KM Center

แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
เรื่อง การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Adobe Premiere Pro : อุปกรณ์สาหรับงานตัดต่อ - เครื่องคอมพิวเตอร์
ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media)
วันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)
หน่วยงาน ชุมชนนักปฏิบัตหิ น่วยงานสนับสนุน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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๑๓.น.ส.จุติมา

พูลสวัสดิ์

ผู้เล่า
รายละเอียดของเรื่อง
น.ส.ดลวรรณ สุทธิวัฒนกาจร อุปกรณ์สำหรับงำนตัดต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ( PC /
Laptop)
อุปกรณ์สาหรับงานตัดต่อ
ปัจจุบันงานตัดต่อวิดีโอส่วนใหญ่เป็น
ระบบดิจิตอล กันหมดแล้ว อุปกรณ์ที่
ใช้ในการตัดต่อหาง่าย ราคาถูก
ซอฟต์แวร์มีหลากหลายให้เลือกใช้
งาน โดยอุปกรณ์หลักๆสาหรับงาน
ตัดต่อวีดีโอมีดังนี้ คอมพิวเตอร์
สาหรับงานตัดต่อ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ
ควรเป็น เครื่องที่สเป็กสูงพอสมควร
CPU : ความเร็ว 2.8 GHz ขึ้นไป
RAM : ขนาด 2 GB ขึ้นไป การ์ด
แสดงผล : หน่วยความจา 1GB ขึ้น
ไป จอภาพ : ความละเอียด
1280 x 900 ขึ้นไป ฮาร์ดดิสก์ :
ความจุ 1TB ขึ้นไป ซาว์ดการ์ด :
ควรมีช่อง Input, Output, Micin
และควรมี DVD - RW
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่
ใช้สาหรับการตัดต่อวีดีโอใน
ท้องตลาดนั้น มีให้เลือกอยู่หลาย
โปรแกรมด้วยกัน ซึ่งมีทั้งข้อดีและ
ข้อเสียแตกต่างกัน โดยจะแนะนา
การใช้งานโปรแกรม Adobe
Premiere Pro เพราะเหมาะ

สรุปความรู้ที่ได้
อุปกรณ์หลักๆสาหรับงาน
ตัดต่อวีดีโอมีดังนี้ คอมพิวเตอร์
สาหรับงานตัดต่อ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ
ควรเป็น เครื่องที่สเป็กสูง
พอสมควร
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่
ใช้สาหรับการตัดต่อวีดีโอใน
ท้องตลาดนั้น มีให้เลือกอยู่หลาย
โปรแกรมด้วยกัน ซึ่งมีทั้งข้อดีและ
ข้อเสียแตกต่างกัน โดยจะแนะนา
การใช้งานโปรแกรม Adobe
Premiere Pro เพราะเหมาะ
สาหรับนักตัดต่อที่ต้องการผลงาน
ในระดับสูงและสามารถหา Plugin มาใช้งานได้ง่าย ทาให้การ
สร้างเอฟเฟ็กต์ที่หรูหราเป็นไปได้
อย่างง่ายดายและรวดเร็วจึงนับว่า
เป็นโปรแกรมตัดต่อที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก
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สาหรับนักตัดต่อที่ต้องการผลงานใน
ระดับสูงและสามารถหา Plug-in
มาใช้งานได้ง่าย ทาให้การสร้างเอฟ
เฟ็กต์ที่หรูหราเป็นไปได้อย่างง่ายดาย
และรวดเร็วจึงนับว่าเป็นโปรแกรมตัด
ต่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

KM Center

อุปกรณ์สำหรับงำนตัดต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ( PC / Laptop)
อุปกรณ์สาหรับงานตัดต่อ ปัจจุบันงานตัดต่อวิดีโอส่วนใหญ่เป็นระบบดิจิตอล กันหมดแล้ว อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การตัดต่อหาง่าย ราคาถูก ซอฟต์แวร์มีหลากหลายให้เลือกใช้งาน โดยอุปกรณ์หลักๆสาหรับงานตัดต่อวีดีโอมีดังนี้
คอมพิวเตอร์สาหรับงานตัดต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ ควรเป็น เครื่องที่สเป็กสูงพอสมควร
CPU : ความเร็ว 2.8 GHz ขึ้นไป RAM : ขนาด 2 GB ขึ้นไป การ์ดแสดงผล : หน่วยความจา 1GB ขึ้นไป
จอภาพ : ความละเอียด 1280 x 900 ขึ้นไป ฮาร์ดดิสก์ : ความจุ 1TB ขึ้นไป ซาว์ดการ์ด : ควรมีช่อง
Input, Output, Micin และควรมี DVD – RW

เครื่องคอมพิวเตอร์ ( PC / Laptop) ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมตัดต่อ (Software)

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ใช้สาหรับการตัดต่อวีดีโอในท้องตลาดนั้น มีให้เลือกอยู่หลายโปรแกรมด้วยกัน
ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน โดยคู่มือเล่มนี้จะแนะนาการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro
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เพราะเหมาะสาหรับนักตัดต่อที่ต้องการผลงานในระดับสูงและสามารถหา Plug-in มาใช้งานได้ง่าย ทาให้การ
สร้างเอฟเฟ็กต์ที่หรูหราเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจึงนับว่าเป็นโปรแกรมตัดต่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)

