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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นายปิยะนนท์  ศุภจริยวิชัย      องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu 
Bar (๓)      

      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 Tools โดยมีค าสั่งที่ส าคัญๆได้แก่ 

•DV-to-DVD Wizard... เปิดกล่องโต้ตอบ
ให้จับภาพจากกล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอลแล้ว
เขียนลงแผ่น DVD 
 
•Create Disc อนุญาตให้น าออกโครงการ 
(พร้อมกับโครงการของ Video Studio 
หรือวิดีโออ่ืนๆ) เพ่ือสร้าง VCD, SVCD หรือ 
DVD 

•Burn from Disc image(ISO)… เปิด
กล่องโต้ตอบเพ่ือน าไฟล์โปรเจคที่ท าการตัด
ต่ออยู่ใน Timeline น ามาเขียนลงบนแผ่น 
CD หรือ DVD ในรูปแบบไฟล์ image 

•Painting Creator เปิดกล่องโต้ตอบ
ส าหรับวาดเพ่ือประกอบคลิปวิดีโอ 

 
 
 
 
 

    องค์ประกอบของโปรแกรม Corel 
VideoStudio Pro X5 ก็จะมีหน้าตา
คล้ายๆกับโปรแกรมตัดต่อทั่วไป แต่
ค าสั่งในแถบ เมนู Tools โดยมีค าสั่งที่
ส าคัญๆต่างๆมากมายที่ส าหรับใช้ในการ
ท างานซึ่งจะแตกต่างจากโปรแกรมอ่ืนๆ
บ้าง 
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องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu Bar (๓) 

 

 

 

 

เมนู Tools โดยมีค าสั่งที่ส าคัญๆได้แก่ 

 

 
 

 

 

 

•DV-to-DVD Wizard... เปิดกล่องโต้ตอบให้จับภาพจากกล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอลแล้วเขียนลงแผ่น DVD 

 

•Create Disc อนุญาตให้น าออกโครงการ (พร้อมกับโครงการของ Video Studio หรือวิดีโออ่ืนๆ) เพ่ือสร้าง 
VCD, SVCD หรือ DVD 

 

•Burn from Disc image(ISO)… เปิดกล่องโต้ตอบเพ่ือน าไฟล์โปรเจคที่ท าการตัดต่ออยู่ใน Timeline น ามา
เขียนลงบนแผ่น CD หรือ DVD ในรูปแบบไฟล์ image 

 

•Painting Creator เปิดกล่องโต้ตอบส าหรับวาดเพ่ือประกอบคลิปวิดีโอ 
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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 เมน ูTools โดยมีค าสั่งต่างๆมากมายที่ส าหรับใช้ในการท างานซึ่งจะ
แตกต่างจากโปรแกรมอ่ืนๆบ้าง 

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประมาณเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

 


