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ผู้เล่า
นายปิยะนนท์ ศุภจริยวิชัย

รายละเอียดของเรื่อง

สรุปความรู้ที่ได้

องค์ ป ระกอบของโปรแกรม – Menu
องค์ ป ระกอบของโปรแกรม Corel
Bar (๒)
VideoStudio Pro X5 ก็จะมีหน้าตา
คล้ า ยๆกั บ โปรแกรมตั ด ต่ อ ทั่ ว ไป แต่
เ มื่ อ ท า ก า ร เ ปิ ด โ ป ร แ ก ร ม Corel
คาสั่งในแถบ เมนู Edit โดยมีคาสั่งที่
VideoStudio Pro X5 ขึ้นมา จะพบกับ
หน้าตาของโปรแกรมที่ประกอบไปด้วยส่วน สาคัญๆต่างๆมากมายที่สาหรับใช้ในการ
ทางานซึ่งจะแตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆ
ต่างๆที่ส าหรับ ใช้การทางาน ซึ่งในแถบ
Menu Bar นั้นมีคาสั่งต่างๆมากมายที่ บ้าง
สาหรับใช้ในการทางานโดยประกอบด้วย
เมนู Edit โดยมีคาสั่งที่สาคัญๆได้แก่
•Undo ย้อนกลับการกระทาที่ผ่านมาที่ได้
กระทาในโครงการ โดยโปรแกรมอนุญาตให้
ย้อนกลับการทางานล่าสุดได้ถึง 99 ครั้ง
จานวนครั้งของการยกเลิกการกระทาขึ้นอยู่
กับการตั้งค่าที่ได้ระบุไว้ในแท๊บ Setting ->
Preferences
•Redo อนุญาตให้ย้อนคาสั่งยกเลิกทาได้ถึง
99 ครั้ งที่ ได้ กระทามา ซึ่ งจานวนครั้ง ของ
การยกเลิกการกระทาขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่
ได้ระบุไว้ในแท๊บ Setting -> Preferences
•Copy คั ด ลอกคลิ ป สื่ อ ที่ ไ ด้ เ ลื อ กไว้ ไ ปยั ง
คลิปบอร์ด
•Copy Attributes คัดลอกการตั้งค่าของ
คลิปสื่อที่ได้เลือกไว้ เพื่อที่จะกาหนดการตั้ง
ค่ า ใ ห้ กั บ สื่ อ อื่ น โ ด ย ใ ช้ ค า สั่ ง Paste
Attributes
•Paste วางคลิปที่ได้คัดลอกคลิปสื่อไว้ใน
Timeline
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•Paste Attributes วางการตั้งค่าของคลิป
สื่อที่ได้เลือกไว้ ให้กับคลิปสื่อที่ได้เลือกไว้
•Change Photo/Color Duration เปิด
กรอบโต้ตอบ Duration เพื่อเปลี่ยนความ
ยาวของคลิป
•Take a Snapshot บันทึกเฟรมปัจจุบัน
ไปยัง Library
•Auto Pan & Zoom ตั้งค่าการ Pan
และ Zoom ภาพที่นาเข้าสู่ Timeline
•Multi-trim Video เปิดกล่องโต้ตอบเพื่อ
ตัดแบ่งคลิปออกเป็นหลายส่วน
•Split Clip ตัดแบ่งคลิปส่วนเลือกไว้ โดย
ตัดตรงตาแหน่งที่ Jocking อยู่
•Split By Scene เปิดกรอบโต้ตอบ
Scene ที่ส ามารถแยกไฟล์ วี ดีโ ออาศั ย
หลั ก การของเนื้ อ หาของเฟรมหรื อ วั น ที่
บันทึกภาพ เป็นตัวแยกไฟล์วีดีโอออกเป็น
Scene ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้กับคลิปที่อยู่
ในไลบรารี่ ไ ด้ คื อ แม้ เ ป็ น ไฟล์ วี ดี โ อที่ ร วม
Scene มาแล้วก็สามารถใช้คาสั่งนี้แยกได้
เหมือนกัน
•Split Audio ตัดแบ่งเสียงแยกออกจาก
คลิปวีดีโอออกเป็นสองส่วน
•Speed/Time-lapse กาหนดความเร็วใน
การเล่นคลิป
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องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu Bar (๒)

เมนู Edit โดยมีคาสั่งที่สาคัญๆได้แก่
•Undo ย้ อ นกลั บ การกระท าที่ ผ่ า นมาที่ ไ ด้ ก ระท าใน
โครงการ โดยโปรแกรมอนุ ญาตให้ ย้ อนกลั บการทางาน
ล่าสุดได้ถึง 99 ครั้ง จานวนครั้งของการยกเลิกการกระทา
ขึ้ น อยู่ กั บ การตั้ ง ค่ า ที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแท๊ บ Setting
->
Preferences
•Redo อนุญาตให้ย้อนคาสั่งยกเลิกทาได้ถึง 99 ครั้งที่ได้
กระทามา ซึ่งจานวนครั้งของการยกเลิกการกระทาขึ้นอยู่
กับการตั้งค่าที่ได้ระบุไว้ในแท๊บ Setting -> Preferences
•Copy คัดลอกคลิปสื่อที่ได้เลือกไว้ไปยังคลิปบอร์ด
•Copy Attributes คัดลอกการตั้งค่าของคลิปสื่อที่ได้
เลือกไว้ เพื่อที่จะกาหนดการตั้งค่าให้กับสื่ออื่นโดยใช้คาสั่ง
Paste Attributes
•Paste วางคลิปที่ได้คัดลอกคลิปสื่อไว้ใน Timeline
•Paste Attributes วางการตั้งค่าของคลิปสื่อที่ได้เลือกไว้
ให้กับคลิปสื่อที่ได้เลือกไว้
•Change Photo/Color Duration เปิดกรอบโต้ตอบ Duration เพื่อเปลี่ยนความยาวของคลิป
•Take a Snapshot บันทึกเฟรมปัจจุบันไปยัง Library
•Auto Pan & Zoom ตั้งค่าการ Pan และ Zoom ภาพที่นาเข้าสู่ Timeline
•Multi-trim Video เปิดกล่องโต้ตอบเพื่อตัดแบ่งคลิปออกเป็นหลายส่วน
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•Split Clip ตัดแบ่งคลิปส่วนเลือกไว้ โดยตัดตรงตาแหน่งที่ Jocking อยู่
•Split By Scene เปิดกรอบโต้ตอบ Scene ที่สามารถแยกไฟล์วีดีโออาศัยหลักการของเนื้อหาของเฟรมหรือวันที่
บันทึกภาพ เป็นตัวแยกไฟล์วีดีโอออกเป็น Scene ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้กับคลิปที่อยู่ในไลบรารี่ได้ คือแม้ เป็นไฟล์
วีดีโอที่รวม Scene มาแล้วก็สามารถใช้คาสั่งนี้แยกได้เหมือนกัน
•Split Audio ตัดแบ่งเสียงแยกออกจากคลิปวีดีโอออกเป็นสองส่วน
•Speed/Time-lapse กาหนดความเร็วในการเล่นคลิป
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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 การเตรียมความพร้อมสาหรับ องค์ประกอบของโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 และเป็น
ประโยชน์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปปฏิบัติตามได้
๑.๒ มีระบบการเตรียมความพร้อมสาหรับการศึกษา องค์ประกอบของโปรแกรม Corel VideoStudio
Pro X5 ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้เกี่ยวกับ 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 แต่คาสั่งในแถบ เมนู Edit โดยมีคาสั่งต่างๆมากมายที่สาหรับใช้ในการทางานซึ่งจะแตกต่าง
จากโปรแกรมอื่นๆบ้าง
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประมาณเดือน มกราคม ๒๕๕๘

