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    แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) 
เรื่อง การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Corel VideoStudio Pro X5 : การน าไฟล์เข้าสู่โปรแกรม 

ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) 
วันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 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  นายปิยะนนท์   ศุภจริยวิชัย 
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. นายอุเทน  พรหมมิ  
๑๐.น.ส.นฤมล    ชุมคช 
๑๑.น.ส.ดลวรรณ  สุทธิวัฒนก าจร  
๑๒.น.ส.จุติมา   พูลสวัสดิ์ 
๑๓.นายศักดิ์เทพ   จ านงค์ลาภ 
๑๔.นายนรินทร์  จิตต์มั่นการ 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นายปิยะนนท์  ศุภจริยวิชัย
  

     การน าไฟล์เข้าสู่โปรแกรม 

ในการน าไฟล์ที่จะใช้ตัดต่อเข้าสู่โปรแกรม
นั้นจะมีด้วยกันอยู่ 2 แบบ คือ การน าไฟล์
เข้าสู่ Timeline เลย กับ การน าไฟล์เข้าสู่ 
Library โดยทั้ง 2 แบบนั้นมีขั้นตอนการน า
ไฟล์เข้าที่เหมือนกัน ดังนี้ 

1. คลิก File แล้วเลื่อนลูกศรไปที่ Insert 
Media File to Timeline หรือ Insert 
Media File to Library 

2. เลือกประเภทไฟล์ที่จะ Insert เข้าสู่
โปรแกรม 

3. เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ไว้ และท าการ
เลือกไฟล์ที่ต้องการจะน าเข้าสู่โปรแกรม 
และคลิก Open 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ในการน าไฟล์ที่จะใช้ตัดต่อเข้าสู่
โปรแกรมนั้นจะมีด้วยกันอยู่ 2 แบบ คือ 
การน าไฟล์เข้าสู่ Timeline เลย กับ การ
น าไฟล์เข้าสู่ Library โดยทั้ง 2 แบบนั้น
มีข้ันตอนการน าไฟล์เข้าที่เหมือนกัน 
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การน าไฟล์เข้าสู่โปรแกรม 

 

 

 

 

 ในการน าไฟล์ที่จะใช้ตัดต่อเข้าสู่โปรแกรมนั้นจะมีด้วยกันอยู่ 2 แบบ คือ การน าไฟล์เข้าสู่ Timeline เลย 
กับ การน าไฟล์เข้าสู่ Library โดยทั้ง 2 แบบนั้นมีข้ันตอนการน าไฟล์เข้าที่เหมือนกัน ดังนี้ 

1. คลิก File แล้วเลื่อนลูกศรไปที่ Insert Media File to Timeline หรือ Insert Media File to Library 

2. เลือกประเภทไฟล์ที่จะ Insert เข้าสู่โปรแกรม 
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3. เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ไว้ และท าการเลือกไฟล์ที่ต้องการจะน าเข้าสู่โปรแกรม และคลิก Open 

ในตัวโปรแกรมนั้นจะ Support ไฟล์ต่างๆอยู่หลายตระกูล โดยสามารถดูได้ตามตารางข้างล่าง 

ไฟล์ประเภทคลิปวีดีโอ ไฟล์ประเภทรูปภาพ ไฟล์ประเภทเสียง 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การน าไฟล์เข้าสู่โปรแกรม ได้แก่ 
 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ องค์ประกอบของโปรแกรม การน าไฟล์เข้าสู่โปรแกรม และเป็น
ประโยชน์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

 

๑.๒  มีระบบการเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษา องค์ประกอบของโปรแกรม การน าไฟล์เข้าสู่
โปรแกรม ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของโปรแกรม การน าไฟล์เข้าสู่
โปรแกรม มาปรับใช้ได้ถูกต้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่อง การน าไฟล์เข้าสู่โปรแกรม นั้นจะมีด้วยกันอยู่ 2 แบบ คือ 
การน าไฟล์เข้าสู่ Timeline เลย กับ การน าไฟล์เข้าสู่ Library โดยทั้ง 2 แบบนั้นมีขั้นตอนการน าไฟล์เข้าที่
เหมือนกัน 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

การเรียนรู้เกี่ยวกับ การน าไฟล์เข้าสู่โปรแกรม ในตัวโปรแกรมนั้นจะ Support ไฟล์ต่างๆอยู่หลายตระกูล
มาก 

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประมาณเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 


