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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นายปิยะนนท์  ศุภจริยวิชัย      องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu 
Bar (๒)      

     เ มื่ อ ท า ก า ร เ ปิ ด โ ป ร แ ก ร ม  Corel 
VideoStudio Pro X5 ขึ้นมา จะพบกับ
หน้าตาของโปรแกรมที่ประกอบไปด้วยส่วน
ต่างๆที่ส าหรับใช้การท างาน ซึ่งในแถบ 
Menu Bar นั้นมีค าสั่งต่างๆมากมายที่
ส าหรับใช้ในการท างานโดยประกอบด้วย 

เมนู Edit โดยมีค าสั่งที่ส าคัญๆได้แก่ 

•Undo ย้อนกลับการกระท าที่ผ่านมาที่ได้
กระท าในโครงการ โดยโปรแกรมอนุญาตให้
ย้อนกลับการท างานล่าสุดได้ถึง 99 ครั้ง 
จ านวนครั้งของการยกเลิกการกระท าขึ้นอยู่
กับการตั้งค่าท่ีได้ระบุไว้ในแท๊บ Setting -> 
Preferences 
 
•Redo อนุญาตให้ย้อนค าสั่งยกเลิกท าได้ถึง 
99 ครั้งที่ได้กระท ามา ซึ่งจ านวนครั้งของ
การยกเลิกการกระท าขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่
ได้ระบุไว้ในแท๊บ Setting -> Preferences 

•Copy คัดลอกคลิปสื่อที่ได้เลือกไว้ไปยัง
คลิปบอร์ด 

•Copy Attributes คัดลอกการตั้งค่าของ
คลิปสื่อที่ได้เลือกไว้ เพ่ือที่จะก าหนดการตั้ง
ค่ า ใ ห้ กั บ สื่ อ อ่ื น โ ด ย ใ ช้ ค า สั่ ง  Paste 
Attributes 

•Paste วางคลิปที่ได้คัดลอกคลิปสื่อไว้ใน 
Timeline 

    องค์ประกอบของโปรแกรม Corel 
VideoStudio Pro X5 ก็จะมีหน้าตา
คล้ายๆกับโปรแกรมตัดต่อทั่วไป แต่
ค าสั่งในแถบ เมนู Edit โดยมีค าสั่งที่
ส าคัญๆต่างๆมากมายที่ส าหรับใช้ในการ
ท างานซึ่งจะแตกต่างจากโปรแกรมอ่ืนๆ
บ้าง 
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•Paste Attributes วางการตั้งค่าของคลิป
สื่อที่ได้เลือกไว้ ให้กับคลิปสื่อที่ได้เลือกไว้ 

•Change Photo/Color Duration เปิด
กรอบโต้ตอบ Duration เพ่ือเปลี่ยนความ
ยาวของคลิป 

•Take a Snapshot บันทึกเฟรมปัจจุบัน
ไปยัง Library 

•Auto Pan & Zoom ตั้งค่าการ Pan 
และ Zoom ภาพที่น าเข้าสู่ Timeline 

•Multi-trim Video เปิดกล่องโต้ตอบเพ่ือ
ตัดแบ่งคลิปออกเป็นหลายส่วน 

•Split Clip ตัดแบ่งคลิปส่วนเลือกไว้ โดย
ตัดตรงต าแหน่งที่ Jocking อยู่ 

•Split By Scene เปิดกรอบโต้ตอบ 
Scene ที่สามารถแยกไฟล์วีดีโออาศัย
หลักการของเนื้อหาของเฟรมหรือวันที่
บันทึกภาพ เป็นตัวแยกไฟล์วีดีโอออกเป็น 
Scene ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้กับคลิปที่อยู่
ในไลบรารี่ได้ คือแม้เป็นไฟล์วีดีโอที่รวม 
Scene มาแล้วก็สามารถใช้ค าสั่งนี้แยกได้
เหมือนกัน 

•Split Audio ตัดแบ่งเสียงแยกออกจาก
คลิปวีดีโอออกเป็นสองส่วน 

•Speed/Time-lapse ก าหนดความเร็วใน
การเล่นคลิป 
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องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu Bar (๒) 

 

 

 

 
เมนู Edit โดยมีค าสั่งที่ส าคัญๆได้แก่ 

 

•Undo ย้อนกลับการกระท าที่ผ่านมาที่ ได้กระท าใน
โครงการ โดยโปรแกรมอนุญาตให้ย้อนกลับการท างาน
ล่าสุดได้ถึง 99 ครั้ง จ านวนครั้งของการยกเลิกการกระท า
ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ ได้ระบุไว้ในแท๊บ Setting -> 
Preferences 

•Redo อนุญาตให้ย้อนค าสั่งยกเลิกท าได้ถึง 99 ครั้งที่ได้
กระท ามา ซึ่งจ านวนครั้งของการยกเลิกการกระท าขึ้นอยู่
กับการตั้งค่าท่ีได้ระบุไว้ในแท๊บ Setting -> Preferences 

•Copy คัดลอกคลิปสื่อที่ได้เลือกไว้ไปยังคลิปบอร์ด 

•Copy Attributes คัดลอกการตั้งค่าของคลิปสื่อที่ได้
เลือกไว้ เพ่ือที่จะก าหนดการตั้งค่าให้กับสื่ออ่ืนโดยใช้ค าสั่ง 
Paste Attributes 

•Paste วางคลิปที่ได้คัดลอกคลิปสื่อไว้ใน Timeline 

•Paste Attributes วางการตั้งค่าของคลิปสื่อที่ได้เลือกไว้ 
ให้กับคลิปสื่อที่ได้เลือกไว้ 

•Change Photo/Color Duration เปิดกรอบโต้ตอบ Duration เพ่ือเปลี่ยนความยาวของคลิป 

•Take a Snapshot บันทึกเฟรมปัจจุบันไปยัง Library 

•Auto Pan & Zoom ตั้งค่าการ Pan และ Zoom ภาพที่น าเข้าสู่ Timeline 

•Multi-trim Video เปิดกล่องโต้ตอบเพ่ือตัดแบ่งคลิปออกเป็นหลายส่วน 
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•Split Clip ตัดแบ่งคลิปส่วนเลือกไว้ โดยตัดตรงต าแหน่งที่ Jocking อยู่ 

•Split By Scene เปิดกรอบโต้ตอบ Scene ที่สามารถแยกไฟล์วีดีโออาศัยหลักการของเนื้อหาของเฟรมหรือวันที่
บันทึกภาพ เป็นตัวแยกไฟล์วีดีโอออกเป็น Scene ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้กับคลิปที่อยู่ในไลบรารี่ได้ คือแม้เป็นไฟล์
วีดีโอที่รวม Scene มาแล้วก็สามารถใช้ค าสั่งนี้แยกได้เหมือนกัน 

•Split Audio ตัดแบ่งเสียงแยกออกจากคลิปวีดีโอออกเป็นสองส่วน 

•Speed/Time-lapse ก าหนดความเร็วในการเล่นคลิป 
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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 เมนู Edit โดยมีค าสั่งต่างๆมากมายที่ส าหรับใช้ในการท างานซึ่งจะแตกต่าง
จากโปรแกรมอ่ืนๆบ้าง 

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประมาณเดือน มกราคม ๒๕๕๘ 

 


