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แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
เรื่อง การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Adobe Premiere Pro  : ประโยชน์ของ Adobe Premiere Pro   

ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ   (Studio  Media) 
วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ   ชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
หน่วยงาน   ชุมชนนักปฏิบัตหิน่วยงานสนับสนุน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
รายชื่อสมาชิก 
คุณเอ้ือ  นายธนาวุฒิ นิลมณี 
คุณอ านวย นายนพชัย ทิพย์ไกรราช 
คุณลิขิต  น.ส.มัณฑนา ตุลยนิษกะ 
คุณกิจ  นายนรินทร์ จิตต์มั่นการ 
คุณประสาน น.ส.วันธนา แก้วผาบ 
 
สมาชิกในกลุ่ม 
๑. นายกุลภัทร  พลายพลอยรัตน์ 
๒. น.ส.ปัญญาพร    แสงสมพร 
๓. นายศักดิ์เทพ  จ านงค์ลาภ 
๔. นายมงคล  ชนะบัว 
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.นายปิยะนนท์ ศุภจริยวิชัย 
๑๓.น.ส.จุติมา  พูลสวัสดิ์ 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นายนรินทร์ จิตต์มั่นการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adobe Premiere Pro เป็นอีก
หนึ่งโปรแกรมท่ีได้รับความนิยมกัน
มากในงานตัดต่อสามารถผลิตงาน
ออกมาได้ในระดับมืออาชีพ 
Adobe Premiere Pro มีการ
ท างานที่ไม่ซับซ้อนมากนักเรา
สามารถน า File ภาพและ File 
เสียงน ามาว่างใน Time Line และ
เคลื่อนที่ได้ตามที่ใจเราต้องการและ
น า File ออกมาใช้ได้หลายรูปแบบ
แล้วแต่ลักษณะงานที่จะใช้ Adobe 
Premiere Pro เนื่องจากใช้งานได้
ง่ายส าหรับผู้ที่เริ่มใหม่จนไปถึงมือ
อาชีพโปรแกรม Adobe 
Premiere Proมีประสิทธิภาพสูงมี
ฟังก์ชั่นการท างานที่หลากหลาย
และมีการใส่เอฟเฟ็กต์ที่หลากหลาย 
ช่วยลดขั้นตอนที่ยากให้เป็นเรื่อง
ง่าย การน าไปเผยแพร่ก็ท าได้หลาย
ทางเช่นบนเว็บไซต์หรือน าไปใว้ใน
โทรศัพท์มือถือก็ท าได้อย่างง่ายๆ  
โปรแกรม Adobe Premiere Pro 
เป็นโปรแกรมตัดต่อที่ง่ายและมี
ประสิทธิภาพสูง ท าให้สามารถ
เรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายจาก 
Adobe Premiere Pro 
 

ภ า พ ย น ต ร์  ร า ย ก า ร
โทรทัศน์  โฮมวีดีโอ  หรือแม้กระทั่ง
การถ่ายคลิปจากมือถือปัจจุบัน
ไม่ ใช่ เรื่ องไกลตัว อีกต่อไปแล้ว  
เนื่องจากอุปกรณ์มากมายรองรับ
การถ่ ายท า ให้ ง่ า ยขึ้ นทั้ ง ยั ง ได้
คุณภาพไฟล์ที่ดี  บางอุปกรณ์  อาทิ  
มื อ ถื อ   ก็ ส า ม า ร ถ ถ่ า ย วี ดี โ อ
คุณภาพสูงแบบ  HD ได้แล้ว  ท าให้
เรื่องการแชร์คลิปในอินเทอร์ เน็ต
ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว แล้ว
จะดีหรือไม่ถ้าเราสามารถน าคลิป
เหล่านั้นมาตัดต่อ  เรียบเรียง  ให้
เป็นเรื่องราว  พร้อมทั้งมีการใส่เอฟ
เฟ็กต์  ไตเติล  ให้งานดูน่าสนใจ  
และเป็นอาชีพง่ายๆ  ได้   
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วัตถุประสงค์ของการตัดต่อวีดีโอ 

๑.เพ่ือรู้จักพ้ืนฐานการตัดต่อวีดีโอ 

๒.เพ่ือรู้จักโปรแกรม Adobe Premiere Pro เบื้องต้น 

๓.เพ่ือรู้จักการเพ่ิมสีสันเช่นการใส่เสียงดนตรี  Effect การใส่ Transition การ ซ้อนตัวหนังสือ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

Adobe Premiere Pro เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมท่ีได้รับความนิยมกันมากในงานตัดต่อสามารถผลิตงานออกมาได้ใน
ระดับมืออาชีพ Adobe Premiere Pro มีการท างานที่ไม่ซับซ้อนมากนักเราสามารถน า File ภาพและ File เสียง
น ามาว่างใน Time Line และเคลื่อนที่ได้ตามที่ใจเราต้องการและน า File ออกมาใช้ได้หลายรูปแบบแล้วแต่
ลักษณะงานที่จะใช้ Adobe Premiere Pro เนื่องจากใช้งานได้ง่ายส าหรับผู้ที่เริ่มใหม่จนไปถึงมืออาชีพโปรแกรม 
Adobe Premiere Proมีประสิทธิภาพสูงมีฟังก์ชั่นการท างานที่หลากหลายและมีการใส่เอฟเฟ็กต์ที่หลากหลาย 
ช่วยลดขั้นตอนที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย การน าไปเผยแพร่ก็ท าได้หลายทางเช่นบนเว็บไซต์หรือน าไปใว้ใน
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โทรศัพท์มือถือก็ท าได้อย่างง่ายๆ  โปรแกรม Adobe Premiere Pro เป็นโปรแกรมตัดต่อที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ
สูง ท าให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายจาก Adobe Premiere Pro 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
 
 

 

 


