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    แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) 
เรื่อง การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Corel VideoStudio Pro X5 : องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu Bar (1) 

ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) 
วันศุกร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
หน่วยงาน                   ชุมชนนักปฏิบัติหน่วยงานสนับสนุน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รายชื่อสมาชิก 
 คุณเอ้ือ  นายธนาวุฒิ  นิลมณี  
 คุณอ านวย นายนพชัย  ทิพย์ไกรราช 
 คุณลิขิต  น.ส.รักอนงค์  ชมปรีดา 

คุณกิจ  น.ส.ดลวรรณ   สุทธิวัฒนก าจร 
คุณประสาน น.ส.วันธนา  แก้วผาบ 

สมาชิกในกลุ่ม 
 ๑. น.ส.ปัญญาพร แสงสมพร 

๒. น.ส.มัณฑนา   ตุลยนิษกะ 
๓. นายมงคล  ชนะบัว 
๔. นายกุลภัทร   พลายพลอยรัตน์ 

 ๕. น.ส.พัฒนาพร  ดอกไม้ 
๖. นายกฤษณ์  จ านงนิตย์ 

 ๗. นายกิตต ิ  แย้มวิชา 
๘. นายปฐมพงศ์  จ านงค์ลาภ 
๙. น.ส.นฤมล    ชุมคช  
๑๐.นายปิยะนนท์  ศุภจริยวิชัย  
๑๑.น.ส.จุติมา   พูลสวัสดิ์ 
๑๒.นายศักดิ์เทพ   จ านงค์ลาภ 
๑๓.นายนรินทร์  จิตต์มั่นการ 

 ๑๔.นายอุเทน  พรหมมิ 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

น.ส.ดลวรรณ สุทธิวัฒนก าจร      องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu 
Bar (1)      

      เ มื่ อท า ก า ร เ ปิ ด โป รแกรม  Corel 
VideoStudio Pro X5 ขึ้นมา จะพบกับ
หน้าตาของโปรแกรมที่ประกอบไปด้วยส่วน
ต่างๆที่ส าหรับใช้การท างาน ซึ่งในแถบ 
Menu Bar นั้นมีค าสั่งต่างๆมากมายที่
ส าหรับใช้ในการท างานโดยประกอบด้วย 

เมนู File โดยมีค าสั่งที่ส าคัญๆ ได้แก่ 
•New Project สร้างไฟล์โครงการของ 
Corel Video Studio ใหม่จะล้างพื้นที่
ท างานที่มีอยู่และเปิดโครงการใหม่ด้วยการ
ตั้งค่าตามที่ระบุไว้ในกรอบโต้ตอบ New ถ้า
มีโครงการที่ยังไม่ได้บันทึกเปิดไว้ในพ้ืนที่
ท างาน เมื่อคลิกที่ New Project จะมี
ข้อความแจ้งให้บันทึกงานก่อน 
•Open Project เรียกกรอบโต้ตอบ Open 
เพ่ือเลือกไฟล์โครงการของ Corel Video 
Studio (VSP) เพ่ือแทนที่ในพ้ืนที่ท างาน ถ้า
มีโครงการที่ยังไม่ได้บันทึกเปิดใช้งานอยู่ใน
พ้ืนที่ท างาน จะมีข้อความปรากฏให้บันทึก
การเปลี่ยนแปลงก่อน 

•Save/Save as อนุญาตให้บันทึกงานเป็น
โครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่แล้ว (*.
VSP) โปรแกรมจะเปิดกล่องโต้ตอบ Save 
As ให้ก าหนดเส้นทางและชื่อไฟล์ที่จะท า
การบันทึก 

•Smart Package เรียกกรอบโต้ตอบเพ่ือ
ท าการ Package ไฟล์ไว้ที่เดียวกันเป็น 

    องค์ประกอบของโปรแกรม Corel 
VideoStudio Pro X5 ก็จะมีหน้าตา
คล้ายๆกับโปรแกรมตัดต่อทั่วไป แต่
ค าสั่งในแถบ Menu Bar นั้นมีค าสั่ง
ต่างๆมากมายที่ส าหรับใช้ในการท างาน
ซึ่งจะแตกต่างจากโปรแกรมอ่ืนๆบ้าง
เล็กน้อย 
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Folder หรือ บีบอัดไฟล์ใช้ในการส่งงาน
ให้กับผู้อื่นได้ 

•Batch Convert เรียกกรอบโต้ตอบเพ่ือ
แปลงชนิดของไฟล์หลายไฟล์พร้อมๆกัน 

•Save Trimmed Video บันทึก Video 
ที่ท าการตัดให้อยู่ใน Library 

•Relink แสดงกรอบโต้ตอบ Relink แจ้งให้
ท าการเชื่อมโยงซ้ าคลิกที่เลือกไว้เมื่อมีความ
จ าเป็นหากต้องการย้ายโฟลเดอร์ไปยังไดเร็ก
ทอรี่อ่ืน เลือก Smart search ในกรอบ
โต้ตอบ Relink เมื่อคุณท าการเชื่อมโยง 
(thumbnail) ซ้ าอีกครั้ง โปรแกรมจะท า
การเชื่อมโยงไฟล์ต้นแบบทุกไฟล์ในไดเร็ก
ทอรี่โดยอัตโนมัติ 

•Insert Media File to Timeline แสดง
กล่องโต้ตอบที่อนุญาตให้ค้นหาวีดีโอ, DVD, 
VCD, รูปภาพหรือเสียง และจากนั้นจึง
แทรกเข้าไปใน Timeline 

•Insert Media File to Library แสดง
กล่องโต้ตอบที่อนุญาตให้ค้นหาวีดีโอ, DVD, 
VCD, รูปภาพหรือเสียง และจากนั้นจึง
แทรกเข้าไปใน Library 

•Exit ปิดโปรแกรม Corel Video Studio 
และแสดงกรอบข้อความให้บันทึกโครงการ
ที่ท างานอยู่ในกรณีท่ียังไม่ได้บันทึกโครงการ 
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องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu Bar (๑) 

 

 

 

 

 

เมื่อท าการเปิดโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ขึ้นมา จะพบกับหน้าตาของโปรแกรมที่ประกอบไปด้วย
ส่วนต่างๆที่ส าหรับใช้การท างาน โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

Menu Bar 

 
 

ในแถบ Menu Bar นั้นมีค าสั่งต่างๆมากมายที่ส าหรับใช้ในการท างานโดยประกอบด้วย 

เมนู File โดยมีค าสั่งที่ส าคัญๆได้แก่ 
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•New Project สร้างไฟล์โครงการของ 
Corel Video Studio ใหม่จะล้างพ้ืนที่
ท างานที่มีอยู่และเปิดโครงการใหม่ด้วย
การตั้งค่าตามที่ระบุไว้ในกรอบโต้ตอบ 
New ถ้ามีโครงการที่ยังไม่ได้บันทึกเปิดไว้
ในพ้ืนที่ท างาน เมื่อคลิกที่ New Project 
จะมีข้อความแจ้งให้บันทึกงานก่อน 

•Open Project เรียกกรอบโต้ตอบ 
Open เพ่ือเลือกไฟล์โครงการของ Corel 
Video Studio (VSP) เพ่ือแทนที่ในพ้ืนที่
ท างาน ถ้ามีโครงการที่ยังไม่ได้บันทึกเปิด
ใช้งานอยู่ ในพ้ืนที่ท างาน จะมีข้อความ
ปรากฏให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงก่อน 

•Save/Save as อนุญาตให้บันทึกงาน
เป็นโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่แล้ว
(*.VSP) โปรแกรมจะเปิดกล่องโต้ตอบ 
Save As ให้ก าหนดเส้นทางและชื่อไฟล์ที่
จะท าการบันทึก 

•Smart Package เรียกกรอบโต้ตอบเพ่ือท าการ Package ไฟล์ไว้ที่เดียวกันเป็น Folder หรือ บีบอัดไฟล์ใช้ใน
การส่งงานให้กับผู้อื่นได ้

•Batch Convert เรียกกรอบโต้ตอบเพื่อแปลงชนิดของไฟล์หลายไฟล์พร้อมๆกัน 

•Save Trimmed Video บันทึก Video ที่ท าการตัดให้อยู่ใน Library 

•Relink แสดงกรอบโต้ตอบ Relink แจ้งให้ท าการเชื่อมโยงซ้ าคลิกที่เลือกไว้เมื่อมีความจ าเป็นหากต้องการย้าย
โฟลเดอร์ไปยังไดเร็กทอรี่อื่น เลือก Smart search ในกรอบโต้ตอบ Relink เมื่อคุณท าการเชื่อมโยง (thumbnail) 
ซ้ าอีกครั้ง โปรแกรมจะท าการเชื่อมโยงไฟล์ต้นแบบทุกไฟล์ในไดเร็กทอรี่โดยอัตโนมัติ 

•Insert Media File to Timeline แสดงกล่องโต้ตอบที่อนุญาตให้ค้นหาวีดีโอ, DVD, VCD, รูปภาพหรือเสียง 
และจากนั้นจึงแทรกเข้าไปใน Timeline 
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•Insert Media File to Library แสดงกล่องโต้ตอบที่อนุญาตให้ค้นหาวีดีโอ, DVD, VCD, รูปภาพหรือเสียง และ
จากนั้นจึงแทรกเข้าไปใน Library 

•Exit ปิดโปรแกรม Corel Video Studio และแสดงกรอบข้อความให้บันทึกโครงการที่ท างานอยู่ในกรณีที่ยังไม่ได้
บันทึกโครงการ 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง องค์ประกอบของโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ได้แก่ 
 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ องค์ประกอบของโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 และเป็น
ประโยชน์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

 

๑.๒  มีระบบการเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษา องค์ประกอบของโปรแกรม Corel VideoStudio 
Pro X5 ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของโปรแกรม Corel VideoStudio 
Pro X5 มาปรับใช้ได้ถูกต้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่อง องค์ประกอบของโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5  

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

การเรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ซึ่งก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับ
โปรแกรมตัดต่อทั่วไป แต่ค าสั่งในแถบ Menu Bar นั้นมีค าสั่งต่างๆมากมายที่ส าหรับใช้ในการท างานซึ่งจะแตกต่าง
จากโปรแกรมอ่ืนๆบ้างเล็กน้อย 

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประมาณเดือน มกราคม ๒๕๕๘ 

 


