าง

บรรยายจนถงึการบนัทกึวดิโีอที�ตดัต่อกลบัลง ACD DVD
VideoStudio Pro x7 

 

สาระสาํคญั 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

เขา้ใจ เหน็คุณคา่ และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้

การแกปั้ญหา การทาํงานและอาชพีอยา่งม ีประสทิธภิาพ

 

สาระ/มาตรฐาน/ผลการเรียนรู ้

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ตดัต่อวดิโีอที�มกีารใชท้ี�
ไดเ้หมอืนกบัผูท้ี�มปีระสบการณ์

วดิโีอไดอ้ยา่งครบถว้น 
เอฟ็เฟ็กต์ต่างๆ การแทรกดนตรี

ACD DVD หรอืเผยแพร่ผา่น

และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู

การแกปั้ญหา การทาํงานและอาชพีอยา่งม ีประสทิธภิาพประสทิธผิล และ
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1. สามารถอธบิายลกัษณะการทาํงานของโหมด

Ulead Corel VideoStudio Pro X7
2. สามารถอธบิายเครื�องมอื

VideoStudio Pro X7

3. สามารถอธบิายองคป์ระกอบต่าง
VideoStudio Pro X7

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

สามารถอธบิายลกัษณะการทาํงานของโหมดต่างๆ ในการตดัต่อ

Ulead Corel VideoStudio Pro X7 ได ้
สามารถอธบิายเครื�องมอืต่างๆ ที�ใชใ้นการตดัต่อวดิโีอของโปรแกรม 
VideoStudio Pro X7 ได ้

สามารถอธบิายองคป์ระกอบต่างๆ ของตดัต่อวดิโีอของโปรแกรม 
VideoStudio Pro X7 ได ้

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ในการตดัต่อวดิโีอของโปรแกรม 

ของโปรแกรม Ulead Corel 

ของโปรแกรม Ulead Corel 

4 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 32203  



 

 

 

 

 

 

 

 

คาํชี�แจง: 1. แบบทดสอบก่อน

ขอ้ละ 1 คะแนน คะแนนเตม็ 

  2. ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบ ก ข ค และ 

พรอ้มทั �งใสเ่ครื�องหมาย 

 
1. ขอ้ใดเรยีงลาํดบัขั �นตอนในการสรา้งงาน

ก. การวางแผนและการเตรยีมก

เผยแพร ่> การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�น

ข. การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�น

งานวดิโีอที�ไดอ้อกไปเผยแพร ่

ค. การวางแผนและการเตรยีม

ประกอบ > การตดัต่อ

ง. การวางแผนและการเตรยีมการ 

ประกอบ > การนํางาน

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

เอกสารประกอบการเรี

แบบทดสอบก่อนเรยีนเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ 

คะแนน คะแนนเตม็ 10 คะแนน ใชเ้วลาในการทาํ 

กเรยีนเลอืกคาํตอบ ก ข ค และ ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว 

พรอ้มทั �งใสเ่ครื�องหมาย  ลงในกระดาษคาํตอบ 

ขอ้ใดเรยีงลาํดบัขั �นตอนในการสรา้งงานวดิโีอไดถู้กตอ้ง 

การวางแผนและการเตรยีมการ > การตดัต่อวดิโีอ > การนํางาน

การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�นๆ ที�ตอ้งใชป้ระกอบ 

การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�นๆ ที�ตอ้งใชป้ระกอบ > การตดัต่อ

ที�ไดอ้อกไปเผยแพร ่> การวางแผนและการเตรยีมการ 

การวางแผนและการเตรยีมการ > การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�น

การตดัต่อวดิโีอ > การนํางานวดิโีอที�ไดอ้อกไปเผยแพร ่

การวางแผนและการเตรยีมการ > การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�น

การนํางานวดิโีอที�ไดอ้อกไปเผยแพร ่> การตดัต่อวดิโีอ

เรื�อง เริ�มต้นเรียนรู้งานวิดีโอกบัโปรแกรม

Corel VideoStudio Pro X7

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ตวัเลอืก ก ข ค และ ง จาํนวน 10 ขอ้  

ใชเ้วลาในการทาํ 10 นาท ี

ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว  

การนํางานวดิโีอที�ไดอ้อกไป

 

การตดัต่อวดิโีอ > การนํา

การวางแผนและการเตรยีมการ  

การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�นๆ ที�ตอ้งใช้

ที�ไดอ้อกไปเผยแพร ่ 

การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�นๆ ที�ตอ้งใช้

วดิโีอ    

กบัโปรแกรม 

Corel VideoStudio Pro X7 
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2. ขอ้ใดคอืความหมายของคาํวา่ 

ก. ตวัเลขแสดงขนาดความยาวและความกวา้งของหน้าจอ

ข. ความเรว็ในการแสดงภาพ

ค. ไฟลว์ดิโีอที�เป็นมาตรฐานของคอมพวิเตอรท์ั �วไป

ง. กระแสวดิโีอความละเอยีดสงู
 

3. อุปกรณ์ใดที�ใชเ้ขยีนขอ้มลูและลบขอ้มลูไดห้ลายครั �ง มคีวามจาํ 

ก. แผน่ดวีดี ี(DVD) 

ข. แผน่ซดีอีาร ์(CD) 

ค. แผน่ซดีอีารด์บับลวิ 

ง. แผน่ดวีดีอีารด์บับลวิ 
 

4. โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7

ก. โปรแกรมดา้นงานเอกสาร

ข. โปรแกรมดา้นกราฟฟิก

ค. โปรแกรมดา้นการคดิคาํนวณ

ง. โปรแกรมดา้นการตดัต่อ
 

5. ความละเอยีดของภาพ 

ก. ไดด้มีาก 

ข. ยอดเยี�ยม 

ค. รุน่เก่า ๆ  

ง. เครื�องบลเูรย ์

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ใดคอืความหมายของคาํวา่ Resolution 

ตวัเลขแสดงขนาดความยาวและความกวา้งของหน้าจอ 

ความเรว็ในการแสดงภาพ 

ที�เป็นมาตรฐานของคอมพวิเตอรท์ั �วไป 

ความละเอยีดสงู 

อุปกรณ์ใดที�ใชเ้ขยีนขอ้มลูและลบขอ้มลูไดห้ลายครั �ง มคีวามจาํ 4.7 

 

แผน่ซดีอีารด์บับลวิ (CD-ReWrite) 

แผน่ดวีดีอีารด์บับลวิ (DVD-ReWrite) 

Corel VideoStudio Pro X7 เป็นโปรแกรมประเภทใด 

โปรแกรมดา้นงานเอกสาร 

โปรแกรมดา้นกราฟฟิก 

โปรแกรมดา้นการคดิคาํนวณ 

โปรแกรมดา้นการตดัต่อวดิโีอ 

ความละเอยีดของภาพ Blu-ray 1920*1080p ตอ้งเปิดกบัเครื�องเลน่ดวีดีี

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

7 GB 

ตอ้งเปิดกบัเครื�องเลน่ดวีดีขีอ้ใด 
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6. แทบ็ในขอ้ใดมหีน้าที�เกบ็ไฟลภ์าพและ

เกบ็ไฟลว์ดิโีอและรปูภาพที�จะนํามาใชใ้นการตดัต่อ

ก. Media 

ข. Transition 

ค. Instant Project 

ง. Title 

 

7. ในขั �นตอนการตดิตั �งโปรแกรม 

ขอ้ตกลงต่างๆ ในการใชโ้ปรแกรม ตอ้งคลกิเลอืกตามขอ้ใด

ก. Initializing the Installation Wizard

ข. I accept the terms in the license agreement

ค. Select the country

ง. Please select the installation folder

 

8. จากรปูเป็นแทบ็ Graphic

 

 

 

ก. Color 

ข. Color Pattern 

ค. Background 

ง. Frame 

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอ

แทบ็ในขอ้ใดมหีน้าที�เกบ็ไฟลภ์าพและวดิโีอเพื�อตดัต่อ เปรยีบเสมอืนคลงัในการ

และรปูภาพที�จะนํามาใชใ้นการตดัต่อ 

ในขั �นตอนการตดิตั �งโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 เพื�อเป็นการยอมรบั

ๆ ในการใชโ้ปรแกรม ตอ้งคลกิเลอืกตามขอ้ใด 

Initializing the Installation Wizard 

I accept the terms in the license agreement 

Select the country/region you are in 

ect the installation folder 

Graphic ในหมวดใด 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอ

เพื�อตดัต่อ เปรยีบเสมอืนคลงัในการ 

เพื�อเป็นการยอมรบั
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9. จากรปูเป็นแทบ็ Graphic

 

 

 

ก. Color 

ข. Color Pattern 

ค. Background 

ง. Frame 

 

10. แทบ็ในขอ้ใดมหีน้าที�สาํหรบัการเคลื�อนที�ใหก้บังาน บรรจุเอฟเฟ็กตเ์คลื�อ

เพื�อใหภ้าพเคลื�อนที�ไปมาดมูคีวามหน้าสนใจมากขึ�น

ก. Media 

ข. Graphic 

ค. Filter 

ง. Path 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

Graphic ในหมวดใด 

แทบ็ในขอ้ใดมหีน้าที�สาํหรบัการเคลื�อนที�ใหก้บังาน บรรจุเอฟเฟ็กตเ์คลื�อ

เพื�อใหภ้าพเคลื�อนที�ไปมาดมูคีวามหน้าสนใจมากขึ�น 
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แทบ็ในขอ้ใดมหีน้าที�สาํหรบัการเคลื�อนที�ใหก้บังาน บรรจุเอฟเฟ็กตเ์คลื�อนที�ต่างๆ 
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ชื�อ........................................................................................

คาํชี�แจง  ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบ  ก  ข  ค  และ  ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว พรอ้มทั �ง

ใสเ่ครื�องหมาย  ลงในกระดา
 

ข้อ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
 

 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน

9-10 คะแนน       

7-8 คะแนน 

5-6 คะแนน        

ตํ�ากวา่ 5 คะแนน 

กระดาษคาํตอบแบบทดสอบ
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...........................................................ชั �น..........................

ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบ  ก  ข  ค  และ  ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว พรอ้มทั �ง

ลงในกระดาษคาํตอบ 

ก ข ค ง 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

เกณฑก์ารประเมิน  

คะแนนที�ได.้.....คะแนน

   ผา่น 

   ไมผ่า่น 

คะแนน       = ดมีาก 

คะแนน        = ด ี

คะแนน        = ปานกลาง 

คะแนน = ปรบัปรุง 

กระดาษคาํตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
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..........................เลขที�.................. 

ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบ  ก  ข  ค  และ  ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว พรอ้มทั �ง

คะแนน 
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  โปรแกรม Ulead 

การใช้ไม่ยากเกินไป แม้ว่าผู้ใช้งา

ประสบการณ์ในการตดัต่อวดิโีอ

ครบถว้น เริ�มตั �งแต่จบัภาพจากกลอ้งเขา้คอมพวิเตอร ์ตดัต่อ

ดนตรปีระกอบ แทรกคําบรรยาย

เผยแพรผ่า่นทางเวบ็ 

  

  Corel VideoStudio Pro X7

ระดบั Ultra HD ระบบภาพแบบ

เทคนิคพเิศษขั �นสูง ให้ผลงานการตดัต่อของคุณ ออกมาได้อ

แผน่ดสิก์ รวมถงึมอืถอื ไม่ว่าคุณจะใชอุ้ปกรณ์อะไรถ่ายภา

Pro X7 จะชว่ยใหคุ้ณตดัต่อวดิโีอไดอ้ยา่งรวดเรว็งา่ยดาย ดว้ยระบบภาพที�สวยงาม คุณภาพ

ของวดิโีอ HD และผลภาพที�โดดเด่นจบัความเคลื�อนไหว จากวตัถุที�เคลื�อ

การแนบกราฟิกและขอ้ความ เป็นการผลติสื�อวดิโีอที�เหมาะสาหรบัโทรศพัท์มอืถอื

DVD และ Blu-ray Disc™ ดว้ยการแกไ้ขวดิโีอแบบ

Pro X7 นี�ยงัตดิ Top 2 ของ Video Editing Software Review 

เป็นอยา่งมาก 

 

ใบความรู้ที� 1.

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 
  

Ulead Corel VideoStudio Pro X7 เป็นโปรแกรมตดัต่อ

การใช้ไม่ยากเกินไป แม้ว่าผู้ใช้งานจะเริ�มใช้งานก็สามารถสร้างวิดีโอได้เหมือนกับผู้ที�มี

วดิโีอมามาก โปรแกรมนี�มเีครื�องมอืสําหรบัการตดัต่อ

ครบถว้น เริ�มตั �งแต่จบัภาพจากกลอ้งเขา้คอมพวิเตอร ์ตดัต่อวดิโีอ ใส่เอฟ็เฟ็กต์ต่าง

ดนตรปีระกอบ แทรกคําบรรยาย จนถึงการบนัทกึวดิโีอที�ตดัต่อกลบัลง 

Corel VideoStudio Pro X7 คอืโปรแกรมตดัต่อแกไ้ขวดิโีอที�ใหคุ้ณภาพ

ระบบภาพแบบ Ultra High-Definition ความละเอยีดที�สูง

เทคนิคพเิศษขั �นสูง ให้ผลงานการตดัต่อของคุณ ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบทั �งหน้าเว็ป 

ว่าคุณจะใชอุ้ปกรณ์อะไรถ่ายภาพโปรแกรม Corel Video

จะชว่ยใหคุ้ณตดัต่อวดิโีอไดอ้ยา่งรวดเรว็งา่ยดาย ดว้ยระบบภาพที�สวยงาม คุณภาพ

และผลภาพที�โดดเด่นจบัความเคลื�อนไหว จากวตัถุที�เคลื�อ

แนบกราฟิกและขอ้ความ เป็นการผลติสื�อวดิโีอที�เหมาะสาหรบัโทรศพัท์มอืถอื

ดว้ยการแกไ้ขวดิโีอแบบ all-in-One อกีทั �ง Corel VideoStudio 

Video Editing Software Review ถอืวา่เป็นโปรแกรมที�น่า

.1 ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัสื�อมลัติมิเดีย

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เป็นโปรแกรมตดัต่อวดิโีอที�มี

ได้เหมือนกับผู้ที�มี

มามาก โปรแกรมนี�มเีครื�องมอืสําหรบัการตดัต่อวดิโีออย่าง

ใส่เอฟ็เฟ็กต์ต่างๆ แทรก

ที�ตดัต่อกลบัลง ACD DVD หรอื

คอืโปรแกรมตดัต่อแกไ้ขวดิโีอที�ใหคุ้ณภาพใน

สูงและมาพรอ้มกบั

ย่างสมบูรณ์แบบทั �งหน้าเว็ป 

Corel VideoStudio 

จะชว่ยใหคุ้ณตดัต่อวดิโีอไดอ้ยา่งรวดเรว็งา่ยดาย ดว้ยระบบภาพที�สวยงาม คุณภาพ

และผลภาพที�โดดเด่นจบัความเคลื�อนไหว จากวตัถุที�เคลื�อนที�บนหน้าจอและ

แนบกราฟิกและขอ้ความ เป็นการผลติสื�อวดิโีอที�เหมาะสาหรบัโทรศพัท์มอืถอื, เวบ็, 

Corel VideoStudio 

ถอืวา่เป็นโปรแกรมที�น่าสนใจ

ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัสื�อมลัติมิเดีย 
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โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 
การตดัต่อไปจนถงึการเขยีนลงแผน่ นอกจากนี�แลว้ยงัมเีอฟ็เฟ็กตต์่างๆ อกีมากมาย 

ที�สําเรจ็รูปในแบบมอือาชพี รวมทั �ง
อกีดว้ย และในการสรา้งวดิโีอนั �น เริ�ม

จากแผน่ VCD/DVD เขา้มา จากนั �นก็
และใสท่รานสชิั �น (Transtion–

จากคลปิหนึ�งไปยงัอกีคลปิหนึ�งน่าดยูิ�งขึ�น
 

1. แนะนําองคก์ร และหน่วยงานการสร้างงานวิดีโอ

หรอืในการนําเสนอขอ้มูล ภายในหน่วยงานและองค์กร เพื�อสรา้งความน่าสนใจใหก้บัผูช้ม

ผูฟั้ง และยงัก่อใหเ้กดิความเขา้ใจในตวังานไดง้า่ยขึ�น
  

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวนัเกดิ งานแต่งงาน งานรบัปรญิญา งานเลี�ยงของหน่วยงานหรอืองค์กร

จะเกบ็ไวใ้นลกัษณะของภาพนิ�ง
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Corel VideoStudio Pro X7 มกีารทํางานเป็นขั �นตอน ตั �งแต่
เขยีนลงแผน่ นอกจากนี�แลว้ยงัมเีอฟ็เฟ็กตต์่างๆ อกีมากมาย 

แบบมอือาชพี รวมทั �งยงัไดม้เีครื�องมอืที�ใชส้ําหรบัสรา้งซาวด์แ
ในการสรา้งวดิโีอนั �น เริ�มตน้ดว้ยการจบัภาพวดิโีอจากกล่องหรอืว่าดงึไฟลว์ดิโีอ

เขา้มา จากนั �นกท็ําการตดัแต่งวดิโีอที�จบัภาพมาเรยีงลํา
–เอฟ็เฟ็กตท์ี�ใสร่ะหวา่งคลปิวดิโีอ จะทําใหก้าร

จากคลปิหนึ�งไปยงัอกีคลปิหนึ�งน่าดยูิ�งขึ�น) ประโยชน์ของงานวดิโีอมดีงันี� 

องคก์ร และหน่วยงานการสร้างงานวิดีโอ เพื�อการแนะนํา

เสนอขอ้มูล ภายในหน่วยงานและองค์กร เพื�อสรา้งความน่าสนใจใหก้บัผูช้ม

กดิความเขา้ใจในตวังานไดง้า่ยขึ�น 

2. บนัทึกภาพความทรงจาํ

เหตุการณ์

เก็บบนัทึกไว้

ไปท่องเที�ยวในสถานที�ต่างๆ

อดีตที�ผ่านมา ภาพความสําคญั

ในเหตุการณ์สาํคญัๆ หรอืกระทั �ง

งานวนัเกดิ งานแต่งงาน งานรบัปรญิญา งานเลี�ยงของหน่วยงานหรอืองค์กร

จะเกบ็ไวใ้นลกัษณะของภาพนิ�ง 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

งานเป็นขั �นตอน ตั �งแต่การจบัภาพ 
เขยีนลงแผน่ นอกจากนี�แลว้ยงัมเีอฟ็เฟ็กตต์่างๆ อกีมากมาย มไีตเติ�ล

หรบัสรา้งซาวด์แทรค็อยา่งงา่ยๆ  
จบัภาพวดิโีอจากกล่องหรอืว่าดงึไฟลว์ดิโีอ

ตดัแต่งวดิโีอที�จบัภาพมาเรยีงลําดบัเหตุการณ์ 
ใหก้ารเปลี�ยนคลปิวดิโีอ

 

แนะนําสถานที�ต่างๆ 

เสนอขอ้มูล ภายในหน่วยงานและองค์กร เพื�อสรา้งความน่าสนใจใหก้บัผูช้ม

บนัทึกภาพความทรงจาํและ

เหตุการณ์ต่างๆ ที�สาํคญัและ

เก็บบนัทึกไว้ เช่น การเดนิทาง

ไปท่องเที�ยวในสถานที�ต่างๆ ใน

ตที�ผ่านมา ภาพความสําคญั

ในเหตุการณ์สาํคญัๆ หรอืกระทั �ง 

งานวนัเกดิ งานแต่งงาน งานรบัปรญิญา งานเลี�ยงของหน่วยงานหรอืองค์กร ซึ�งเดมิแลว้เรา
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3. การทาํสื�อการเรียนการสอน

สรา้งสื�อการสอนในรูปแบบวดิโีอไว้

นําเสนอไดอ้ย่างหลายรูปแบบ เช่น เป็นวดิโีอ

โดยตรง เป็นภาพวิดโีอประกอบในโปรแกรม

POWER POINT ซึ�งจะเป็นภาพวดิโีอประกอบ 

ใน Homepage และอื�นๆ 

 

 

4. การนําเสนอรายงาน วิทยานิพนธ ์และงานวิจยัต่างๆ

จากรูปแบบเดมิที�เป็นเอกสาร
ความทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั
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สื�อการเรียนการสอน ครูสามารถ

สรา้งสื�อการสอนในรูปแบบวดิโีอไวส้ําหรบัการ

หลายรูปแบบ เช่น เป็นวดิโีอ

โดยตรง เป็นภาพวิดโีอประกอบในโปรแกรม 

เป็นภาพวดิโีอประกอบ 

เสนอรายงาน วิทยานิพนธ ์และงานวิจยัต่างๆ ซึ�งปรบัเปลี�ยนการนํา

จากรูปแบบเดมิที�เป็นเอกสารประเภทภาพประกอบการบรรยาย แผน่ชาร์จแผน่ใส
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากยิ�งขึ�น 

5. วิดีโอสาํหรบับุคคลพิเศษ

ในโอกาสพเิศษ อาจหมายถงึ วทิยากรที�เชญิ

มาบรรยาย ผู้ที�จะเกษียณอายุ
การทํางาน เจ้าของวนัเกิด
งานสมรสระหว่างบ่าวสาว 

ของบุคคลที�ไดร้บัรางวลัต่างๆ

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ซึ�งปรบัเปลี�ยนการนําเสนองาน

แผน่ชาร์จแผน่ใส เพื�อใหม้ี

หรบับุคคลพิเศษ บุคคลสําคญั

ในโอกาสพเิศษ อาจหมายถงึ วทิยากรที�เชญิ

ผู้ที�จะเกษียณอายุราชการจาก
งาน เจ้าของวนัเกิดในงานวนัเกิด คู่

บ่าวสาว หรือในโอกาส

ของบุคคลที�ไดร้บัรางวลัต่างๆ 
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สาํหรบัการตดัต่อวดิโีอเป็นเพยีงส่วนหนึ�งของการทํา

ผลงานวดิโีอที�มคีุณภาพดีๆ  ออกมา
ขั �นตอนต่างๆ เพื�อใหส้ามารถไดง้านที�ตรงตามความตอ้งการ และ
โดยเรยีงลาํดบัแนวคดิในการสรา้งงานวดิโีอ

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ขั �นตอนการสร้างงาน

ขั �นตอนที�

ข ั �นตอนที�

ข ั �นตอนที�

ข ั �นตอนที�

เอกสารประกอบการเรียน 

การตดัต่อวดิโีอเป็นเพยีงส่วนหนึ�งของการทํางานวดิโีอเท่านั �น กว่าที�เราจะได้

ภาพดีๆ  ออกมานั �นจําเป็นตอ้งผา่นขั �นตอนอื�นๆ ที�สําคญัมาก่อน 
สามารถไดง้านที�ตรงตามความตอ้งการ และไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึ�น 

ดบัแนวคดิในการสรา้งงานวดิโีอได ้4 ขั �นตอน ดงันี� 

ขั �นตอนการสร้างงานวิดีโอ 

ขั �นตอนที� 1 : การวางแผนและตรยีมการ 

ขั �นตอนที� 2 : การถ่ายทําและเตรยีมขอ้มลูอื�นๆ ที�ตอ้งใชป้ระกอบ 

ขั �นตอนที� 3 : การตดัต่อวดิโีอ 

ขั �นตอนที� 4 : การนํางานวดิโีอที�ไดอ้อกไปเผยแพร่

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

งานวดิโีอเท่านั �น กว่าที�เราจะได้

คญัมาก่อน สําหรบั
มปีระสทิธภิาพมากขึ�น 

และเตรยีมขอ้มลูอื�นๆ ที�ตอ้งใชป้ระกอบ  

ร ่
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สิ�งแรกของการทํางานวดิโีอทุกงาน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายงานพเิศษต่างๆ 
สารคด ีการถ่ายทาํหนังสั �น หรอื

เพราะการวางแผนทําใหรู้ว้่าควรจะถ่ายอะไร อะไรที�จํา
งานบวช แต่ไม่ได้ศกึษามาก่อนว่าควรจะถ่
แขกพเิศษหรอืไม่ เมื�อถงึเวลากอ็าจจะพลาดไม่ไดถ้่ายบางส่วนมา สิ�งที�

วางแผนม ีดงันี� 
 

- จดัทาํสคริปตก์ารถ่ายทาํ

จะช่วยทําให้รู้ว่าจะต้องถ่ายทํา

การเรยีงลําดบั บางครั �งการถ่ายอาจจะขา้มไปขา้มมาไม่เรยีงตาม
เนื�อหาจริงๆ เพราะขึ�นอยู่กับเงื�อนไขของเวลาในการถ่ายทํา

สครปิต ์และสตอรี�บอรด์กจ็ะชว่ยเราไดม้ากในตอนนี� 
 
 

- จดัเตรียมอปุกรณ์ให้พร้อมก่อนการออกไปถ่ายทาํ

โดยตอ้งมกีารตรวจสอบแบตเตอรี�

พอสําหรบัสามารถถ่าย
ตอ้งเตรยีมไฟไปดว้ย

ในการจดัเตรยีมอุปกรณ์เรยีบรอ้ยก็
 

    

 ข ั �นตอนที�

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง   

งานวดิโีอทุกงาน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายงานพเิศษต่างๆ 
หนังสั �น หรอืการทําสื�อการเรยีนการสอน สิ�งที�ขาดไม่ไดก้ค็อืการวางแผน 

ใหรู้ว้่าควรจะถ่ายอะไร อะไรที�จําเป็นที�จะตอ้งเกบ็ภาพ เช่น ถา้จะถ่าย
งานบวช แต่ไม่ได้ศกึษามาก่อนว่าควรจะถ่ายภาพในช่วงใดบ้าง หรอืควรจะถ่ายใครที�เป็น
แขกพเิศษหรอืไม่ เมื�อถงึเวลากอ็าจจะพลาดไม่ไดถ้่ายบางส่วนมา สิ�งที�จะ

สคริปตก์ารถ่ายทาํหรือสตอรี�บอรด์ (Storyboard)  

ให้รู้ว่าจะต้องถ่ายทําอะไรบ้าง และถ่ายทําในเวลาใด

ดบั บางครั �งการถ่ายอาจจะขา้มไปขา้มมาไม่เรยีงตาม
เนื�อหาจริงๆ เพราะขึ�นอยู่กับเงื�อนไขของเวลาในการถ่ายทํา

สครปิต ์และสตอรี�บอรด์กจ็ะชว่ยเราไดม้ากในตอนนี�  

จดัเตรียมอปุกรณ์ให้พร้อมก่อนการออกไปถ่ายทาํ 

ตรวจสอบแบตเตอรี�ว่าไดช้ารจ์ไวพ้รอ้มสําหรบัการใช้

สามารถถ่ายไดพ้อหรอืไม่ จะตอ้งใชม้ว้นวดิโีอมว้นไหนในการถ่ายหรอื
ตอ้งเตรยีมไฟไปดว้ยหรอืไมส่าํหรบัชว่งเวลากลางคนื เมื�อมกีารเตรยีมความพรอ้ม

ในการจดัเตรยีมอุปกรณ์เรยีบรอ้ยกจ็ะชว่ยทาํใหเ้ราไมผ่ดิพลาดในการถ่ายทาํ

      

ขั �นตอนที� 1 : การวางแผนและตรียมการ 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

งานวดิโีอทุกงาน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายงานพเิศษต่างๆ หรอืการทํา
สื�อการเรยีนการสอน สิ�งที�ขาดไม่ไดก้ค็อืการวางแผน 

ตอ้งเกบ็ภาพ เช่น ถา้จะถ่าย
ายภาพในช่วงใดบ้าง หรอืควรจะถ่ายใครที�เป็น

จะสามารถทําในการ

ในเวลาใด 

ดบั บางครั �งการถ่ายอาจจะขา้มไปขา้มมาไม่เรยีงตาม
เนื�อหาจริงๆ เพราะขึ�นอยู่กับเงื�อนไขของเวลาในการถ่ายทํา 

ไวพ้รอ้มสําหรบัการใชง้านหรอืมมีาก

พอหรอืไม่ จะตอ้งใชม้ว้นวดิโีอมว้นไหนในการถ่ายหรอื
เมื�อมกีารเตรยีมความพรอ้ม

ใหเ้ราไมผ่ดิพลาดในการถ่ายทาํ 
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          ในการทํางานวดิโีอหนึ�งเรื�อง

ตวัเองเพยีงอยา่งเดยีว เราอาจจะใชแ้หลง่อื�นๆ ภาพขา่ว รวมทั �งอาจจะตอ้งใชง้านทางดา้น

มติ ิที�แปลงเป็นไฟลว์ดิโีอมาใชร้ว่มดว้ย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1 ตวัอยา่งเวบ็ไซตแ์จกไฟลร์ปูภาพและ

ที�มา 

 

ขั �นตอนที�

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

งานวดิโีอหนึ�งเรื�องนั �น บางครั �งเราไม่ได้อาศยัขอ้มูลจากการถ่ายทํา

ตวัเองเพยีงอยา่งเดยีว เราอาจจะใชแ้หลง่อื�นๆ ภาพขา่ว รวมทั �งอาจจะตอ้งใชง้านทางดา้น

มติ ิที�แปลงเป็นไฟลว์ดิโีอมาใชร้ว่มดว้ย 

ตวัอยา่งเวบ็ไซตแ์จกไฟลร์ปูภาพและวดิโีอฟร ี(ตามเงื�อนไขของแต่ละเวบ็ไซต์

ที�มา : https://pixabay.com/videos/ 

ขั �นตอนที� 2 : การถ่ายทาํและเตรียมข้อมลูอื�นๆ ที�ต้องใช้

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ไม่ได้อาศยัขอ้มูลจากการถ่ายทําด้วย

ตวัเองเพยีงอยา่งเดยีว เราอาจจะใชแ้หลง่อื�นๆ ภาพขา่ว รวมทั �งอาจจะตอ้งใชง้านทางดา้น 3 

มเงื�อนไขของแต่ละเวบ็ไซต)์ 

และเตรียมข้อมลูอื�นๆ ที�ต้องใช้
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หลงัจากที�ไดด้ําเนินการ
ทาํงานวดิโีอ คอื กระบวนการตดัต่อวดิโีอนี� แบง่

 

1) การนําขอ้มลูวดิโีอจากกลอ้งลงในคอ
กลอ้งดจิติอลวดิโีอไปยงัคอมพวิเตอร์ซึ�งตอ้งใชส้ายเชื�อมต่อมาตรฐานที�ใชใ้นปัจจุบนัก็มสีาย

USB ปัจจุบนักล้องแบบพกพารุ่นใหม่จะเก็บไฟล์วดิโีอไว้ในการ์ดความจํา
สามารถนํามาใส่เครื�องคอมพวิเตอร์เพื�อโอนไฟลว์ดิโีอ

วดิโีอไดเ้ลย   
 

 

 

 

 

 

 

 

ขั �นตอนที� 3 : การตดัต่อวิดีโอ

ที�มา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

จากที�ไดด้ําเนินการถ่ายวดิโีอตามที�ต้องการแลว้ ขั �นตอนต่อไปของกระบวนการ
งานวดิโีอ คอื กระบวนการตดัต่อวดิโีอนี� แบง่ได ้2 ขั �นตอน ดงันี�  

ขอ้มลูวดิโีอจากกลอ้งลงในคอมพวิเตอร ์เป็นขั �นตอนการโอนยา้ยขอ้มูลจาก
กลอ้งดจิติอลวดิโีอไปยงัคอมพวิเตอร์ซึ�งตอ้งใชส้ายเชื�อมต่อมาตรฐานที�ใชใ้นปัจจุบนัก็มสีาย

ปัจจุบนักล้องแบบพกพารุ่นใหม่จะเก็บไฟล์วดิโีอไว้ในการ์ดความจํา
คอมพวิเตอร์เพื�อโอนไฟลว์ดิโีอ สามารถนํามาตดัต่อโปรแกรมตดัต่อ

การตดัต่อวิดีโอ 

ภาพที� 2 สาย USB 

ที�มา : http://www.olympusimaging-th.com  

ระกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ถ่ายวดิโีอตามที�ต้องการแลว้ ขั �นตอนต่อไปของกระบวนการ

มพวิเตอร ์เป็นขั �นตอนการโอนยา้ยขอ้มูลจาก
กลอ้งดจิติอลวดิโีอไปยงัคอมพวิเตอร์ซึ�งตอ้งใชส้ายเชื�อมต่อมาตรฐานที�ใชใ้นปัจจุบนัก็มสีาย 

ปัจจุบนักล้องแบบพกพารุ่นใหม่จะเก็บไฟล์วดิโีอไว้ในการ์ดความจําหรอืแผ่นดวีดี ี
มาตดัต่อโปรแกรมตดัต่อ
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  2) การตดัต่อและลําดบัภาพ เมื�อได้ไฟล์วดิโีอทั �งหมดแล้ว ขั �นตอนต่อไปคอืการนํา

ขอ้มูลทั �งหมดมาเรยีงลําดบั และตดัต่อส่วนที�ไม่จํา

ภาพ” ซึ�งหาก มสีครปิตก์ารถ่ายทาํ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ดบัภาพ เมื�อได้ไฟล์วดิโีอทั �งหมดแล้ว ขั �นตอนต่อไปคอืการนํา

ดบั และตดัต่อส่วนที�ไม่จําเป็นออกไป ซึ�งเราเรยีกว่า 

ซึ�งหาก มสีครปิตก์ารถ่ายทาํ การลาดบัภาพกจ็ะงา่ยขึ�น 

ภาพที� 3 การลาํดบัภาพ 
ที�มา : หนึ�งฤทยั  โพตุ่น 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ดบัภาพ เมื�อได้ไฟล์วดิโีอทั �งหมดแล้ว ขั �นตอนต่อไปคอืการนํา

เป็นออกไป ซึ�งเราเรยีกว่า “การลําดบั
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  การนํางานวดิโีอที�ไดอ้อกไปเผยแพรค่อืการแปลงไฟลง์านของเราใหเ้หมาะสม 
กบัการเผยแพรเ่พราะปัจจุบนัมสีื�อใหเ้ลอืกเผยแพร่งานวดิโีออยา่งมากมาย เช่น ทํา
ดวีดี ีหรอืบลูเรย์ ทําเป็นไฟล์

อนิเตอรเ์น็ต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั �นตอนที�

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

งานวดิโีอที�ไดอ้อกไปเผยแพรค่อืการแปลงไฟลง์านของเราใหเ้หมาะสม 
กบัการเผยแพรเ่พราะปัจจุบนัมสีื�อใหเ้ลอืกเผยแพร่งานวดิโีออยา่งมากมาย เช่น ทํา

เป็นไฟล ์ MP4 เพื�อใชใ้นเครื�องเล่น MP4 หรอืนํา

ขั �นตอนที� 4 : การนํางานวิดีโอที�ได้ออกไปเผยแพร่

ภาพที� 4 สื�อต่าง ๆ ที�สามารถเผยแพรไ่ด ้
ที�มา : http://smforedu.blogspot.com - 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

งานวดิโีอที�ไดอ้อกไปเผยแพรค่อืการแปลงไฟลง์านของเราใหเ้หมาะสม 
กบัการเผยแพรเ่พราะปัจจุบนัมสีื�อใหเ้ลอืกเผยแพร่งานวดิโีออยา่งมากมาย เช่น ทําเป็นแผน่

หรอืนําไปเผยแพร่บน  

งานวิดีโอที�ได้ออกไปเผยแพร่ 
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สรุปไดว้่า ก่อนที�จะทําการสรา้งงาน

จะคํานึงถงึแนวคดิและขั �นตอนในการสรา้ง
ดงันี�  

ขั �นตอนที� 1 การวางแผนและการเตรยีมการเพราะ

ทาํใหรู้ว้า่ควรจะถ่ายอะไร อะไรที�จาํ

ขั �นตอนที� 2 การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�นๆ ที�ตอ้งใชป้ระกอบ

โดยภาพหรอืขอ้มลูนั �นเราสามารถที�จะสรา้งขึ�นเองไดห้รอืทาํการ

คน้หาจากแหลง่คน้หาขอ้มลูต่าง ๆ

ขั �นตอนที� 3 การตดัต่อวดิโีอ

ขอ้มลูจากกลอ้งดจิติอลวดิโีอไปยงัคอมพวิเตอรเ์
ทั �งหมดแลว้ ขั �นตอนต่อไปคอืการนํา
และตดัต่อ 

ขั �นตอนที� 4 การนํางานวดิโีอที�ไดอ้อกไปเผยแพร่

ไฟล์งานของเราใหเ้หมาะสม กบัการเผยแพร่เพราะปัจจุบนัมสีื�อ
ใหเ้ลอืกเผยแพร่งานวดิโีออย่างมากมาย
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเ

การสรา้งงานวดิโีอ สิ�งสําคญัที�สุดคอืควร

และขั �นตอนในการสรา้งวดิโีอ ซึ�งม ี4 ขั �นตอน 

การวางแผนและการเตรยีมการเพราะการวางแผน

ใหรู้ว้า่ควรจะถ่ายอะไร อะไรที�จาํเป็นตอ้งเกบ็ภาพ 

และเตรยีมขอ้มลูอื�นๆ ที�ตอ้งใชป้ระกอบ

โดยภาพหรอืขอ้มลูนั �นเราสามารถที�จะสรา้งขึ�นเองไดห้รอืทาํการ

คน้หาจากแหลง่คน้หาขอ้มลูต่าง ๆ 

การตดัต่อวดิโีอ ประกอบดว้ยขั �นตอนการโอนยา้ย

ขอ้มลูจากกลอ้งดจิติอลวดิโีอไปยงัคอมพวิเตอรเ์มื�อไดไ้ฟลว์ดิโีอ
ทั �งหมดแลว้ ขั �นตอนต่อไปคอืการนําขอ้มลูทั �งหมดมาเรยีงลาํดบั 

งานวดิโีอที�ไดอ้อกไปเผยแพร ่เป็นการแปลง

ไฟล์งานของเราใหเ้หมาะสม กบัการเผยแพร่เพราะปัจจุบนัมสีื�อ
ใหเ้ลอืกเผยแพร่งานวดิโีออย่างมากมายเราสามารถเลอืกใชง้าน

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 
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คาํชี�แจง : ใหน้กัเรยีนตอบคาํ

1) ใหน้กัเรยีนอธบิายความสามารถหรอืประโยชน์ของ

(5 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

 

2) ขั �นตอนในการสร้างวิดีโอ

อยา่งไร (5 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัสื�อมลัติมิเดีย

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปนี�ใหถู้กตอ้ง 

ใหน้กัเรยีนอธบิายความสามารถหรอืประโยชน์ของโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7

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

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

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

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

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

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

วิดีโอมีกี�ข ั �นตอน และแต่ละขั �นตอนมีรายละเอียดการดําเนินการ

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

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

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

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

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

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

ใบงานที� 1.1 
ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัสื�อมลัติมิเดีย 

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

Corel VideoStudio Pro X7 

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

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

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

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

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

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

มีกี�ข ั �นตอน และแต่ละขั �นตอนมีรายละเอียดการดําเนินการ

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................... 
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  อุปกรณ์ในการตดัต่อวดิโีอ

Corel VideoStudio Pro X7 ดงันั �

เกดิความพรอ้มก่อนการใชง้าน โดยมรีายละเอยีดดงันี�

 

 

 

 

  คอมพวิเตอร์เป็นอุปก
ทําให้เราสามารถมีเครื�องคอมพิวเตอร์ที�มีประสิทธิภาพสูงในราคาประหยั

เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบัการตดัต่อควรมสีเป็คเครื�องขั �นตํ�า ดงันี�

* ซีพีย ูแนะนํา Pentium 4 

* แรมหรือหน่วยความจาํ

* ฮารด์ดิสก ์80 GB 

* ระบบปฏิบติัการ 

 
 

 

 

 

ใบความรู้ที� 

เครื�องคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

วดิโีอ มคีวามสําคญัต่อการดําเนินการตดัต่อวดิโีอ

ดงันั �นก่อนการดาํเนินการตดัต่อวดิโีอนั �น ผูใ้ชค้วรมกีารศกึษาให้

เกดิความพรอ้มก่อนการใชง้าน โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

คอมพวิเตอร์เป็นอุปกรณ์ชิ�นแรกที�จําเป็นต้องม ีปัจจุบนัเทคโนโลยกี้าวหน้าไปไกล 
ทําให้เราสามารถมีเครื�องคอมพิวเตอร์ที�มีประสิทธิภาพสูงในราคาประหยั

เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบัการตดัต่อควรมสีเป็คเครื�องขั �นตํ�า ดงันี� 

Pentium 4 ความเรว็ 1 GHz ขึ�นไป 

แรมหรือหน่วยความจาํ ขนาด 512 MB ขึ�นไป 

80 GB ซึ�งปัจจุบนัเครื�องคอมพวิเตอรม์คีวามจุฮารด์ดสิกม์ากพอ 

ระบบปฏิบติัการ แนะนําใหใ้ช ้Windows XP/2000 

ใบความรู้ที� 1.2 อปุกรณ์ในการตดัต่อวิดีโอ 

เครื�องคอมพิวเตอร ์

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

วดิโีอดว้ยโปรแกรม 

นั �น ผูใ้ชค้วรมกีารศกึษาให้

ณ์ชิ�นแรกที�จําเป็นต้องม ีปัจจุบนัเทคโนโลยกี้าวหน้าไปไกล 
ทําให้เราสามารถมีเครื�องคอมพิวเตอร์ที�มีประสิทธิภาพสูงในราคาประหยดั สําหรับ 

ซึ�งปัจจุบนัเครื�องคอมพวิเตอรม์คีวามจุฮารด์ดสิกม์ากพอ  
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กลอ้งถ่ายวดิโีอ มหีลายประเภท หลายรูปแบบ แต่ในที�จะกล่าวถงึการใชง้านเฉพาะ
กลอ้งถ่ายวดิโีอแบบดจิติอล หรอืกลอ้งดจิติอลแบบ 
สามารถถ่ายวดิโีอไดเ้ชน่กนั ทาํ
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล้องถ่ายวิดีโอ 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

กลอ้งถ่ายวดิโีอ มหีลายประเภท หลายรูปแบบ แต่ในที�จะกล่าวถงึการใชง้านเฉพาะ
กลอ้งถ่ายวดิโีอแบบดจิติอล หรอืกลอ้งดจิติอลแบบ MiniDV หรอืโทรศพัทม์อืถอืส่วนใหญ่ก็
สามารถถ่ายวดิโีอไดเ้ชน่กนั ทาํใหเ้รามทีางเลอืกมากขึ�น 

       

ภาพที� 5 กลอ้งดจิติอลแบบ MiniDV 

ที�มา : https://thai.alibaba.com 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

กลอ้งถ่ายวดิโีอ มหีลายประเภท หลายรูปแบบ แต่ในที�จะกล่าวถงึการใชง้านเฉพาะ
หรอืโทรศพัทม์อืถอืส่วนใหญ่ก็
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  เนื� องจากเราไม่สามารถนําภาพวิดีโอที�อยู่

คอมพวิเตอรโ์ดยตรง  ดงันั �นเราจําเป็นตอ้งมอีุปกรณ์ ที�เรยีกว่าการด์แคปเจอร ์หรอืการด์จบั

ภาพวิดีโอ ช่วยเปลี�ยนเสมือนเป็นสื�อกลางในการส่งถ่ายข้อมูล จากกล้องมายั

คอมพวิเตอรน์ั �นเอง และแคปเจอร ์หรอืการด์จบัภาพวดิโีอ กม็หีลายรปูแบบเชน่กนั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture  Card (การด์จบัภาพวิดีโอ

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

กเราไม่สามารถนําภาพวิดีโอที�อยู่ในกล้องวิดีโอมาใช้กับเครื�อง

ดงันั �นเราจําเป็นตอ้งมอีุปกรณ์ ที�เรยีกว่าการด์แคปเจอร ์หรอืการด์จบั

ภาพวิดีโอ ช่วยเปลี�ยนเสมือนเป็นสื�อกลางในการส่งถ่ายข้อมูล จากกล้องมายั

คอมพวิเตอรน์ั �นเอง และแคปเจอร ์หรอืการด์จบัภาพวดิโีอ กม็หีลายรปูแบบเชน่กนั

การด์จบัภาพวิดีโอ) 

ภาพที� 6 กลอ้งดจิติอลแบบ MiniDV 
ที�มา : https://sites.google.com 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ในกล้องวิดีโอมาใช้กับเครื�อง

ดงันั �นเราจําเป็นตอ้งมอีุปกรณ์ ที�เรยีกว่าการด์แคปเจอร ์หรอืการด์จบั

ภาพวิดีโอ ช่วยเปลี�ยนเสมือนเป็นสื�อกลางในการส่งถ่ายข้อมูล จากกล้องมายงัเครื�อง

คอมพวิเตอรน์ั �นเอง และแคปเจอร ์หรอืการด์จบัภาพวดิโีอ กม็หีลายรปูแบบเชน่กนั 

23 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 32203  



 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ชิ�นต่อมาที�เราจํา
ซีดี หรือ ดีวีดี นั �นก็คือ ไดรฟ์สํา

สําหรบัเทคโนโลยใีหม่ล่าสุดในขณะนี� ก็คือ แผ่นบลูเรย์ ซึ�งเป็น
ไดรฟ์เขยีนแผน่ซดี/ีดวีดี ีจะมอียู่
เครื�องคอมพวิเตอร ์และแบบ 

วดิโีอผา่นการเขยีนลงบนแผน่ซดีี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรวส์าํหรบัเขียนแผน่ CD 

ภาพที� 7 Internal 

ที�มา : https://cokgola

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

อุปกรณ์ชิ�นต่อมาที�เราจําเป็นตอ้งม ีหากตอ้งการสรา้งงานวดิโีอใหอ้ยูใ่นรูปแบบของวี
ซีดี หรือ ดีวีดี นั �นก็คือ ไดรฟ์สําหรบัเขียนแผ่นซีดี/ดีวีดี ซึ�งปัจจุบนัมีราคาถูกลงมามาก 

หรบัเทคโนโลยใีหม่ล่าสุดในขณะนี� ก็คือ แผ่นบลูเรย์ ซึ�งเป็นวิดโีอคุณภาพสูง สํา
ดวีดี ีจะมอียู ่ 2 ประเภทดว้ยกนั คอืแบบ Internal 

 External ที�เชื�อมต่อผา่นสายสญัญาณ US

วดิโีอผา่นการเขยีนลงบนแผน่ซดี/ีดวีดี ีเปลา่ชนิด CD+-R/RW DVD+-R/R

CD หรือ DVD 

ภาพที� 8 External 

ที�มา : https://cokgola
Internal CD/DVD 

cokgola.wordpress.co 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เป็นตอ้งม ีหากตอ้งการสรา้งงานวดิโีอใหอ้ยูใ่นรูปแบบของวี
ปัจจุบนัมีราคาถูกลงมามาก 

คุณภาพสูง สําหรบั
Internal ที�ตดิตั �งอยูภ่ายใน

USB โดยจะสรา้งงาน

RW 

External CD/DVD 

cokgola.wordpress.co 
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  แผ่น CD-R (CD

เช่น ขอ้มูลต่างๆ โปรแกรมเพลง รูปภาพ และภาพยนตร ์สามารถเขยีนหรอืบนัทกึขอ้มูลได้

เพยีงครั �งเดยีวจนกวา่จะเตม็แผน่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน่ CD สาํหรบับนัทึกข้อมลู

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

CD-ReWrite หรอื CD Record) ใชส้ําหรบับนัทกึขอ้มูลทั �วไป 

เช่น ขอ้มูลต่างๆ โปรแกรมเพลง รูปภาพ และภาพยนตร ์สามารถเขยีนหรอืบนัทกึขอ้มูลได้

เพยีงครั �งเดยีวจนกวา่จะเตม็แผน่ 

สาํหรบับนัทึกข้อมลู 

ภาพที� 9 แผน่ CD-R 
ที�มา : http://www.copycddvd.com/techblog

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ใชส้ําหรบับนัทกึขอ้มูลทั �วไป 

เช่น ขอ้มูลต่างๆ โปรแกรมเพลง รูปภาพ และภาพยนตร ์สามารถเขยีนหรอืบนัทกึขอ้มูลได้

techblog 
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 ไมโครโฟน เป็นอุปปกรณ์ที�ใช้ในการ

บรรยายต่างๆเพื�อใชป้ระกอบกบัการตดัต่อวดิโีอ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมโครโฟน

   

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ปกรณ์ที�ใช้ในการบันทึกเสียงพูด เสียงร้องเพลง หรือเสียง

บรรยายต่างๆเพื�อใชป้ระกอบกบัการตดัต่อวดิโีอ 

ภาพที� 10 ไมโครโฟน 
ที�มา : https://musicspace.co.th 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

บันทึกเสียงพูด เสียงร้องเพลง หรือเสียง
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แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว 
สามารถบนัทกึซํ�าและลบขอ้มูลทิ�งได ้โดยแบ่งการบนัทกึเป็นหลายๆ เซสชนั 

เชน่เดยีวกบัแผน่ CD-R แตกต่างกนัตรงที�แผน่
ได ้การนําแผ่นที�มขีอ้มูลอยูแ่ลว้มาบนัทกึซํ�า
ครั �ง คุณจําเป็นต้องลบข้อมูลทั �งแผ่นทิ�งไปก่อน แล้วนํา

ความสามารถที�เหนือวา่แผน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน่ซีดีอารด์บับลิว (CD-ReWrite

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว (CD-ReWrite) ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลทั �วไป เป็นแผ่นซีดีที�
และลบขอ้มูลทิ�งได ้โดยแบ่งการบนัทกึเป็นหลายๆ เซสชนั 

แตกต่างกนัตรงที�แผน่ CD-RW สามารถบนัทกึซํ�า
แผ่นที�มขีอ้มูลอยูแ่ลว้มาบนัทกึซํ�าหรอืนําแผ่นที�มขีอ้มูลเตม็แลว้กลบัมาใชใ้หม่อกี
เป็นต้องลบข้อมูลทั �งแผ่นทิ�งไปก่อน แล้วนํากลบัมาใช้เหมือนแผ่นเปล่า ด้วย

 CD-R จงึทาํใหแ้ผน่ CD-RW มรีาคาที�สงูกวา่แผน่

ReWrite) 

ภาพที� 11 ไมโครโฟน 

ที�มา : https://www.ebay.com 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ข้อมูลทั �วไป เป็นแผ่นซีดีที�
และลบขอ้มูลทิ�งได ้โดยแบ่งการบนัทกึเป็นหลายๆ เซสชนั (Session) ได้

สามารถบนัทกึซํ�า และลบขอ้มูลทิ�ง
แลว้กลบัมาใชใ้หม่อกี

กลบัมาใช้เหมือนแผ่นเปล่า ด้วย

มรีาคาที�สงูกวา่แผน่ CD-R 

27 
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 32203  



 

 

 

 

 

 

 

แผน่ดวีดี ี(DVD+R: Digital Versatile Disc
บนัทกึ หรอืเขยีนขอ้มูลลงไปไดเ้พยีงครั �งเดยีวจนกว่าจะเต็มแผ่น มใีหเ้ลอืกแบบดา้นเดยีว 

(Single Layer) และ 2 ดา้น 
แบง่ออกเป็น 2 มาตรฐาน คอื แผน่
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

แผน่ดีวีดีสาํหรบับนัทึกข้อมลู

ที�มา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

Digital Versatile Disc-Recordable) เป็นแผน่ดวีดี ีที�สามารถ
บนัทกึ หรอืเขยีนขอ้มูลลงไปไดเ้พยีงครั �งเดยีวจนกว่าจะเต็มแผ่น มใีหเ้ลอืกแบบดา้นเดยีว 

ดา้น (Double Layer) ในความจุดา้นละ 4.7 GB 
มาตรฐาน คอื แผน่ DVD-R และ DVD+R 

   

หรบับนัทึกข้อมลู 

ภาพที� 12 แผน่ดวีดี ี
ที�มา : http://www.amsshoponline.com 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เป็นแผน่ดวีดี ีที�สามารถ
บนัทกึ หรอืเขยีนขอ้มูลลงไปไดเ้พยีงครั �งเดยีวจนกว่าจะเต็มแผ่น มใีหเ้ลอืกแบบดา้นเดยีว 

7 GB แผน่ประเภทนี�ยงั
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นอกจากแผน่ซดี ีและดวีดีทีี�
ใหมข่องแผน่บนัทกึขอ้มลูแบบพลาสตกิขึ�นมาอกี ที�เรยีกวา่ แผน่บลเูรย ์

แผน่ BD-R(SL) แผน่บลเูรย ์แบบ

แผน่ BD-R(DL) แผน่บลเูรย์
แผน่ BD-R(2DL) แผน่บลเูรย ์แบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน่บลเูรยส์าหรบับนัทึก

ข้อมูล

ที�มา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัส

นอกจากแผน่ซดี ีและดวีดีทีี�เป็นที�นิยมใชก้นัในปัจจุบนัแลว้ ไดม้กีารพฒันามาตรฐาน
ใหมข่องแผน่บนัทกึขอ้มลูแบบพลาสตกิขึ�นมาอกี ที�เรยีกวา่ แผน่บลเูรย ์ 

แผน่บลเูรย ์แบบ Single Layer แบบหน้าเดยีว มคีวามจุ

แผน่บลเูรย ์แบบ Double Layer แบบหน้าเดยีว มคีวามจุ
แผน่บลเูรย ์แบบ Double Layer แบบสองหน้า มคีวามจุ

ภาพที� 13 แผน่ BD-R 
ที�มา : http://www.jguty.servidor-web.com 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัส

เป็นที�นิยมใชก้นัในปัจจุบนัแลว้ ไดม้กีารพฒันามาตรฐาน

แบบหน้าเดยีว มคีวามจ ุ25 GB  

แบบหน้าเดยีว มคีวามจ ุ50 GB  
แบบสองหน้า มคีวามจ ุ100 GB 
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เนื� องจากงานวิดีโอที�เราตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่มักจะต้องนํา

โทรศพัท ์ดงันั �นเราจงึจาํเป็นตอ้งมคีวา

ระบบโทรทศัน์ที�ใชอ้ยูท่ ั �วไปในโลกนี�มอียู่
คมชดัค่อนขา้งสูง แต่การเคลื�อนไหวของภาพจะไม่ราบรื�นเท่ากบัระบบอื�นความเรว็ในการ

แสดงผล (Frame Rate) อยูท่ี�
ยโุรป แอฟรกิาใต ้และเอเชยีบางประเทศ รวมทั �งประเทศไทย 

ระบบ NTSC เป็นอกีระบบหนึ�งที�มคีวามนิยมสูง แมจ้ะมคีวามคมชดัสูร้ะบบ

ไม่ได ้แต่การเคลื�อนไหวราบรื�นกว่าการแสดงผล
นิยมใชใ้นแถบประเทศอเมรกิา แ

  ระบบ SECAM เป็นระบบที�ใชก้นัอยูใ่นแถบแอฟรกิาเหนือ ประเทศโซนตะวนัออก

กลาง และฝรั �งเศสการแสดงผล

สงูและการเคลื�อนไหวของภาพราบรื�น

 

 

 

 

 

 

 

โทรทศัน์สี 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เนื� องจากงานวิดีโอที�เราตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่มักจะต้องนํา

เป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจเรื�องระบบของโทรทศัน์กนัพอสมควร

ระบบโทรทศัน์ที�ใชอ้ยูท่ ั �วไปในโลกนี�มอียู ่3 ระบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ ระบบ
คมชดัค่อนขา้งสูง แต่การเคลื�อนไหวของภาพจะไม่ราบรื�นเท่ากบัระบบอื�นความเรว็ในการ

อยูท่ี� 25 เฟรมต่อวนิาท ีประเทศที�ใชร้ะบบนี�ไดแ้ก่ ประเทศแถบ
ยโุรป แอฟรกิาใต ้และเอเชยีบางประเทศ รวมทั �งประเทศไทย  

เป็นอกีระบบหนึ�งที�มคีวามนิยมสูง แมจ้ะมคีวามคมชดัสูร้ะบบ

ไม่ได ้แต่การเคลื�อนไหวราบรื�นกว่าการแสดงผล Frame Rate อยูท่ี� 29.
นิยมใชใ้นแถบประเทศอเมรกิา และประเทศญี�ปุ่ น  

เป็นระบบที�ใชก้นัอยูใ่นแถบแอฟรกิาเหนือ ประเทศโซนตะวนัออก

กลาง และฝรั �งเศสการแสดงผล Frame Rate อยูท่ี� 25 เฟรมต่อวนิาทเีช่นกนั มคีวามคมชดั

สงูและการเคลื�อนไหวของภาพราบรื�น 

ภาพที� 14 โทรทศัน์ส ี
ที�มา : https://japanese.alibaba.com 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เนื� องจากงานวิดีโอที�เราตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่มักจะต้องนําไปเปิดกับ

มเขา้ใจเรื�องระบบของโทรทศัน์กนัพอสมควร 

ระบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ ระบบ PAL มคีวาม
คมชดัค่อนขา้งสูง แต่การเคลื�อนไหวของภาพจะไม่ราบรื�นเท่ากบัระบบอื�นความเรว็ในการ

บบนี�ไดแ้ก่ ประเทศแถบ

เป็นอกีระบบหนึ�งที�มคีวามนิยมสูง แมจ้ะมคีวามคมชดัสูร้ะบบ PAL 

.79 เฟรมต่อวนิาท ี

เป็นระบบที�ใชก้นัอยูใ่นแถบแอฟรกิาเหนือ ประเทศโซนตะวนัออก

เฟรมต่อวนิาทเีช่นกนั มคีวามคมชดั
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ความละเอยีดของภาพ คอืส่วนที�บอกว่างานวิ

ความคมชดัมากน้อยเพยีงใดค่า

กา้วของหน้าจอ ซึ�งจะมขีนาดแตกต่างกนัไป ตวัเลขยิ�งมากความคมชดัก็จะสูงขึ�นตามลาดบั 

ดงัต่อไปนี� 

ลกัษณะงาน  
 

VCD 

DVD 

HD (720p) 

Full-HD (1080i) 

Blu-ray 
 

 

ความเร็วในการแสดงภาพ 

ภาพยนตรน์ั �น จะมหีน่วยเป็นภาพต่

การแสดงภาพที�จะทําใหเ้กดิภาพเคลื�อนไหวนั �น อยา่งน้อยจะตอ้งมี

7-10 ภาพต่อวนิาท ี(fps : Frame per Second
 

ระบบต่าง ๆ  
 

ฟิลม์ภาพยนตรท์ั �วไป  
 

โทรทศัน์ระบบ PAL  
 

โทรทศัน์ระบบ NTSC   
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ความละเอยีดของภาพ คอืส่วนที�บอกว่างานวดิโีอที�ออกมานั �นจะมคีุณภาพ และ

ความคมชดัมากน้อยเพยีงใดค่า Resolution นี�จะเป็นตวัเลขแสดงขนาดความยาวต่อความ

กา้วของหน้าจอ ซึ�งจะมขีนาดแตกต่างกนัไป ตวัเลขยิ�งมากความคมชดัก็จะสูงขึ�นตามลาดบั 

Resolution (ความยาว*ความกว้า

350 * 288 (PAL), 350 * 
 

720*576 (PAL), 720 * 480 
 

1280*720 (NTSC)  
 

1440*1080 (NTSC)  
 

1920*1080p  
 

ความเร็วในการแสดงภาพ (Frame Rate)ความเรว็ในการแสดงภาพที�เราใชใ้น

ภาพยนตรน์ั �น จะมหีน่วยเป็นภาพต่อวนิาท ีซึ�งเราจะเรยีกว่า Frame Rate 

ใหเ้กดิภาพเคลื�อนไหวนั �น อยา่งน้อยจะตอ้งม ี Frame Rate 

Frame per Second) 

อตัรา Frame Rate (fps
 

24 fps  
  

25 fps  
 

29.79 fps 
  

สารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ดโีอที�ออกมานั �นจะมคีุณภาพ และ

นี�จะเป็นตวัเลขแสดงขนาดความยาวต่อความ

กา้วของหน้าจอ ซึ�งจะมขีนาดแตกต่างกนัไป ตวัเลขยิ�งมากความคมชดัก็จะสูงขึ�นตามลาดบั 

ความกว้าง) 

* 240 (NTSC)  

480 (NTSC)  

ความเรว็ในการแสดงภาพที�เราใชใ้น

Frame Rate โดยความเรว็ใน

Frame Rate ประมาณ 

fps)  
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  ไฟลท์ี�นํามาใชใ้นงานตดัต่อวดิโีอแต่ละไฟลว์่า 

คลิปวิดีโอ ก็หมายถึงไฟล์วิดีโอที�เรานํา

องคป์ระกอบในการตดัต่อวดิโีอนั �

คณุสมบติั VCD

ความละเอยีดของภาพ  
(Resolution 

PAL/NTSC)  

352
352

  

รปูแบบการบบีอดั

ภาพ(Codec)  
 

MPEG
 

อตัราการสง่

ขอ้มลูภาพ  
(Bit Rate)  

 

1150 

Kbps
 

รปูแบบการบบี
อดัเสยีง  
(Audio Compression)  

 

MP1
 

คุณภาพ  
 

ด ี

เปิดกบัเครื�องเลน่ดวีดี ี 
 

ไดด้มีาก

คอมพวิเตอรท์ี�ใชไ้ด ้
 

สเปกตํ�า
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มาใชใ้นงานตดัต่อวดิโีอแต่ละไฟลว์่า คลิป (Clip) 

ก็หมายถึงไฟล์วิดีโอที�เรานําเข้ามาในโปรแกรมตดัต่อวิดีโอ เพื�อ

องคป์ระกอบในการตดัต่อวดิโีอนั �นเอง 

VCD DVD DivX , XviD

352*288 
352*240 

720*576 
720*480 

  

640*480 
(เปิดในคอมฯ

 

MPEG-1 MPEG-1 

MPEG-2 
 

MPEG-4 
 

1150 

Kbps 

สงูสุด 

5000 Kb 
 

สงูสุด 

1000 Kbps 
 

MP1 MP1, MP2 
AC3,DTS,PCM 

 

MP3,WMA, 
OGG,AAC,AC3

 

ยอดเยี�ยม ดมีาก 

ไดด้มีาก ยอดเยี�ยม รุน่เก่าไมส่นบัสนุน

สเปกตํ�า สเปกทั �วไป สเปกสงู 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

) ในกรณีที�เราเรยีก 

เข้ามาในโปรแกรมตดัต่อวิดีโอ เพื�อที�จะใช้เป็น

DivX , XviD Blu-ray 

อมฯ) 
1920*1080p 

 

MPEG-2 

MPEG-4 
 

 

สงูสุด 

54 Mbps 
 

 
OGG,AAC,AC3 

MP1, MP2 
AC3,DTS,P 

 

เยี�ยมมาก 

รุน่เก่าไมส่นบัสนุน เปิดกบัเครื�อง

บรเูลย ์

สเปกสงู 
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สรุปไดว้า่ ก่อนการดาํเนินการตดัต่อ
การเตรียมความพร้อมทางด้านของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั �งมี

การศึกษาเกี�ยวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์นั �น ๆ รวมถึง
ละเอยีดของภาพความเร็วในการแสดงภาพ
งานตดัต่อวิดโีอให้มคีวามเหมาะสม เพื�อคุณภาพของงาน

เป็นที�น่าพอใจและตรงตามเป้าหมายที�ไดก้ําหนดไว้

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

สรุปไดว้า่ ก่อนการดาํเนินการตดัต่อวดิโีอ ผูด้าํเนินการจาํเป็นตอ้งมี
การเตรียมความพร้อมทางด้านของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั �งมี

การศึกษาเกี�ยวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์นั �น ๆ รวมถึงความ
ละเอยีดของภาพความเร็วในการแสดงภาพ และไฟล์ที�นํามาใชใ้น

ให้มคีวามเหมาะสม เพื�อคุณภาพของงานวดิโีอที�

มเป้าหมายที�ไดก้ําหนดไว ้

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 
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คาํชี�แจง : ใหน้กัเรยีนตอบคาํ

1) ใหน้กัเรยีนยกตวัอยา่งอุปกรณ์ที�ใชใ้นการตดัต่อ

รายละเอยีดของอุปกรณ์ที�ยกตวัอยา่งมาอยา่งละเอยีด 

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

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

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

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

 

2) ให้นักเรียนอธิบายคุณสมบัติของ

กําหนดให ้(5 คะแนน) 

1. MPEG-1.....................................................................................

2. MP1...................................

3. MPEG-4.....................................................................................

4. DTS.............................................

5. WMA....................................................................................................................
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ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปนี�ใหถู้กตอ้ง 

กตวัอยา่งอุปกรณ์ที�ใชใ้นการตดัต่อวดิโีอมา 5 ชนิด พรอ้มทั �งอธบิาย

รายละเอยีดของอุปกรณ์ที�ยกตวัอยา่งมาอยา่งละเอยีด (5 คะแนน) 

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

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

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

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

ให้นักเรียนอธิบายคุณสมบัติของไฟล์วิดีโอที�เรานําเข้ามาในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

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

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

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

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

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

ใบงานที� 1.2 
อปุกรณ์ในการตดัต่อวิดีโอ 
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พรอ้มทั �งอธบิาย

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

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

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

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

เข้ามาในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที�

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

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

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

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

....................................................................................................................... 
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  Corel VideoStudio Pro X7

แมว้่าผูท้ี�เริ�มใชง้านก็สามารถที�จะสรา้ง

นาน โปรแกรมนี�มเีครื�องมอืต่างๆ สําหรบัตดัต่อ

กลอ้งเขา้คอมพวิเตอร ์ตดัต่อวดิโีอ

ไปจนถงึบนัทกึวดิโีอที�ตดัต่อกลบัลง 

 

 

 

 

 

1. ดบัเบลิคลกิที�ไอคอน VSX7_Pro_TBYB_x64

 

2. คลกิที�ปุ่ มเพื�อเลอืกจดัเกบ็ไฟล์

 

3. เลอืกที�เกบ็ไฟล ์จากนั �นคลกิปุ่ ม

 

 

 

 

 

ใบความรู้ที� 

ข ั �นตอนการติดตั �งโปรแกรม

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

Corel VideoStudio Pro X7 เป็นโปรแกรมตดัต่อวดิโีอที�ใชง้านไม่ยากจนเกนิไป

ผูท้ี�เริ�มใชง้านก็สามารถที�จะสรา้งวดิโีอไดเ้หมอืนกบัผูท้ี�มปีระสบการณ์ตดัต่อ

โปรแกรมนี�มเีครื�องมอืต่างๆ สําหรบัตดัต่อวดิโีออย่างครบถ้วน เริ�มตั �งแต่จบัภาพจาก

วดิโีอ ใส่ Effect ต่าง ๆ แทรกดนตรปีระกอบ แทรกคํา

ที�ตดัต่อกลบัลง VCD DVD หรอืแมก้ระทั �งเผยแพรผ่ลงานทางเวบ็

VSX7_Pro_TBYB_x64 

เพื�อเลอืกจดัเกบ็ไฟล ์

เลอืกที�เกบ็ไฟล ์จากนั �นคลกิปุ่ ม 

ใบความรู้ที� 1.3 การติดตั �งโปรแกรม และส่วนประกอบ

ขั �นตอนการติดตั �งโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ที�ใชง้านไม่ยากจนเกนิไป 

ไดเ้หมอืนกบัผูท้ี�มปีระสบการณ์ตดัต่อวดิโีอมา

อย่างครบถ้วน เริ�มตั �งแต่จบัภาพจาก

ต่าง ๆ แทรกดนตรปีระกอบ แทรกคําบรรยาย 

หรอืแมก้ระทั �งเผยแพรผ่ลงานทางเวบ็ 

การติดตั �งโปรแกรม และส่วนประกอบต่างๆ บนหน้าจอ 

Corel VideoStudio Pro X7 
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4. คลกิปุ่ ม 

 

5. โปรแกรมจะดาํเนินการบนัทกึไฟล์
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โปรแกรมจะดาํเนินการบนัทกึไฟล ์

3 
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1 2 
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3 

โปรแกรมกําลงับนัทกึไฟล ์
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6. กําลงัดาํเนินการตดิตั �งโปรแกรม

 

7. เมื�อเขา้สูห่น้าต่างการตดิตั �งโปรแกรมแลว้ มรีายละเอยีดเพื�อเป็นการยอมรบัขอ้ตกลง
ต่างๆ ในการใชโ้ปรแกรม ห

  I accept the terms in the Iicense agreement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. คลกิปุ่ ม 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

เนินการตดิตั �งโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 

เมื�อเขา้สูห่น้าต่างการตดิตั �งโปรแกรมแลว้ มรีายละเอยีดเพื�อเป็นการยอมรบัขอ้ตกลง
ต่างๆ ในการใชโ้ปรแกรม หากตอ้งการยอมรบัขอ้ตกลงดงักลา่ว คลกิปุ่ ม 

I accept the terms in the Iicense agreement. 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เมื�อเขา้สูห่น้าต่างการตดิตั �งโปรแกรมแลว้ มรีายละเอยีดเพื�อเป็นการยอมรบัขอ้ตกลง
ากตอ้งการยอมรบัขอ้ตกลงดงักลา่ว คลกิปุ่ ม  
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9. เลอืกที�แทบ็ Settings คลกิเลอืกที� 

 

10. เลอืกตําแหน่งประเทศที�กํา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. เลอืกระบบการแสดงผลภาพวดิโีอ คลกิเลอืกที� 

  Select the video Standard you are using

  PAL/SECAM (ประเทศไทยนิยมใชร้ะบบ

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

คลกิเลอืกที�   Select the country/region you are in

แหน่งประเทศที�กําลงัตดิตั �งโปรแกรมอยู ่เป็นประเทศ Thailand

เลอืกระบบการแสดงผลภาพวดิโีอ คลกิเลอืกที�  

Select the video Standard you are using: และคลกิที�  

ประเทศไทยนิยมใชร้ะบบ Pal) 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

region you are in: 

Thailand 
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15. คลกิที�ปุ่ มโปรแกรมจะดาํเนินการตดิตั �งลงไปในเครื�องคอ

16. โปรแกรมกําลงัดาํเนินการดาวโหลดตดิตั �ง ใหร้อจนกวา่จะ โหลดเสรจ็สมบู
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ภาพที� 15 แสดงขั �นตอนเริ�มการตดิตั �งโปรแกรม

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เนินการตดิตั �งลงไปในเครื�องคอมพวิเตอร ์

โปรแกรมกําลงัดาํเนินการดาวโหลดตดิตั �ง ใหร้อจนกวา่จะ โหลดเสรจ็สมบู

แสดงขั �นตอนเริ�มการตดิตั �งโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7
ที�มา : หนึ�งฤทยั  โพตุ่น 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

โปรแกรมกําลงัดาํเนินการดาวโหลดตดิตั �ง ใหร้อจนกวา่จะ โหลดเสรจ็สมบรูณ์ 

17 
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เมื�อเขา้สูโ่ปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 

ในการตดัต่อวดิโีอ ซึ�งเราสามารถตดัต่อ แกไ้ข

ดว้ยฉากต่างๆ ไดต้ามที�เราตอ้งการซึ�งเราจะไดเ้รยีนรูก้ารใชง้านในเลม่ต่อๆ ไป

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Preview Windows 
2.Menu Bar 
3.Library Panel 

4.Step panel 
5.Media library 

6.Option Panel 
7.Storyboard and timeline 

8. Toolbar ปุ่ มเครื�องมอืเสน้ทางลดัคาํสั �งต่าง ๆ 

องคป์ระกอบใน 

1 

2 
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Corel VideoStudio Pro X7 จะเขา้สูห่น้าตดัต่อ (แทบ็ 

ในการตดัต่อวดิโีอ ซึ�งเราสามารถตดัต่อ แกไ้ขใสเ่ทคนิคพเิศษ เพิ�มดนตร ีเชื�อมต่อคลปิวดิโีอ

ดว้ยฉากต่างๆ ไดต้ามที�เราตอ้งการซึ�งเราจะไดเ้รยีนรูก้ารใชง้านในเลม่ต่อๆ ไป

Preview Windows หน้าต่างที�ทาํหน้าที�แสดงภาพ   
Menu Bar เลอืกคาํสั �งต่างๆ    
Library Panel แถบเครื�องมอืหลกัสาํหรบัชว่ย              

Step panel แถบเลอืกการทาํงานวดิโีอตามลาํดบัขั �นตอน
Media library คลงัภาพและเสยีง 

Option Panel สว่นรวบรวมคาํสั �งหลกัสาํหรบัตดัต่อวดิโีอ
Storyboard and timeline หน้าต่างเรยีบเรยีง/ตดัต่อคลปิวดิโีอ

ปุ่ มเครื�องมอืเสน้ทางลดัคาํสั �งต่าง ๆ  

องคป์ระกอบใน Corel VideoStudio Pro X7 
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 Edit) เป็นส่วนที�ใช่

ใสเ่ทคนิคพเิศษ เพิ�มดนตร ีเชื�อมต่อคลปิวดิโีอ

ดว้ยฉากต่างๆ ไดต้ามที�เราตอ้งการซึ�งเราจะไดเ้รยีนรูก้ารใชง้านในเลม่ต่อๆ ไป 

                    

แถบเลอืกการทาํงานวดิโีอตามลาํดบัขั �นตอน   

สว่นรวบรวมคาํสั �งหลกัสาํหรบัตดัต่อวดิโีอ 
ลปิวดิโีอ 

5 

6 

7 
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Preview Windows เป็นเหมอืนหน้าจอแสดงผลในสว่นของประเภทที�เรากําลงัตดัต่อ

อยู ่เช่น ภาพคลปิวดิโีอ เสยีง ขอ้ความ หรอื 

สามารถควบคุมการทาํงานไดทุ้กอยา่งเหมอืนโปรแก
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview Windows
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เป็นเหมอืนหน้าจอแสดงผลในสว่นของประเภทที�เรากําลงัตดัต่อ

เสยีง ขอ้ความ หรอื effect ต่าง ๆ ซึ�งหน้าต่าง 

สามารถควบคุมการทาํงานไดทุ้กอยา่งเหมอืนโปรแกรมเลน่ไฟลภ์าพ วดิโีอ

eview Windows 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เป็นเหมอืนหน้าจอแสดงผลในสว่นของประเภทที�เรากําลงัตดัต่อ

ต่าง ๆ ซึ�งหน้าต่าง Preview Window  

วดิโีอ หรอืเสยีง 
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Step panel เป็นแถบเลอืกการทาํงานกบัไฟลว์ดิโีอตามลาํดบัขั �นตอน

1. แท็บ Capture – นําภาพ

อุปกรณ์อื�นๆ เชน่ จากกลอ้ง

 

 

 

 

 

 

2. แทบ็ Edit - เรียบเรียง 

เป็นสว่นหลกัการทาํงาน

 

 

 

 

 

Step panel
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แถบเลอืกการทาํงานกบัไฟลว์ดิโีอตามลาํดบัขั �นตอน 

นําภาพวิดีโอจากแหล่งอื�นเป็นการนําเขา้ภาพ

จากกลอ้งวดิโีอ โทรศพัทม์อืถอื จากแผน่ซดี ีดวีดีี

เรียบเรียง / ตดัต่อวิดีโอเป็นการแกไ้ข ปรบัแต่ง ในการตดัต่อ

เป็นสว่นหลกัการทาํงาน 

Step panel 

Capture 

Edit 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เป็นการนําเขา้ภาพวดิโีอ จากแหล่ง

ดวีดี ีกลอ้งเวบ็แคม 

เป็นการแกไ้ข ปรบัแต่ง ในการตดัต่อวดิโีอ ซึ�ง
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3. แทบ็ Share – แปลงไฟล์

เป็นการบนัทกึไฟล ์แปลไฟล์

แผน่ดวีดี ีบนเวบ็ไซด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เป็นสว่นที�ถูกแยกออกและอยูใ่นหน้าต่าง

ใสเ่อฟเฟ็กต ์ขอ้ความ ภาพ เสยีง คลปิ

1) แทป็ Mediaสําหรบั Media 

การตดัต่อ ไมว่า่จะมาจากแหลง่ไหนกต็าม

 

Library Panel
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แปลงไฟลวิ์ดีโอนําไปใช้งาน 

แปลไฟล ์เพื�อนําไปใชใ้นดา้นต่างๆ เช่นการบนัทกึไฟล์ลง

 Youtube เป็นตน้ 

ถูกแยกออกและอยูใ่นหน้าต่างใชส้ําหรบัการตดัต่อ แกไ้ข เช่น การ

ใสเ่อฟเฟ็กต ์ขอ้ความ ภาพ เสยีง คลปิวดิโีอ เป็นตน้ ซึ�งประกอบดว้ยสว่นต่าง ๆ ดงันี�

Media เป็น Library ที�ใชส้ําหรบัเกบ็รูปภาพ วดิโีอ

การตดัต่อ ไมว่า่จะมาจากแหลง่ไหนกต็าม 

Library Panel 

Share 
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ๆ เช่นการบนัทกึไฟล์ลงไปใน

ใชส้ําหรบัการตดัต่อ แกไ้ข เช่น การ

เป็นตน้ ซึ�งประกอบดว้ยสว่นต่าง ๆ ดงันี� 

วดิโีอ เสยีง ที�ใชใ้น
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2) แท็บ Instant Project 

มากมาย แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ไดแ้ก่

custom , general 
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Instant Project – วิดีโอสาํเรจ็รูปสําหรบัรวมวดิโีอแบบสําเร็จรูปต่าง ๆ 

แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ไดแ้ก่  beginning , middle , ending , Complete , 

Media 

Instant Project 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหั

แบบสําเร็จรูปต่าง ๆ 

beginning , middle , ending , Complete , 
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3) แทบ็ transition - รปูแบบในการเปลี�ยนฉาก

ฉาก แบง่เป็น 17 หมวดดว้ยกนั

 

 

 

 

 

 

    

    

4) แท็บ Title - รูปแบบข้อความ

สามารถปรบัแต่งเพิ�มเตมิได้
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รปูแบบในการเปลี�ยนฉากเป็นส่วนของการใส่ลูกเล่นการเปลี�ยน

หมวดดว้ยกนั 

    

รูปแบบข้อความเป็นส่วนของการใส่ลูกเล่นข้อความแบบต่าง ๆ 

สามารถปรบัแต่งเพิ�มเตมิได ้

Instant Project 

Instant Project 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เป็นส่วนของการใส่ลูกเล่นการเปลี�ยน

เป็นส่วนของการใส่ลูกเล่นข้อความแบบต่าง ๆ 
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5) แท็บ Graphic - สาํหรบัสร้างพื�นหลงัสี ใส่เฟรม วตัถ ุสามารถเพิ�มเติมได้

สว่นสาํหรบัสรา้งพื�นหลงัสใีส่เฟรม วตัถุ สามารถใส่เพิ�มเตมิได ้ภาพจากแหล่งต่าง ๆ 

เชน่ภาพถ่ายภาพที�สบืคน้จากอนิเตอรเ์น็ต 

 

 

 

 

 

 

 

แทบ็ Graphic ประกอบไปด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instant Project
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สาํหรบัสร้างพื�นหลงัสี ใส่เฟรม วตัถ ุสามารถเพิ�มเติมได้

สว่นสาํหรบัสรา้งพื�นหลงัสใีส่เฟรม วตัถุ สามารถใส่เพิ�มเตมิได ้ภาพจากแหล่งต่าง ๆ 

เชน่ภาพถ่ายภาพที�สบืคน้จากอนิเตอรเ์น็ต  

ประกอบไปด้วย 6 หมวด ดงันี� 

Instant Project 

Color : เกบ็สตี่าง  ๆ เพื�อใชเ้ป็นพื�นหลงั

Color Pattern : เกบ็ลวดลายสตี่าง ๆ เพื�อใชเ้ป็นพื�นหลงั

Background : เกบ็พื�นหลงัต่าง ๆ เพื�อใชใ้นงานดวีโีอ

Frame : เกบ็รปูภาพต่าง ๆ ที�น่าสนใจสาํหรบัซอ้นในงาน

Object : เกบ็รปูภาพวตัถุต่าง ๆ ที�น่าสนใจสาํหรบัซอ้นในงาน
Flash Animation : เกบ็รปูแอนนิเมชั �น กรอบที�เคลื�อนไหวได้

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

สาํหรบัสร้างพื�นหลงัสี ใส่เฟรม วตัถ ุสามารถเพิ�มเติมได้เป็น

สว่นสาํหรบัสรา้งพื�นหลงัสใีส่เฟรม วตัถุ สามารถใส่เพิ�มเตมิได ้ภาพจากแหล่งต่าง ๆ 

ๆ เพื�อใชเ้ป็นพื�นหลงั 

เกบ็ลวดลายสตี่าง ๆ เพื�อใชเ้ป็นพื�นหลงั 

เกบ็พื�นหลงัต่าง ๆ เพื�อใชใ้นงานดวีโีอ 

เกบ็รปูภาพต่าง ๆ ที�น่าสนใจสาํหรบัซอ้นในงาน 

เกบ็รปูภาพวตัถุต่าง ๆ ที�น่าสนใจสาํหรบัซอ้นในงาน 

เกบ็รปูแอนนิเมชั �น กรอบที�เคลื�อนไหวได ้
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แทบ็ Graphic:Color 

 

 

 

 

แทบ็ Graphic:Color Pattern

 

 

 

 

แทบ็ Graphic:Background

 

 

 

 

แทบ็ Graphic:Frame 
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Color Pattern 

Background 
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แทบ็ Graphic:Object 

 

 

 

 

แทบ็ Graphic:Flash Animation

 

 

 

 

6) แทบ็ Filter - สาํหรบัใส่ 

น่าสนใจ  มใีหเ้ลอืกหลากหลายรูปแบบ

ตอ้งการ 
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Flash Animation 

สาํหรบัใส่ Effect ให้กบังาน เป็นส่วนสําหรบัสรา้งความแปลกตาแล

มใีหเ้ลอืกหลากหลายรูปแบบ  สามารถนํามาผสมผสานได้ตามความ

Filter 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เป็นส่วนสําหรบัสรา้งความแปลกตาและ

สามารถนํามาผสมผสานได้ตามความ
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7) แทบ็ Path–สาํหรบัสรา้งการเคลื�อนไหวที�ใชก้บังาน จะบรรจุเอฟเฟ็กต์ที�เคลื�อนที�ต่าง 

ๆ เพื�อทาํใหภ้าพเคลื�อนที�ไปมาดมูคีวามสดใสมากขึ�น
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สรา้งการเคลื�อนไหวที�ใชก้บังาน จะบรรจุเอฟเฟ็กต์ที�เคลื�อนที�ต่าง 

อนที�ไปมาดมูคีวามสดใสมากขึ�น 

Filter 

ภาพที� 16 แทบ็ Graphic 6 หมวด 
ที�มา : หนึ�งฤทยั  โพตุ่น 
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สรา้งการเคลื�อนไหวที�ใชก้บังาน จะบรรจุเอฟเฟ็กต์ที�เคลื�อนที�ต่าง 

50 
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 32203  



 

 

 

 

 

 

Option Panel เป็นหน้าต่างสําหรบัรวมการใชค้ําสั �งชนิดต่าง ๆ ในการตดัต่อ

แบง่เป็นหมวดหมู ่ขึ�นอยูก่บัเราจะปรบั แกไ้ข ตกแต่งกบังานประเภทใด เช่น ถา้เราปรบัแต่ง

เกี�ยวกบัคลปิวดิโีอ Option Panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option Panel
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เป็นหน้าต่างสําหรบัรวมการใชค้ําสั �งชนิดต่าง ๆ ในการตดัต่อ

แบง่เป็นหมวดหมู ่ขึ�นอยูก่บัเราจะปรบั แกไ้ข ตกแต่งกบังานประเภทใด เช่น ถา้เราปรบัแต่ง

Option Panel กจ็ะทาํงานในสว่นของการจดัการเกี�ยวกบัการตดัต่อ

Option Panel 

หน้าตา่งการทํางานเกี�ยวกบัคลปิวิดีโอ

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เป็นหน้าต่างสําหรบัรวมการใชค้ําสั �งชนิดต่าง ๆ ในการตดัต่อวดิโีอโดยมกีาร

แบง่เป็นหมวดหมู ่ขึ�นอยูก่บัเราจะปรบั แกไ้ข ตกแต่งกบังานประเภทใด เช่น ถา้เราปรบัแต่ง

กจ็ะทาํงานในสว่นของการจดัการเกี�ยวกบัการตดัต่อวดิโีอ 

 หน้าตา่งรวบรวมคาํสั�งตา่ง ๆ 

วิดีโอ 
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หน้าตา่งการทํางานเกี�ยวกบัภาพ

หน้าตา่งการทํางานเกี�ยวกบัวดิีโอสาํเร็จรูป 
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หน้าตา่งการทํางานเกี�ยวกบัภาพ 
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Storyboard and timeline 

ไดแ้ก ่

1) Storyboard – เหมาะกบัผูเ้ริ�มตน้กบังานตดัต่อ

ความสามารถจาํกดั 

 

 

 

 

 

 

Timeline - เหมาะกับผู้เริ�มชํานาญการใช้โปรแกรม

หลากหลาย  เชน่  การปรบัแต่งภาพนิ�ง

 

 

 

 

Storyboard and Timeline

คลกิเมาสเ์พื�อปรบัไปที�  

คลกิเมาสเ์พื�อปรบัไปที�  

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

 หน้าต่างสําหรบัเรยีบเรยีง/ตดัต่อวดิโีอ แบ่งออกเป็น 

เหมาะกบัผูเ้ริ�มตน้กบังานตดัต่อวดิโีอ เพราะมคีวามง่าย ไม่ซบัซ้อน แต่

เหมาะกับผู้เริ�มชํานาญการใช้โปรแกรม  สามารถใส่ลูกเล่นได้

การปรบัแต่งภาพนิ�ง  วดิโีอ  และเสยีง 

Storyboard and Timeline 

คลกิเมาสเ์พื�อปรบัไปที�  Storyboard 

เพื�อปรบัไปที�  Timeline 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

แบ่งออกเป็น 2 หมวด 

เพราะมคีวามง่าย ไม่ซบัซ้อน แต่

สามารถใส่ลูกเล่นได้
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สรุปไดว้่า Corel VideoStudio Pro X7 
ใชง้านไมย่ากจนเกนิไปแมผู้ท้ี�เริ�มใชง้านกส็ามารถที�จะสรา้ง

เหมือนกับผู้ที�มีประสบการณ์ตั
เครื�องมอืต่างๆ สําหรบัตดัต่อ

จากกลอ้งเขา้คอมพวิเตอรต์ดัต่อ
ประกอบ แทรกคาบรรยายไปจนถึงบนัทึก
VCD DVD หรอืแมก้ระทั �งเผยแพรผ่ลงานทางเวบ็
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Corel VideoStudio Pro X7 เป็นโปรแกรมตดัต่อวดิโีอที�
ใชง้านไมย่ากจนเกนิไปแมผู้ท้ี�เริ�มใชง้านกส็ามารถที�จะสรา้งวดิโีอได้

เหมือนกับผู้ที�มีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอมานานโปรแกรมนี�มี
เครื�องมอืต่างๆ สําหรบัตดัต่อวดิโีออยา่งครบถว้นเริ�มตั �งแต่จบัภาพ

จากกลอ้งเขา้คอมพวิเตอรต์ดัต่อวดิโีอใส ่Effect ต่าง ๆ แทรกดนตรี
ประกอบ แทรกคาบรรยายไปจนถึงบนัทึกวิดีโอที�ตัดต่อกลบัลง 

หรอืแมก้ระทั �งเผยแพรผ่ลงานทางเวบ็ 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 
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คาํชี�แจง : ใหน้กัเรยีนตอบคาํ

1) ใหน้ักเรยีนเตมิส่วนประกอบข

ถูกตอ้ง พรอ้มทั �งอธบิายรายละเอยีดของสว่นประกอบนั �น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบใน
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ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปนี�ใหถู้กตอ้ง 

เตมิส่วนประกอบของ Corel VideoStudio Pro X7

ถูกตอ้ง พรอ้มทั �งอธบิายรายละเอยีดของสว่นประกอบนั �น ๆ (8 คะแนน

ใบงานที� 1.3 
องคป์ระกอบในCorel VideoStudio Pro X7 

ารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

 

 

Corel VideoStudio Pro X7 ตามหมายเลขให้

คะแนน)  
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หมายเลข 1 ............................................................................................
.............................................................................................................................

 
หมายเลข 2 .......................................................................................................................

.............................................................................................................................
 
หมายเลข 3 .......................................................................................................................

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

หมายเลข 4 .......................................................................................................................
..................................................................................................
 

หมายเลข 5 .......................................................................................................................
....................................................................................

 
หมายเลข 6 .......................................................................................................................
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หมายเลข 7 .......................................................................................................................

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

หมายเลข 8 .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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2) ใหน้กัเรยีนบอกชื�อแทบ็ 

Graphicที�กําหนดใหถู้กตอ้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหั

แทบ็ Graphic ต่าง ๆ พรอ้มทั �งอธบิายรายละเอยีดของสว่น

ที�กําหนดใหถู้กตอ้ง (8 คะแนน)  

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหั

 

 

 

 

อธบิายรายละเอยีดของสว่นในแทบ็ 
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คาํชี�แจง: 1. แบบทดสอบหลงั

ขอ้ละ 1 คะแนน คะแนนเตม็ 

  2. ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบ ก ข ค และ 

พรอ้มทั �งใสเ่ครื�องหมาย 

 
1. ขอ้ใดเรยีงลาํดบัขั �นตอนในการสรา้งงาน

ก. การวางแผนและการเตรยีมการ 

เผยแพร ่> การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�น ๆ ที�ตอ้งใชป้ระกอบ

ข. การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�น ๆ ที�ตอ้งใช้

งานวดิโีอที�ไดอ้อกไปเผยแพร ่

ค. การวางแผนและการเตรยีมการ 

ประกอบ >  การตดัต่อ

ง. การวางแผนและการเตรยีมการ 

ประกอบ > การนํางาน

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
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แบบทดสอบหลงัเรยีนเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ 

คะแนน คะแนนเตม็ 10 คะแนน ใชเ้วลาในการทาํ 

กเรยีนเลอืกคาํตอบ ก ข ค และ ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว 

งใสเ่ครื�องหมาย  ลงในกระดาษคาํตอบ 

ขอ้ใดเรยีงลาํดบัขั �นตอนในการสรา้งงานวดิโีอไดถู้กตอ้ง 

การวางแผนและการเตรยีมการ > การตดัต่อวดิโีอ > การนํางาน

การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�น ๆ ที�ตอ้งใชป้ระกอบ

การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�น ๆ ที�ตอ้งใชป้ระกอบ > การตดัต่อ

ที�ไดอ้อกไปเผยแพร ่> การวางแผนและการเตรยีมการ

การวางแผนและการเตรยีมการ > การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�น ๆ ที�ตอ้งใช้

การตดัต่อวดิโีอ > การนํางานวดิโีอที�ไดอ้อกไปเผยแพร ่

การวางแผนและการเตรยีมการ > การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�น ๆ ที�ตอ้งใช้

การนํางานวดิโีอที�ไดอ้อกไปเผยแพร ่> การตดัต่อวดิโีอ

เรื�อง เริ�มต้นเรียนรู้งานวิดีโอกบัโปรแกรม

Corel VideoStudio Pro X7

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ตวัเลอืก ก ข ค และ ง จาํนวน 10 ขอ้  

ใชเ้วลาในการทาํ 10 นาท ี

ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว  

การนํางานวดิโีอที�ไดอ้อกไป

การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�น ๆ ที�ตอ้งใชป้ระกอบ 

การตดัต่อวดิโีอ > การนํา

การวางแผนและการเตรยีมการ 

การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�น ๆ ที�ตอ้งใช้

ที�ไดอ้อกไปเผยแพร ่ 

ะเตรยีมขอ้มลูอื�น ๆ ที�ตอ้งใช้

วดิโีอ    

กบัโปรแกรม 

Corel VideoStudio Pro X7 
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2. อุปกรณ์ใดที�ใชเ้ขยีนขอ้มลูและลบขอ้มลูไดห้ลายครั �ง มคีวามจาํ 

ก. แผน่ดวีดี ี(DVD) 

ข. แผน่ซดีอีาร ์(CD) 

ค. แผน่ซดีอีารด์บับลวิ 

ง. แผน่ดวีดีอีารด์บับลวิ 

 

3. ขอ้ใดคอืความหมายของคาํวา่ 

ก. ตวัเลขแสดงขนาดความยาวและความกวา้งของหน้าจอ

ข. ความเรว็ในการแสดงภาพ

ค. ไฟลว์ดิโีอที�เป็นมาตรฐานของคอมพวิเตอรท์ั �วไป

ง. กระแสวดิโีอความละเอยีดสงู

 

4. ความละเอยีดของภาพ 

ก. ไดด้มีาก 

ข. ยอดเยี�ยม 

ค. รุน่เก่า ๆ  

ง. เครื�องบลเูรย ์

 

5. โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7

ก. โปรแกรมดา้นงานเอกสาร

ข. โปรแกรมดา้นกราฟฟิก

ค. โปรแกรมดา้นการคดิคาํนวณ

ง. โปรแกรมดา้นการตดัต่อ
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อุปกรณ์ใดที�ใชเ้ขยีนขอ้มลูและลบขอ้มลูไดห้ลายครั �ง มคีวามจาํ 4.7 

 

แผน่ซดีอีารด์บับลวิ (CD-ReWrite) 

บบลวิ (DVD-ReWrite) 

ขอ้ใดคอืความหมายของคาํวา่ Resolution 

ตวัเลขแสดงขนาดความยาวและความกวา้งของหน้าจอ 

ความเรว็ในการแสดงภาพ 

ที�เป็นมาตรฐานของคอมพวิเตอรท์ั �วไป 

ความละเอยีดสงู 

ความละเอยีดของภาพ Blu-ray 1920*1080p ตอ้งเปิดกบัเครื�องเลน่ดวีี

Corel VideoStudio Pro X7 เป็นโปรแกรมประเภทใด 

โปรแกรมดา้นงานเอกสาร 

โปรแกรมดา้นกราฟฟิก 

โปรแกรมดา้นการคดิคาํนวณ 

โปรแกรมดา้นการตดัต่อวดิโีอ 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

7 GB 

ตอ้งเปิดกบัเครื�องเลน่ดวีดีใีนขอ้ใด 
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6. ในขั �นตอนการตดิตั �งโปรแกรม 

ขอ้ตกลงต่าง ๆ ในการใชโ้ปรแกรม ตอ้งคลกิเลอืกตามขอ้ใด

ก. Initializing the Installation Wizard

ข. I accept the terms in the license agreement

ค. Select the country

ง. Please select the installation folder

 

7. แทบ็ในขอ้ใดมหีน้าที�เก็

ไฟลว์ดิโีอและรปูภาพที�จะนํามาใชใ้นการตดัต่อ

ก. Media 

ข. Transition 

ค. Instant Project 

ง. Title 

 

8. จากรปูเป็นแทบ็ Graphic

 

 

 

ก. Color 

ข. Color Pattern 

ค. Background 

ง. Frame 
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ในขั �นตอนการตดิตั �งโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 เพื�อเป็นการยอมรบั

ขอ้ตกลงต่าง ๆ ในการใชโ้ปรแกรม ตอ้งคลกิเลอืกตามขอ้ใด 

Initializing the Installation Wizard 

I accept the terms in the license agreement 

Select the country/region you are in 

Please select the installation folder 

บในขอ้ใดมหีน้าที�เกบ็ไฟลภ์าพและวดิโีอเพื�อตดัต่อ เปรยีบเสมอืนคลงัในการเก็บ

และรปูภาพที�จะนํามาใชใ้นการตดัต่อ 

Graphic ในหมวดใด 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เพื�อเป็นการยอมรบั

เพื�อตดัต่อ เปรยีบเสมอืนคลงัในการเก็บ
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9. จากรปูเป็นแทบ็ Graphic

 

 

 

ก. Color 

ข. Color Pattern 

ค. Background 

ง. Frame 

 

10. แทบ็ในขอ้ใดมหีน้าที�สําหรบัการเคลื�อนที�ใหก้บังาน บรรจุเอฟเฟ็กต์เคลื�อนที�ต่าง ๆ 

เพื�อใหภ้าพเคลื�อนที�ไปมาดมูคีวามหน้าสนใจมากขึ�น

ก. Media 

ข. Graphic 

ค. Filter 

ง. Path 
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Graphic ในหมวดใด 

แทบ็ในขอ้ใดมหีน้าที�สําหรบัการเคลื�อนที�ใหก้บังาน บรรจุเอฟเฟ็กต์เคลื�อนที�ต่าง ๆ 

เพื�อใหภ้าพเคลื�อนที�ไปมาดมูคีวามหน้าสนใจมากขึ�น 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

แทบ็ในขอ้ใดมหีน้าที�สําหรบัการเคลื�อนที�ใหก้บังาน บรรจุเอฟเฟ็กต์เคลื�อนที�ต่าง ๆ 
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ชื�อ........................................................................................

คาํชี�แจง 1. ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบ  ก  ข  ค  และ  ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว พรอ้ม

ทั �งใสเ่ครื�องหมาย  ลงในกระดา
 

ข้อ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 
 
 

 

 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน

9-10 คะแนน       

7-8 คะแนน 

5-6 คะแนน        

ตํ�ากวา่ 5 คะแนน 

กระดาษคาํตอบแบบทดสอบ

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนํา

..........................................................ชั �น..........................

ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบ  ก  ข  ค  และ  ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว พรอ้ม

ลงในกระดาษคาํตอบ 

ก ข ค ง 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

เกณฑก์ารประเมิน  

คะแนนที�ได.้.....คะแนน

   ผา่น 

   ไมผ่า่น 

คะแนน       = ดมีาก 

คะแนน        = ด ี

คะแนน        = ปานกลาง 

คะแนน = ปรบัปรุง 

กระดาษคาํตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

..........................เลขที�.................. 

ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบ  ก  ข  ค  และ  ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว พรอ้ม

คะแนน 
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ภาคผนวก 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 
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ชื�อ........................................................................................

คาํชี�แจง 1. ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบ  ก  ข  ค  และ  ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว พร้

ทั �งใสเ่ครื�องหมาย  ลงในกระดา
 

ข้อ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 
 
 

 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน

9-10 คะแนน       

7-8 คะแนน 

5-6 คะแนน        

ตํ�ากวา่ 5 คะแนน 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

...........................................................ชั �น..........................

ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบ  ก  ข  ค  และ  ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว พร้

ลงในกระดาษคาํตอบ 

ก ข ค ง 

  x  

x    

   x 

   x 

   x 

x    

 x   

x    

   x 

   x 

เกณฑก์ารประเมิน  

คะแนนที�ได.้.....คะแนน

   ผา่น 

   ไมผ่า่น 

คะแนน       = ดมีาก 

คะแนน        = ด ี

น        = ปานกลาง 

คะแนน = ปรบัปรุง 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

..........................เลขที�.................. 

ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบ  ก  ข  ค  และ  ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว พรอ้ม

คะแนน 
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คาํชี�แจง : ใหน้กัเรยีนตอบคาํ

1) ใหน้ักเรยีนอธบิายความสามารถหรอืประโยชน์ของ

X7(5 คะแนน) 

1. แนะนําองคก์ร และหน่วยงานเพื�อสรา้งความน่าสนใจใหก้บัผู้

ความเขา้ใจในตวังานไดง้า่ยขึ�น

2. บนัทกึภาพความทรงจาํ

3. คุณครสูามารถสรา้งสื�อการสอนในรปูแบบวดิโีอไว้

รปูแบบ 

4. นําเสนอรายงาน วทิยานิพนธ ์และงานวจิยัต่างๆ 

กบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากยิ�งขึ�น

5. วดิโีอสาํหรบับุคคลพเิศษ บุคคลสาํ

 

2) ขั �นตอนในการสร้างวิดีโอ

อยา่งไร( 5 คะแนน) 

1. การวางแผนและตรยีมการ

จาํเป็นตอ้งเกบ็ภาพ 

2. การถ่ายทาํและเตรยีมขอ้มลูอื�นๆ ที�ตอ้งใชป้ระกอบ

รวมทั �งอาจจะตอ้งใชง้านทางดา้น

ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัสื�อมลัติมิเดีย

เอกสารประกอบการเรี

ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปนี�ใหถู้กตอ้ง 

ใหน้ักเรยีนอธบิายความสามารถหรอืประโยชน์ของโปรแกรม Corel VideoStudio Pro 

องคก์ร และหน่วยงานเพื�อสรา้งความน่าสนใจใหก้บัผูช้มผูฟั้งและยงัก่อใหเ้กดิ

ความเขา้ใจในตวังานไดง้า่ยขึ�น 

บนัทกึภาพความทรงจาํและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที�สาํคญัที�ควรเกบ็บนัทกึไว้

คุณครสูามารถสรา้งสื�อการสอนในรปูแบบวดิโีอไวส้าํหรบัการนําเสนอได้

เสนอรายงาน วทิยานิพนธ ์และงานวจิยัต่างๆ เพื�อใหม้คีวามทนัสมยั

มากยิ�งขึ�น 

หรบับุคคลพเิศษ บุคคลสาํคญัในโอกาสพเิศษ 

วิดีโอมีกี�ข ั �นตอน และแต่ละขั �นตอนมีรายละเอียดการดําเนินการ

การวางแผนและตรยีมการเพราะการวางแผนทาํใหรู้ว้า่ควรจะถ่ายอะไร อะไรที�

และเตรยีมขอ้มลูอื�นๆ ที�ตอ้งใชป้ระกอบ รวมถงึแหลง่อื�นๆ ภาพขา่ว 

รวมทั �งอาจจะตอ้งใชง้านทางดา้น 3 มติ ิที�แปลงเป็นไฟลว์ดิโีอมาใช ้

เฉลยใบงานที� 1.1 
ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัสื�อมลัติมิเดีย 

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

Corel VideoStudio Pro 

ชมผูฟั้งและยงัก่อใหเ้กดิ

ที�ควรเกบ็บนัทกึไว ้

เสนอไดอ้ยา่งหลาย

นสมยัและเหมาะสม

มีกี�ข ั �นตอน และแต่ละขั �นตอนมีรายละเอียดการดําเนินการ

ใหรู้ว้า่ควรจะถ่ายอะไร อะไรที�

แหลง่อื�นๆ ภาพขา่ว 

มติ ิที�แปลงเป็นไฟลว์ดิโีอมาใช ้

 

66 

ยน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 32203  



 

 

 

 

 

3. การตดัต่อวดิโีอการนําขอ้มลูทั �งหมดม

4. การนํางานวดิโีอที�ไดอ้อกไปเผยแพรก่ารแปลงไฟลง์านของเราใหเ้หมาะสม กบัการ

เผยแพร ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ขอ้มลูทั �งหมดมาเรยีงลาํดบั และตดัต่อสว่นที�ไมจ่าํ

ไดอ้อกไปเผยแพรก่ารแปลงไฟลง์านของเราใหเ้หมาะสม กบัการ

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ดบั และตดัต่อสว่นที�ไมจ่าํเป็นออกไป 

ไดอ้อกไปเผยแพรก่ารแปลงไฟลง์านของเราใหเ้หมาะสม กบัการ
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คาํชี�แจง : ใหน้กัเรยีนตอบคาํ

1) ให้นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์ที�ใช้ในการตัดต่อ

รายละเอยีดของอุปกรณ์ที�ยกตวัอยา่งมา

1. กลอ้งถ่ายวดิโีอกลอ้งดจิติอลแบบ 

วดิโีอได ้

2. Capture  Card (การด์จบัภาพวดิโีอ

ขอ้มลู จากกลอ้งมายงัเครื�องคอมพวิเตอรน์ั �นเอง และแคปเจอร ์หรอืการด์จบัภา

วดิโีอ 

3. ไดรวส์าํหรบัเขยีนแผน่ 

รปูแบบของวซีดี ีหรอื ดวีดีี

4. ไมโครโฟน เป็นอุปปกรณ์ที�ใชใ้นการบนัทกึเสยีงพดู เสยีงรอ้งเพลง หรอืเสยีงบรรยาย

ต่างๆเพื�อใชป้ระกอบกบัการตดัต่อวดิโีอ

5. แผน่ซดีอีารด์บับลวิ (CD

สามารถบนัทกึซํ�าและลบขอ้มลูทิ�งได้

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปนี�ใหถู้กตอ้ง 

ให้นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์ที�ใช้ในการตัดต่อวิดีโอมา 5 ชนิด พร้อมทั �งอธิบาย

รายละเอยีดของอุปกรณ์ที�ยกตวัอยา่งมาอยา่งละเอยีด ( 5 คะแนน) 

กลอ้งถ่ายวดิโีอกลอ้งดจิติอลแบบ MiniDV หรอืโทรศพัทม์อืถอืสว่นใหญ่กส็ามารถถ่าย

การด์จบัภาพวดิโีอ)ชว่ยเปลี�ยนเสมอืนเป็นสื�อกลางในการสง่ถ่าย

ขอ้มลู จากกลอ้งมายงัเครื�องคอมพวิเตอรน์ั �นเอง และแคปเจอร ์หรอืการด์จบัภา

ไดรวส์าํหรบัเขยีนแผน่ CD หรอื DVD ใชส้าํหรบัการตอ้งการสรา้งงานวดิโีอใหอ้ยูใ่น

รปูแบบของวซีดี ีหรอื ดวีดี ี

ปกรณ์ที�ใชใ้นการบนัทกึเสยีงพดู เสยีงรอ้งเพลง หรอืเสยีงบรรยาย

ต่างๆเพื�อใชป้ระกอบกบัการตดัต่อวดิโีอ 

CD-ReWrite) ใชส้าํหรบับนัทกึขอ้มลูทั �วไป เป็นแผน่ซดีทีี�

และลบขอ้มลูทิ�งได ้

เฉลยใบงานที� 1.2 
อปุกรณ์ในการตดัต่อวิดีโอ 

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

ชนิด พร้อมทั �งอธิบาย

หรอืโทรศพัทม์อืถอืสว่นใหญ่กส็ามารถถ่าย

ชว่ยเปลี�ยนเสมอืนเป็นสื�อกลางในการสง่ถ่าย

ขอ้มลู จากกลอ้งมายงัเครื�องคอมพวิเตอรน์ั �นเอง และแคปเจอร ์หรอืการด์จบัภาพ

ตอ้งการสรา้งงานวดิโีอใหอ้ยูใ่น

ปกรณ์ที�ใชใ้นการบนัทกึเสยีงพดู เสยีงรอ้งเพลง หรอืเสยีงบรรยาย

หรบับนัทกึขอ้มลูทั �วไป เป็นแผน่ซดีทีี�
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2) ใหน้กัเรยีนอธบิายคุณสมบตัขิอง

กําหนดให(้5 คะแนน) 

1. MPEG-1 คอื รปูแบบการบบีอดัภาพ

2. MP1 คอื รปูแบบการบบีอดัเสยีง 
3. MPEG-4 คอื รปูแบบการบบีอดัภาพ

4. DTS คอื รปูแบบการบบีอดัเสยีง 

5. WMA คอื รปูแบบการบบีอดัเสยีง 
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ใหน้กัเรยีนอธบิายคุณสมบตัขิองไฟลว์ดิโีอที�เรานําเขา้มาในโปรแกรมตดัต่อวดิโีอ

รปูแบบการบบีอดัภาพ(Codec) 

รปูแบบการบบีอดัเสยีง (Audio Compression) 
รปูแบบการบบีอดัภาพ(Codec) 

รปูแบบการบบีอดัเสยีง (Audio Compression) 

รปูแบบการบบีอดัเสยีง (Audio Compression) 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

เขา้มาในโปรแกรมตดัต่อวดิโีอที� 
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Menu Bar 

Library 

Panel 

Toolbar 

 

 

 

 

 

 

 

คาํชี�แจง : ใหน้กัเรยีนตอบคาํ

1) ใหน้ักเรยีนเตมิส่วนประกอบของ 

ถูกตอ้ง พรอ้มทั �งอธบิายรายละเอยีดของสว่นประกอบนั �น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบใน

Preview Windows

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

Step panel 

Option PanelStoryboard and timeline 

ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปนี�ใหถู้กตอ้ง 

ส่วนประกอบของ Corel VideoStudio Pro X7

ถูกตอ้ง พรอ้มทั �งอธบิายรายละเอยีดของสว่นประกอบนั �น ๆ (8 คะแนน

  

เฉลยใบงานที� 1.3 
องคป์ระกอบในCorel VideoStudio Pro X7 

Preview Windows 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

Media library 

Option Panel 

Corel VideoStudio Pro X7 ตามหมายเลขให้

คะแนน)  

 

70 
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 32203  



 

 

 

หมายเลข 1 Menu Barเลือกคาํสั �งต่างๆ

 

หมายเลข 2 Preview Windows

 

หมายเลข 3 Step panelแถบเลือกการทาํงานวิดีโอตามลาํดบัขั �นตอน

 

หมายเลข 4 Library Panelแถบเครื�องมือหลกัสาํหรบัช่วย

 

หมายเลข 5 Media libraryคลงัภา

 

หมายเลข 6 Option Panelส่วนรวบรวมคาํสั �งหลกัสาํหรบัตดัต่อวิดีโอ

 

หมายเลข 7 Storyboard and timeline

 

หมายเลข 8 Toolbarปุ่ มเครื�องมือเส้นทางลดัคาํสั �งต่าง
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เลือกคาํสั �งต่างๆ 

Preview Windowsหน้าต่างที�ทาํหน้าที�แสดงภาพ 

แถบเลือกการทาํงานวิดีโอตามลาํดบัขั �นตอน

แถบเครื�องมือหลกัสาํหรบัช่วย 

คลงัภาพและเสียง 

ส่วนรวบรวมคาํสั �งหลกัสาํหรบัตดัต่อวิดีโอ

Storyboard and timelineหน้าต่างเรียบเรียง/ตดัต่อคลิปวิดีโอ

ปุ่ มเครื�องมือเส้นทางลดัคาํสั �งต่าง 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

แถบเลือกการทาํงานวิดีโอตามลาํดบัขั �นตอน 

ส่วนรวบรวมคาํสั �งหลกัสาํหรบัตดัต่อวิดีโอ 

ลิปวิดีโอ 
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2) ใหน้กัเรยีนบอกชื�อแทบ็ 

Graphicที�กําหนดใหถู้กตอ้ง
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แทบ็ Graphic

แทบ็ Graphic

แทบ็ Graphic

แทบ็ Graphic

แทบ็ Graphic ต่าง ๆ พรอ้มทั �งอธบิายรายละเอยีดของสว่น

ที�กําหนดใหถู้กตอ้ง (8 คะแนน)  

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัสวิชา ง 

Graphic:Color 

Graphic:Color Pattern 

Graphic:Background 

Graphic:Frame 

อธบิายรายละเอยีดของสว่นในแทบ็ 
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แทบ็ 

แทบ็ 
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แทบ็ Graphic:Object 

แทบ็ Graphic:Flash 
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ชื�อ........................................................................................

คาํชี�แจง 1. ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบ  ก  ข  ค  และ  ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว พ

ทั �งใสเ่ครื�องหมาย  ลงในกระดา
 

ข้อ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 
 
 

 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน

9-10 คะแนน       

7-8 คะแนน 

5-6 คะแนน        

ตํ�ากวา่ 5 คะแนน 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัส

...........................................................ชั �น..........................

ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบ  ก  ข  ค  และ  ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว พ

ลงในกระดาษคาํตอบ 

ก ข ค ง 

  x  

   x 

x    

   x 

   x 

 x   

x    

x    

   x 

   x 

เกณฑก์ารประเมิน  

คะแนนที�ได.้.....คะแนน

   ผา่น 

   ไมผ่า่น 

คะแนน       = ดมีาก 

คะแนน        = ด ี

แนน        = ปานกลาง 

คะแนน = ปรบัปรุง 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล รหัส

..........................เลขที�.................. 

ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบ  ก  ข  ค  และ  ง ที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว พรอ้ม

คะแนน 
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