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แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
เรื่อง การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Adobe Premiere Pro  : คุณสมบัติของเครื่องที่สามารถติดตั้งโปรแกรม 

 
ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ   (Studio  Media) 

วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 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  น.ส.พัฒนาพร    ดอกไม้ 
คุณประสาน น.ส.วันธนา แก้วผาบ 
 
สมาชิกในกลุ่ม 
๑. น.ส.จุติมา  พูลสวัสดิ์ 
๒. นายกุลภัทร  พลายพลอยรัตน์ 
๓. นายนรินทร์  จิตต์มั่นการ 
๔. น.ส.ปัญญาพร    แสงสมพร 
๕. นายศักดิ์เทพ  จ านงค์ลาภ 
๖. นายมงคล  ชนะบัว 
๗. นายกฤษณ์  จ านงนิตย์ 
๘. นายกิตต ิ  แย้มวิชา 
๙. นายปฐมพงศ์  จ านงค์ลาภ 
๑๐.นายอุเทน  พรหมมิ 
๑๑.น.ส.นฤมล  ชุมคช 
๑๒.น.ส.ดลวรรณ  สุทธิวัฒนก าจร 
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๑๓.นายปิยะนนท์ ศุภจริยวิชัย 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.พัฒนาพร    ดอกไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติของเครื่องที่
สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ 
ในเบื้องต้นของการใช้งานโปรแกรม
นั้น  ส าหรับเครื่อง  Windows   
และ  Mac   ต้องการคุณสมบัติดังนี้ 

- หน่วยความจ า  2  GB 
- พ้ืนที่ว่างบน  Harddisk   

10  GB 
- ความละเอียดของหน้าจอ   

1,280 x 900 
- ระบบประมวลผล   

(Processor) 
- Windows : 2  GHz  

ส าหรับ  DV  และ  dual  
2.8  GHz  ส าหรับ  HDV /  
DV 

- Mac :  Wulticore  Intel  
(R) Processor 

- ระบบปฎิบัติการ  (os) 
- Windows  XP  Service  

Pack  2  ขึ้นไป และ  
Windows  Vista 

- Mac : Mac  OS  X   
v.10.4.11-10.5.4 

นอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  ยังมี
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บางตัวที่
ต้องการเพิ่มหากมีการใช้งานบาง
ฟังก์ชั่น  เช่น  การไรท์ออกมาเป็นดีวี

ชุดโปรแกรม  Adobe  
Premiere  Pro  ได้เพ่ิม
ความสามารถในการท างานร่วมกับ
โปรแกรม  Adode  ตัวอ่ืนๆ  ใน
ค่ายเดียวกับ  ในชุดโปรแกรมจึง
ประกอบไปด้วยโปรแกรมท่ี
สามารถท างานร่วมกันได้ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้การท างานตัดต่อ
วิดีโอในขั้นตอนต่างๆ 
 
เราสามารถเลือกลงโปรแกรมให้
เหมาะสมกับข้ันตอนในการตัดต่อ
วิดีโอของเราได้เพ่ือช่วยประหยัด
พ้ืนที่บนฮาร์ดดิสก์  หากต้องการใช้
งานโปรแกรมใดเพ่ิมเติม  ก็
สามารถน ามาลงได้ในภายหลัง  
เมื่อรู้ว่าต้องการติดตั้งโปรแกรมใด
เพ่ือใช้งานแล้ว 
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ดีก็จะต้องมี  DVD  Writer  หรือ
หากต้องการต่อเข้ากับกล้องวีดีโอ
จะต้องมีพอร์ตส าหรับต่อโดยเฉพาะ 

ชุดโปรแกรม  Adobe  
Premiere  Pro  ได้เพ่ิม
ความสามารถในการท างานร่วมกับ
โปรแกรม  Adode  ตัวอ่ืนๆ  ในค่าย
เดียวกับ  ในชุดโปรแกรมจึงประกอบ
ไปด้วยโปรแกรมท่ีสามารถท างาน
ร่วมกันได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพให้
การท างานตัดต่อวิดีโอในขั้นตอน
ต่างๆ 

ส าหรับชุดโปรแกรมของ  
Adobe  Premiere Pro  จะ
ประกอบไปด้วยโปรแกรมต่างๆ  ดังนี้ 

- Adobe  Premiere Pro 
- Adobe  Encore 
- Adobe  OnLocation 
- Adobe  Device  Central 
- Adobe  bridge 

เราสามารถเลือกลงโปรแกรมให้
เหมาะสมกับข้ันตอนในการตัดต่อ
วิดีโอของเราได้เพ่ือช่วยประหยัด
พ้ืนที่บนฮาร์ดดิสก์  หากต้องการใช้
งานโปรแกรมใดเพ่ิมเติม  ก็สามารถ
น ามาลงได้ในภายหลัง  เมื่อรู้ว่า
ต้องการติดตั้งโปรแกรมใดเพ่ือใช้งาน
แล้ว 
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ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต 

 
คุณสมบัติของเครื่องที่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ 

ในเบื้องต้นของการใช้งานโปรแกรมนั้น  ส าหรับเครื่อง  Windows   และ  Mac   ต้องการคุณสมบัติดังนี้ 
หน่วยความจ า  2  GB 
พ้ืนที่ว่างบน  Harddisk   10  GB 
ความละเอียดของหน้าจอ   1,280 x 900 
ระบบประมวลผล   (Processor) 
Windows : 2  GHz  ส าหรับ  DV  และ  dual  2.8  GHz  ส าหรับ  HDV /  DV 
Mac :  Wulticore  Intel  (R) Processor 
ระบบปฎิบัติการ  (os) 
Windows  XP  Service  Pack  2  ขึ้นไป และ  Windows  Vista 
Mac : Mac  OS  X   v.10.4.11-10.5.4 

นอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  ยังมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บางตัวที่ต้องการเพ่ิมหากมีการใช้งานบางฟังก์ชั่น  เช่น  
การไรท์ออกมาเป็นดีวีดีก็จะต้องมี  DVD  Writer  หรือหากต้องการต่อเข้ากับกล้องวีดีโอจะต้องมีพอร์ตส าหรับต่อ
โดยเฉพาะ 
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ชุดโปรแกรม  Adobe  Premiere  Pro  ได้เพ่ิมความสามารถในการท างานร่วมกับโปรแกรม  Adode  
ตัวอ่ืนๆ  ในค่ายเดียวกับ  ในชุดโปรแกรมจึงประกอบไปด้วยโปรแกรมท่ีสามารถท างานร่วมกันได้ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้การท างานตัดต่อวิดีโอในขั้นตอนต่างๆ 

ส าหรับชุดโปรแกรมของ  Adobe  Premiere Pro  จะประกอบไปด้วยโปรแกรมต่างๆ  ดังนี้ 
Adobe  Premiere Pro 
Adobe  Encore 
Adobe  OnLocation 
Adobe  Device  Central 
Adobe  bridge 

เราสามารถเลือกลงโปรแกรมให้เหมาะสมกับข้ันตอนในการตัดต่อวิดีโอของเราได้เพ่ือช่วยประหยัดพื้นที่บน
ฮาร์ดดิสก์  หากต้องการใช้งานโปรแกรมใดเพ่ิมเติม  ก็สามารถน ามาลงได้ในภายหลัง  เมื่อรู้ว่าต้องการติดตั้ง
โปรแกรมใดเพ่ือใช้งานแล้ว 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 

 
 

 

 


