คำนำ
เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง การนาเสนอสื่ อประสม ชุดนี้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้เป็ น
ส่ วนหนึ่งในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในรายวิชาเพิ่มเติม การนาเสนอสื่ อประสม ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 รหัสวิชา ง 21201 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้สามารถพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาเสนอ
สื่ อประสมและการสร้างสื่ อประสม ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง การนาเสนอสื่ อประสมชุดนี้ มีท้ งั หมด 6 เล่ม ดังต่อไปนี้
เล่มที่ 1 สื่ อประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9
เล่มที่ 2 การใช้งานและส่ วนต่างๆของโปรแกรม
เล่มที่ 3 การตัดต่อและบันทึกคลิปวีดีโอ
เล่มที่ 4 เทคนิคการแต่งภาพและวีดีโอ
เล่มที่ 5 พื้นหลังและภาพเคลื่อนไหว
เล่มที่ 6 การตัดต่อเสี ยงและการนาไปใช้
ในแต่ละเล่มมีความต่อเนื่องของความรู ้ดงั นั้นนักเรี ยนจึงควรศึกษาตามขั้นตอน
ทีละชุดไม่ควรข้าม เพราะอาจจะทาให้เกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหา สาหรับเอกสาร
ประกอบการเรี ยนเล่มนี้เป็ นเล่มที่ 1 ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะมีประโยชน์แก่นกั เรี ยน
และต่อการจัดการเรี ยนรู ้ของครู นักเรี ยนควรอ่านคาแนะนาในการใช้ให้เข้าใจก่อน
เป็ นลาดับแรกและควรปฏิบตั ิตามด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อผลที่ดีในการสร้าง
องค์ความรู ้ที่ยงั่ ยืนแก่ตวั นักเรี ยนต่อไป
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คำแนะนำสำหรับครู
เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง การนาเสนอสื่ อประสมเล่มที่ 1 สื่ อประสมและ
โปรแกรม Corel Video Studio X9 เล่มนี้ ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
รายวิชาเพิ่มเติม การนาเสนอสื่ อประสม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
บ้านป่ าแดง โดยมีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. ครู แจกเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง การนาเสนอสื่ อประสม เล่มที่ 1
สื่ อประสมและรู ้จกั โปรแกรม Corel Video Studio X9 ให้นกั เรี ยน
2. ครู ช้ ีแจงการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน ให้นกั เรี ยนทราบก่อนลงมือปฏิบตั ิ
3. ครู ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อดูวา่ นักเรี ยนมีพ้นื ฐานความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนมากน้อยเพียงใด
4. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง การนาเสนอสื่ อประสม
เล่มที่ 1 สื่ อประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9 และกิจกรรมเพื่อให้นกั เรี ยน
ได้ทบทวนและเกิดความรู ้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
5. ครู ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อดูวา่ นักเรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
หลังเรี ยนมากน้อยเพียงใด
6. ครู ตรวจคะแนนและบันทึกผลลงในแบบเก็บคะแนนการทาเอกสารประกอบ
การเรี ยน เรื่ อง การนาเสนอสื่ อประสม เล่มที่ 1 สื่ อประสมและโปรแกรม
Corel Video Studio X9 เล่มนี้
7. ครู แจ้งคะแนนให้นกั เรี ยนทราบ

1

1 สื่อประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9

2

คำแนะนำสำหรับนักเรียน
เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง การนาเสนอสื่ อประสมเล่มที่ 1 สื่ อประสมและ
โปรแกรม Corel Video Studio X9 เล่มนี้ ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
นักเรี ยน รายวิชาเพิม่ เติม การนาเสนอสื่ อประสม รหัสวิชา 21201 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนบ้านป่ าแดง โดยมีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. นักเรี ยนฟังคาชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนให้เข้าใจ
2. ให้นกั เรี ยนรับเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง การนาเสนอสื่ อประสม เล่มที่ 1
สื่ อประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9
3. นักเรี ยนเริ่ มทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อประเมินดูวา่ นักเรี ยนมีพ้นื ฐาน
ความรู ้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด
4. ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาทาความเข้าใจให้ดีต้ งั แต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุ ดท้าย
ตามลาดับขั้นตอน
5. เมื่อพบคาชี้แจงหรื อคาถามในแต่ละเล่มของเอกสารประกอบการเรี ยน
ให้นกั เรี ยนอ่านและทากิจกรรมที่กาหนดให้อย่างรอบคอบ
6. ส่ งผลงานการทากิจกรรมการเรี ยนรู ้จากเอกสารประกอบการเรี ยน เพื่อให้ครู
ตรวจและบันทึกผล
7. เมื่อนักเรี ยนทุกคนทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ครบแล้ว ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยนด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์
8. รับฟังการบอกคะแนนจากครู
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เอกสำรประกอบกำรเรียน
เรื่ อง กำรนำเสนอสื่ อประสม
เล่มที่ 1 สื่ อประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9
เวลำเรียน 3 ชั่วโมง

สาระการเรียนรู้
1.ความหมายของการนาเสนอ
2.ความหมายของสื่ อประสม
3.รู ปแบบและองค์ประกอบของสื่ อประสม
4.การตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น
5.การเรี ยกใช้และปิ ดโปรแกรม Corel Video Studio

สาระสาคัญ
การนาเสนอ (Presentation) เป็ นการบรรยายหรื อนาเสนอข้อมูล
ให้แก่ผฟู ้ ัง มีจุดประสงค์หลักอยูท่ ี่การทาให้ผพู ้ บเห็นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน
สื่ อประสม เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงและนาเสนอในรู ปข้อความ รู ปภาพ
เสี ยง วีดีทศั น์เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการท่องไปในเนื้อเรื่ อง
อย่างน่าสนใจโดยใช้โปรแกรม Corel Video Studio ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ช่วย
ในการสร้างวีดีโอและสื่ อประเภทต่างๆ โดยมีการเรี ยกใช้งาน อย่างน้อย 2 วิธี คือ
ทางไอคอนหน้าเดสก์ทอ็ ปและทางเมนูสตาร์ท และมีการปิ ดอย่างน้อย 2 วิธี คือ
การกดปุ่ ม Close และทางเมนูบาร์
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของการนาเสนอได้
2. นักเรี ยนสามารถระบุประเภท จาแนกรู ปแบบไฟล์
และองค์ประกอบของสื่ อประสมได้
3. นักเรี ยนสามารถอธิบายการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นได้
4. นักเรี ยนสามารถเรี ยกใช้และปิ ดโปรแกรม
Corel Video Studio X9
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แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบภำคทฤษฎี จานวน 10 ข้อ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
คำชี้แจง 1. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ จานวน 10 ข้อ
2. นักเรี ยนเลือกกากบาท(X) ข้อที่นกั เรี ยนเห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ลงในกระดาษคาตอบ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใช้เวลาทา 10 นาที
1. ข้อใดคือจุดประสงค์หลักในการนาเสนอข้อมูลถูกต้องที่สุด
ก. ความบันเทิง
ข. รับข้อมูลถูกต้องตรงกัน
ค. ความผ่อนคลาย
ง. การศึกษาหาความรู ้
2. ข้อใดคือสื่ อประสมถูกต้องที่สุด
ก. รู ปภาพ
ข. เสี ยง
ค. ป้ายข้อความ
ง. วีดีทศั น์
3. Interactivity Multimedia คือข้อใด
ก. สื่ อประสมทางเดียว
ข. สื่ อประสมไม่สามารถโต้ตอบได้
ค. สื่ อประสมที่สามารถโต้ตอบได้
ง. อุปกรณ์ต่างๆของสื่ อประสม
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4. รู ปแบบไฟล์ใดใช้แล่นบน DVD – Video
ก. VOB
ข. MOV
ค. WMV
ง. 3GP
5. ข้อใดเป็ นไฟล์เสี ยงทั้งหมด
ก. WAV Docx
ข. Docx MIDI
ค. WAV MIDI
ง. MP3 AVI
6. รู ปแบบไฟล์ AVI เป็ นไฟล์ชนิดใด
ก. ภาพ
ข. เสี ยง
ค. วีดีโอ
ง. เอกสาร
7. ประเทศไทยใช้สัญญาณโทรทัศน์ระบบใด
ก. SECAM
ข. PAL
ค. NTSC
ง. HTTP
8. โปรแกรมใดที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ
ก. Corel Draw
ข. Corel Video
ค. Window Media Player
ง. Video Call
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9. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานของวีดีโอ
ก. VCD
ข. DVD
ค. SVCD
ง. MCD
10. ข้อใดคือรู ปแบบไฟล์ของรู ปภาพ
ก. BMP
ข. WMV
ค. WMA
ง. Docx
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ใบควำมรู้
กำรนำเสนอสื่ อประสม
กำรนำเสนอ (Presentation)
การนาเสนอ (Presentation) หมายถึง การบรรยายหรื อนาเสนอข้อมูลให้แก่
ผูฟ้ ัง โดยอาจมีอุปกรณ์ประกอบการบรรยายหรื อไม่กไ็ ด้ การนาเสนอมีจุดประสงค์หลัก
อยูท่ ี่การทาให้ผพู ้ บเห็นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน งานนาเสนอ จึงอาจหมายถึง เสี ยง
ข้อความ รู ปภาพ วีดีโอ ที่ได้นาเสนอแก่บุคคลอื่นๆ
สื่ อประสม
สื่ อประสม มาจากภาษาอังกฤษว่า มัลติมีเดีย (multimedia) คาว่า มัลติ (multi)
หมายถึง หลายๆ อย่างผสมรวมกันส่ วนคาว่า มีเดีย (media) หมายถึง สื่ อ ข่าวสาร
ช่องทางการติดต่อสื่ อสารเมื่อนามารวมกันเป็ นคาว่ามัลติมีเดียหรื อสื่ อประสม
สื่ อประสม คือ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงและนาเสนอในรู ปข้อความ รู ปภาพ
เสี ยงวีดีทศั น์ โดยเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการท่องไปในเนื้อเรื่ องการมี
ปฏิสัมพันธ์ การสร้าง และการสื่ อสาร
รู ปแบบของสื่ อประสม
1. สื่ อประสมที่ไม่สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ (Multimedia) การนาสื่ อหลายชนิดมา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นตัวจัดการและควบคุม
ให้สื่อต่างๆ แสดงผลออกมาทางหน้าจอและลาโพงของคอมพิวเตอร์ สื่ อประสมเป็ นสื่ อ
ที่ใช้โดยการนาสื่ อหลายประเภท มาใช้ร่วมกันในการเรี ยนการสอน เช่นนาวีดีทศั น์มาสอน
ประกอบการบรรยายของผูส้ อน โดยมีสื่อสิ่ งพิมพ์ประกอบด้วยหรื อสื่ อประสม
ในชุดการเรี ยน หรื อชุดการสอน การใช้สื่อประสมนี้ผเู ้ รี ยนและสื่ อจะไม่มีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกัน และจะมีลกั ษณะเป็ น ” สื่ อหลายแบบ ” ตามศัพท์บญั ญัติของราชบัณฑิตยสถาน
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2. สื่ อประสมที่สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ (Interactivity Multimedia) กล่าวคือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถจัดการข้อมูลภาพและเสี ยงให้แสดงผลบนจอในลักษณะ
ที่โต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ ไม่ใช่การแสดงผลรวดเดียวจบ (run through) แบบวีดีทศั น์ หรื อ
ภาพยนตร์และไม่ใช่การสื่ อสารทางเดียว (one-way communication) คือ ผูช้ มเป็ นผูด้ ู
ฝ่ ายเดียวอีกต่อไป
3. ประสมสื่ อที่เป็ นวัสดุอุปกรณ์และกระบวนการเข้าร่ วมกัน นามาใช้สาหรับ
การเรี ยนการสอนปกติทวั่ ๆไปเช่น ชุดอุปกรณ์ ชุดการเรี ยนการสอนบทเรี ยน
แบบโปรแกรม ศูนย์การเรี ยน เป็ นต้น สื่ อประสมแต่ละชนิดที่จดั อยูใ่ นประเภทนี้
มีหลักการและลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป
4. ประสมสื่ อประเภทฉาย เป็ นการประสมโดยมีขอ้ จากัดที่ความสามารถและ
คุณสมบัติเฉพาะตัวของอุปกรณ์เครื่ องฉายเป็ นสาคัญ เช่น สไลด์ประกอบเสี ยงและ
วีดีทศั น์ประกอบเสี ยง สไลด์และแผ่นโปร่ งใส วีดิโออิมเมจเป็ นต้น และฉายบนจอ
ตั้งแต่ 2 จอขึ้นไปเป็ นการใช้ฉายกับผูช้ มเป็ นกลุ่มสื่ อประสมประเภทฉายนี้สามารถใช้
ประกอบการศึกษาและการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ชอบการเรี ยนรู ้
จากการอ่านภาพช่วยดึงดูดความสนใจให้ผชู ้ มได้ติดตามและมีประสิ ทธิภาพเป็ นการช่วย
ในการเรี ยนการสอน
5. สื่ อประสมระบบการสื่ อสารกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้คอมพิวเตอร์
ร่ วมกับอุปกรณ์อื่นเช่นเครื่ องเล่นซีดี– รอม เครื่ องเสี ยงระบบดิจิตอล เครื่ องเล่นแผ่น
วีดีทศั น์ เป็ นต้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทางานคานวณค้นหาข้อมูลแสดงภาพวีดีทศั น์
และมีเสี ยงต่าง ๆ การทางานของสื่ อหลาย ๆอย่างในสื่ อประสมประกอบด้วยการทางาน
ของระบบเสี ยง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพนิ่ง (Still Images) วีดีทศั น์
(Video) และไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) สื่ อประสมในลักษณะนี้นบั ว่าเป็ นเทคโนโลยีใหม่
กาลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เพราะเป็ นเทคโนโลยีที่ทาให้เราสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการแสดงข้อมูลได้หลากหลายรู ปแบบ ดังนั้น สื่ อประสมจะต้องมี
คุณสมบัติสาคัญประการหนึ่ง คือความสามารถในการโต้ตอบ (Interactivity) อุปกรณ์
ที่ตอบสนองความสามารถนี้ได้คือคอมพิวเตอร์นนั่ เอง
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องค์ ประกอบของสื่ อประสม
สื่ อประสมในปัจจุบนั จะใช้คอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์หลักในการเสนอสารสนเทศ
ในรู ปแบบรวมของข้อความ เสี ยง ภาพนิ่ง ภาพกราฟิ กเคลื่อนไหวและภาพเคลื่อนไหวแบบ
วีดีทศั น์ เพื่อรวมเป็ นองค์ประกอบของสื่ อประสมในลักษณะของ สื่ อหลายมิติ
ภำพ (Graphics) เป็ นส่ วนของสื่ อประสมที่ใช้ประโยชน์ในการสื่ อความหมาย
ได้ดี มีสีสันและสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง เพราะดึงดูดความสนใจได้
ภาพประกอบด้วยภาพบิตแมพ (Bitmaps) เป็ นการเก็บรู ปภาพเป็ นพิกเซล แต่ละพิกเซล
ก็คือจุดเล็กๆ ที่แสดงเป็ นสี การเก็บข้อมูลจะเก็บเป็ นพิกเซล ดังนั้นรู ปภาพแต่ละรู ป
จึงต้องเก็บข้อมูลจานวนมากในการจัดเก็บ จึงมีเทคนิคการบีบอัดข้อมูล เพื่อให้เล็กลง
ผูพ้ ฒั นาได้สร้างมาตรฐานการเก็บข้อมูลและบีบอัด เช่น .BMP, .GIF, .JPG, .TIF เป็ นต้น
ภำพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟิ กเคลื่อนไหวหรื อภาพแอนิเมชัน (animation)
ซึ่งนาภาพกราฟิ กที่วาดหรื อถ่ายเป็ นภาพนิ่งไว้มาสร้างให้แลดูเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม
สร้างภาพเคลื่อนไหวภาพเหล่านี้ จะเป็ นประโยชน์ในการจาลองสถานการณ์จริ ง เช่น ภาพ
การขับเครื่ องบิน เป็ นต้น การบรรจุภาพเคลื่อนไหวแบบวีดีทศั น์ลงในคอมพิวเตอร์
จาเป็ นต้องใช้โปรแกรมและอุปกรณ์เฉพาะในการจัดทาปกติแล้วแฟ้มภาพวีดีทศั น์จะมี
ขนาดเนื้อที่บรรจุใหญ่มาก ดังนั้นจึงต้องลดขนาดแฟ้มภาพลงด้วยการใช้เทคนิคการบีบอัด
ภาพ (Compression) รู ปแบบของภาพวีดีทศั น์บีบอัดที่ใช้กนั ทัว่ ไป ได้แก่ Quick time
,AVIและ Mpeg
เสี ยง (Sound) เสี ยงเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของระบบการนาเสนอสื่ อประสม
เสี ยงทาให้บรรยากาศการรับรู ้น่าสนใจ เช่น ในเกม ภาพยนตร์ ซีดีจะมีการบันทึกเสี ยง
เป็ นส่ วนหลังเพื่อสร้างอารมณ์ต่างๆ ร่ วมด้วยลักษณะของเสี ยงประกอบด้วยคลื่นเสี ยง
แบบออดิโอ มีการบันทึกเป็ น .WAV .AU การบันทึกจะบันทึกตามลูกคลื่นเสี ยง โดยมี
การแปลงเป็ นสัญญาณให้เป็ นดิจิตอลเก็บในรู ปแบบการบีบอัดเสี ยงเพื่อให้เล็กลง
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วีดีทศั น์ (Video) วีดีทศั น์เป็ นภาพที่มีการเคลื่อนไหวประกอบเสี ยงวีดีทศั น์
เป็ นรู ปแบบการนาเสนอที่ให้รายละเอียดการเคลื่อนไหวเหมือนจริ ง ส่ วนของวีดีทศั น์
ประกอบด้วยดิจิทลั วีดีทศั น์ เป็ นการนาสัญญาณวีดีทศั น์ เก็บในรู ปการบีบอัด มีการสร้าง
มาตรฐาน เช่น MPEG, AVI, MOV สัญญาณถ่ายทอดสด เป็ นการนาเอาสัญญาณวีดีทศั น์
จากการถ่ายทอดรายการจริ งเชื่อมโยงการกระจายส่ งไปยังปลายทางที่ตอ้ งการ ในส่ วนของ
วีดีทศั น์มีอุปกรณ์การประมวลผลหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องการเชื่อมโยงหลายมิติ
ส่ วนสาคัญอย่างหนึ่งของการใช้งานในรู ปแบบสื่ อประสมในลักษณะของสื่ อหลาย
มิติ คือ ข้อมูลต่างๆสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้จุดเชื่อมโยง
หลายมิติ (hyperlink) การเชื่อมโยงนี้จะสร้างการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลตัวอักษรภาพ
และเสี ยง โดยการใช้สี ข้อความขีดเส้นใต้ หรื อสัญลักษณ์รูปที่ใช้แทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ
เช่น รู ปลาโพง รู ปฟิ ล์ม ฯลฯ เพื่อให้ผใู ้ ช้คลิกที่จุดเชื่อมโยงเหล่านั้นไปยังข้อมูลที่ตอ้ งการ

1.
2.
3.
4.

ประโยชน์ ของสื่ อประสม
สื่ อประสมได้เข้ามามีบทบาทในชีวติ ของคนเรามากยิง่ ขึ้น โดยมีประโยชน์ ดังนี้
เสนอสิ่ งเร้าให้กบั ผูเ้ รี ยน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คาถาม ภาพเคลื่อนไหว
นาเสนอข่าวสารในรู ปแบบที่ไม่จาเป็ นต้องเรี ยงลาดับ เช่น บทเรี ยนมัลติมีเดีย
สร้างสื่ อเพื่อความบันเทิง
สร้างสื่ อโฆษณา หรื อประชาสัมพันธ์

1 สื่อประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9

กิจกรรมที่ 1
เรื่ อง กำรนำเสนอสื่ อประสม
ชื่อ.............................................. นามสกุล................................. ชั้น....... เลขที่...........
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ความหมายของการนาเสนอ ( Presentation )( 2 คะแนน)

2. ความหมายของสื่ อประสม ( Multimedia )( 2 คะแนน)

3. รู ปแบบของสื่ อประสมมีอะไรบ้าง( 3 คะแนน)

4. สื่ อประสมประกอบไปด้วยสิ่ งใดบ้าง( 3 คะแนน)

12
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ใบควำมรู้
เรื่ อง กำรตัดต่ อวิดโี อเบื้องต้ น

ในปั จจุบนั งานวิดีโอได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตของเรามากขึ้น ด้วยความสามารถ
ของงานทางด้านมัลติมีเดียที่ทาให้การนาเสนองานของเราน่าสนใจแล้ว ราคากล้องวิดีโอ
ก็ราคาถูกลงมามากและหาซื้ อได้ไม่ยาก พร้อมกับโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอก็มีให้
เลือกใช้มากมายและก็ไม่ยากจนเกินไปที่จะเรี ยนรู ้ สาหรับสื่ อนี้ จะขอนาเสนอการตัดต่อ
ด้วยโปรแกรม Corel Video StudioX9 เพื่อเป็ นพื้นฐานในการตัดต่อ
ประโยชน์ ของงำนวิดีโอ
1. แนะนาองค์กรและหน่วยงาน การสร้างงานวิดีโอเพื่อแนะนาสถานที่ต่างๆ หรื อ
ในการนาเสนอข้อมูลภายในหน่วยงานและองค์กร เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กบั ผูช้ มผูฟ้ ั ง
และยังก่อให้เกิดความเข้าใจในตัวงานได้ง่ายขึ้น
2. บันทึกภาพความทรงจา เหตุการณ์สาคัญต่างๆ เช่น การเดินทางไปท่องเที่ยว
ในสถานที่ต่างๆ งานวันเกิดงานแต่งงาน งานรับปริ ญญางานเลี้ยงของหน่วยงานหรื อองค์กร
ซึ่งเดิมเราจะเก็บไว้ในรู ปแบบภาพนิ่ง
3. การทาสื่ อการเรี ยนการสอน คุณครู สามารถสร้างสื่ อการสอนในรู ปแบบวิดีโอ
ไว้นาเสนอได้หลายรู ปแบบ เช่ น เป็ นวิดีโอโดยตรง เป็ นภาพวิดีโอประกอบในโปรแกรม
POWER POINT เป็ นภาพวิดีโอประกอบใน Homepage และอื่นๆ
4. การนาเสนอรายงาน วิทยานิ พนธ์ และงานวิจยั ต่างๆ เปลี่ยนการนาเสนองาน
จากรู ปแบบเดิ ม ที่เป็ นเอกสารภาพประกอบ แผ่นชาร์ จแผ่นใส ให้ทนั สมัยเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั
5. วิดีโอสาหรับบุคคลพิเศษ บุคคลในโอกาสพิเศษ อาจหมายถึง วิทยากรที่มา
บรรยาย ผู ้จ ะเกษี ย ณอายุ จ ากการท างาน โอกาสของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ รางวัล ต่ า งๆ

1 สื่อประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9

14

แนวคิดในกำรสร้ ำงวิดีโอ
ก่อนที่ลงมือสร้างผลงานวิดีโอสักเรื่ อง จะต้องผ่านกระบวนการคิดวางแผน
มาอย่างรอบคอบในที่น้ ีขอแนะนาแนวคิดในการทางานวิดีโออย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตรงตามความต้องการ จะไม่ตอ้ งมาเสี ยเวลาแก้ไขภายหลัง โดยมีลาดับแนวคิดของงาน
สร้างวิดีโอเบื้องต้น ดังนี้
1. เขียน Storyboard
สิ่ งแรกที่เราควรเรี ยนรู ้ก่อนสร้างงานวิดีโอ ก็คือ การเขียนStoryboard คือ
การจินตนาการฉากต่างๆ ก่อนที่จะถ่ายทาจริ งในการเขียน Storyboard อาจวิธีง่ายๆ ไม่ถึง
ขนาดวาดภาพปรกอบก็ได้ เพียงเขียนวัตถุประสงค์ของงานให้ชดั เจนว่าต้องการสื่ ออะไร
หรื อ งานประเภทไหน จากนั้น ดู ว่ า เราต้อ งการภาพอะไรบ้า ง เขี ย นออกมาเป็ นฉาก
เรี ยงลาดับ 1, 2, 3เป็ นต้น
2. เตรียมองค์ ประกอบต่ ำงๆ ทีต่ ้ องใช้
ในการทางานวิดีโอ เราจะต้องเตรี ยมองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็ น
ไฟล์วดิ ีโอ ไฟล์ภาพนิ่ง ไฟล์เสี ยง หรื อไฟล์ดนตรี
3. ตัดต่ องำนวิดีโอ
การตัดต่อคือการนาองค์ประกอบต่างๆ ที่เตรี ยมไว้มาตัดต่อเป็ นงานวิดีโอ
งานวิดีโอจะออกมาดีน่าสนใจเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั การตัดต่อเป็ นสาคัญ ซึ่งเราจะต้องเรี ยนรู ้
การตัดต่อในบทต่อไปก่อน
4. ใส่ เอ็ฟเฟ็ กต์ /ตัดต่ อใส่ เสี ยง
ในขั้นตอนการตัดต่อ เราจะต้องตกแต่งงานวิดีโอด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ เช่น
การเล่นสี การใส่ ขอ้ ความ หรื อเสี ยงดนตรี ซึ่งจะช่วยให้งานของเรามีสีสัน และน่าสนใจ
5. แปลงวิดีโอ เพื่อนำไปใช้ งำนจริง
ขั้นตอนการแปลงวิดี โอเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย จะต้อ งใช้โปรแกรมตัดต่ อในการ
แปลงไฟล์ เช่น โปรแกรมCorel Video Studio X9 ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่สามารถแปลงไฟล์
ได้หลายรู ปแบบ เช่น ทาเป็ น VCD, DVD หรื อเป็ นไฟล์ WMV สาหรับนาเสนอ
ทางอินเทอร์เน็ต
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อุปกรณ์ ในกำรตัดต่ อวิดีโอ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่จาเป็ นต้องมี
ปัจจุบนั เทคโนโลยีกา้ วหน้าไปไกล ทาให้เราสามารถมี
เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิ ทธิภาพสู งในราคา
ประหยัด
2. กล้ องถ่ ายวิดีโอ
กล้องถ่ายวิดีโอ มีหลายประเภท หลายรู ปแบบ
แต่ในที่น้ ี จะกล่าวถึงการใช้งานเฉพาะกล้องถ่ายวิดีโอ
แบบดิจิตอล หรื อกล้องดิจิตอลแบบ MiniDV
3. Capture Card (การ์ ดจับภาพวิดีโอ)
เราจาเป็ นต้องมีอุปกรณ์ที่เรี ยกว่าการ์ดแคปเจอร์
หรื อการ์ดจับภาพวิดีโอช่วยเปรี ยบเสมือนสื่ อกลางใน
การส่ งถ่ายข้อมูล จากกล้องมายังเครื่ องคอมพิวเตอร์
นัน่ เอง
4. ไดรฟว์ สาหรั บเขีย นแผ่ น CD หรื อ DVD
อุปกรณ์น้ ีจาเป็ นต้องมีหากเราต้องการสร้างงาน
ให้อยูใ่ นรู ปแบบ VCD หรื อ DVD ซึ่งในปัจจุบนั
ก็หาซื้อได้ไม่ยาก ราคาก็ไม่แพง
5. แผ่ น CD หรือ แผ่ น DVD สาหรับบันทึกข้ อมูล
ใช้ส าหรั บบัน ทึ ก ข้อ มู ล ทัว่ ไป เช่ น ข้อ มู ล ต่ า งๆ
โปรแกรมเพลง รู ปภาพและภาพยนตร์ สามารถเขี ยน
หรื อบันทึกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียวจนกว่าจะเต็มแผ่น
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รู ปแบบไฟล์ภำพ
1. BMP (Bitmap)
ไฟล์ภาพประเภทที่เก็บจุดของภาพแบบ
จุดต่อจุด เรี ยกว่าไฟล์แบบ บิตแมพ( Bitmap )
ไฟล์ประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่แต่สามารถเก็บ
รายละเอียดของภาพได้อย่างสมบูรณ์การเก็บ
แบบ Bitmap ใช้เนื้อที่ในการเก็บจานวนมาก
2. JPEG ( Joint Graphics Expert Group )
เป็ นการเก็บไฟล์ภาพแบบที่บีบอัดสามารถ
ทาภาพให้มีขนาดของไฟล์ภาพเล็กกว่าแบบ
Bitmap หลายสิ บเท่า แต่เหมาะจะใช้กบั ภาพที่
ถ่ายจากธรรมชาติเท่านั้นไม่เหมาะกับการเก็บ
ภาพเหมือนจริ งเช่น ภาพการ์ตูน เป็ นต้น
3. GIF ( Graphics Interchange Format )
เป็ นวิธีการเก็บไฟล์ภาพแบบบี บอัดคล้า ย
กับ JPEG โดยทัว่ ไปแล้วไม่สามารถเก็บภาพที่
ถ่ายจากธรรมชาติได้มีขนาดเล็กเท่ากับ
แบบ JPEG นอกจากนี้ GIF ยังนาไปใช้สร้าง
ภาพเคลื่อนไหวง่ายๆ เช่น ในอินเตอร์เน็ต
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รู ปแบบของไฟล์วดิ ีโอ
ไฟล์วดิ ีโอที่นามาใช้งานกับนั้นมีหลายรู ปแบบ โดยเราจะมาทาความรู ้จกั กับไฟล์
วิดีโอแบบต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง
ไฟล์ MPEG ( Motion Picture Exports Group ) เป็ นมาตรฐานสาหรับ
การบีบอัดวิดีโอและเสี ยงแบบดิจิตอล ซึ่งเป็ นรู ปแบบของวิดีโอที่มีคุณภาพสู งและ
นิยมใช้กบั งานทุกประเภทโดยไฟล์ MPEG ก็ยงั แยกประเภทตามคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
MPEG -1 ถือกาเนิดขึ้นมาในปี 2535 ซึ่งเป็ นรู ปแบบของไฟล์ที่เข้ารหัสมาด้วย
การบีบอัดให้ได้ไฟล์ที่มีขนาดเล็ก เพื่อสาหรับการสร้างวิดีโอแบบ VCD
โดยจะมีการบีบอัดข้อมูลสู ง มีค่าบิตเรตอยู่ที่ 1.5 Mb/s ซึ่ งมีคุณภาพ
ใกล้เคียงกับเทปวิดีโอ
MPEG -2 ถือกาเนิดขึ้นในปี 2538 ซึ่งเป็ นรู ปแบบของไฟล์ที่เข้ารหัสมาเพื่อการสร้าง
ภาพยนตร์โดยเฉพาะ โดยสามารถสร้างเป็ น SVCD หรื อ DVD ก็ได้
ซึ่งอัตราการบีบอัดข้อมูลจะน้อยกว่า MPEG-1 ไฟล์ที่ได้จึงมีขนาดใหญ่
และได้คุณภาพสู งกว่าด้วยทาให้สามารถกาหนดอัตราการบีบอัดข้อมูลได้
MPEG -4 เป็ นรู ปแบบของไฟล์แบบใหม่ที่ถือกาเนิดขึ้นจากความร่ วมมือกันของ
วิศวกรทัว่ โลกและได้เป็ นมาตรฐานของนานาชาติเมื่อปี 2542 ซึ่งถือเป็ น
การปฏิวตั ิวงการดิจิตอลวิดีโอ เพราะมีรูปแบบการบีบอัดที่ดีกว่า
MPEG-1 และ MPEG-2 โดยไฟล์ประเภทนี้จะมีคุณภาพของวิดีโอสู ง
และมีประสิ ทธิ ภาพโดยมีจุดประสงค์เพื่อการใช้อยู่ 3 ประเภท คือ ระบบ
โทรทัศน์แบบดิจิตอล งานด้านแอพพลิเคชัน่ กราฟิ กและมัลติมีเดียต่างๆ
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ระบบกำรส่ งสั ญญำณโทรทัศน์
ในปั จจุบนั นี้ มีระบบการส่ งสัญญาณโทรทัศน์ที่นิยมใช้ในแถบภูมิภาคต่ างๆคื อ
1. ระบบ NTSC (National Televion Standards Committee) เป็ นระบบโทรทัศน์สี
ระบบแรกที่ใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริ กา ตั้งแต่ปีค.ศ.1953 ประเทศที่ใช้ระบบนี้ต่อ ๆ
มาได้แก่ ญี่ปุ่น แคนาดา เปอเตอริ โก้และเม็กซิโกเป็ นต้น
2.ระบบ PAL (Phase Alternation Line) เป็ นระบบโทรทัศน์ที่พฒั นามาจากระบบ NTSC
ทาให้มีการเพี้ยนของสี นอ้ ยลง เริ่ มใช้งานมาตั้งแต่ปีค.ศ.1967 ในประเทศทางแถบยุโรป
คื อ เยอรมั น ตะวัน ตก อัง กฤษ ออสเตรเลี ย เบลเยี่ ย ม บราซิ ล เดนมาร์ ก นอร์ เ วย์
สวีเดน สวิตเซอร์ แลนด์ และมีหลายประเทศในแถบเอเซี ยที่ใช้กนั คือ สิ งคโปร์ มาเลเซี ย
รวมไปถึงประเทศไทยก็ใช้ระบบนี้
3. ระบบ SECAM (SEQuentiel A Memoire) เป็ นระบบโทรทัศน์อีกระบบหนึ่งคิดค้นขึ้น
โดย Dr.HenryD.France เริ่ มใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ.1967 นิยมใช้กนั อยูห่ ลายประเทศแถบยุโรป
ตะวันออก ได้แก่ฝรั่งเศส อัลจีเรี ย เยอรมันตะวันออก ฮังการี ตูนีเซีย และรัสเซีย เป็ นต้น
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รำยละเอียดของเทคโนโลยี MPEG ไฟล์ประเภทอื่นๆ
/
เป็ นไฟล์สาหรับโปรแกรม QuickTime จากบริ ษทั
Apple ซึ่งนิยมใช้สาหรับเครื่ องแมคอินทอช
MOV
แต่เครื่ องพีซีกส็ ามารถใช้ได้ โดยจะต้องมีโปรแกรม
QuickTime เพื่อใช้เปิ ดไฟล์
เป็ นรู ปแบบของไฟล์ประเภท DVD – Video ที่มี
VOB
คุณภาพสู งทั้งด้านภาพและเสี ยง
เป็ นรู ปแบบของไฟล์ประเภท Video CD ที่มีความ
ละเอี ย ดต่ า กว่ า ไฟล์ป ระเภทดี วี ดี สามารถเล่ น ได้ก ับ
DAT
เครื่ องเล่นวีซีดีโดยทัว่ ไป หรื อเล่นได้จากคอมพิวเตอร์
เป็ นมาตรฐานไฟล์วิดีโอซึ่ งมีความละเอียดสู งเหมาะกับ
AVI
การใช้งานในการตัดต่อวิดีโอ แต่ไม่นิยมใช้ในการส่ ง
สัญญาณหรื อโอนย้ายไปยังปลายทางอื่นๆ เพราะไฟล์
มีขนาดใหญ่
เป็ นไฟล์วดิ ีโอของไมโครซอฟต์อีกเช่นกัน สามารถ
WMV
สร้างขึ้นมาจากโปรแกรมMicrosoft Movie Maker
ไฟล์ประเภทนี้ได้รับความนิยมทางอินเตอร์เน็ต เพราะ
ด้วยขนาดไฟล์ที่เล็กและมีคุณภาพดี ทาให้สามารถ
โอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็ ว
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มำตรฐำนของวิดีโอแบบต่ ำง ๆ
มาตรฐานของวิดีโอมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 รู ปแบบ คือ VCD, SVCD และ DVD ซึ่ ง
คุ ณ ภาพของวิ ดี โ อก็ มี ค วามแตกต่ า งกัน ไปตามแต่ ล ะประเภท โดยแต่ ล ะรู ป แบบก็ มี
คุณสมบัติดงั นี้
VCD ( Video Compact Disc )
VCD เป็ นรู ปแบบของวิดีโอที่ได้รับความนิ ยมกันโดยทัว่ ไป ประกอบด้วยภาพ
และเสี ยงแบบดิจิตอล ความจุของแผ่น VCD โดยปกติจะอยู่ที่ 74/80 นาทีหรื อ
ประมาณ 650/700 เมกกะไบต์ โดยรับการเข้ารหัสมาจากเทคโนโลยีของ MPEG – 1
มีความละเอียดของภาพอยูท่ ี่ 352 x และแผ่นซีดีที่ใช้เขียน VCD
SVCD ( Super Video Compact Disc )
SVCD เป็ นรู ปแบบของวิดีโอที่คล้ายกับ VCD แต่จะให้คุณภาพของวิดีโอ
ทั้งในด้านภาพและเสี ยงที่ดีกว่า โดยเข้ารหัสมาจากเทคโนโลยีของ MPEG – 2 จะมีความ
ละเอียดของภาพอยูท่ ี่482 x 576 พิกเซลโดยจาเป็ นต้องอ่านจาก
เครื่ องเล่น DVD หรื อ VCD บางรุ่ นที่สนับสนุนหรื อเล่นจาก CD – ROM จากเครื่ อง
คอมพิวเตอร์เท่านั้น
DVD ( Digital Versatile Disc )
DVDเป็ นรู ปแบบการเก็บข้อมูลแบบใหม่ที่ให้คุณภาพของวิดีโอสู งทั้งด้านภาพ
และเสี ยงซึ่งมากกว่ารู ปแบบของ VCD หลายเท่าตัว ความจุของแผ่น DVD ก็มี
ให้เลือกใช้ตามชนิดของแผ่น โดยมีต้ งั แต่ 4.7 กิกะไบต์ไปจนถึง 17 กิกะไบต์ ทาให้
สามารถบันทึกภาพยนตร์ท้ งั เรื่ องได้อย่างสบาย
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กิจกรรมที่ 2
เรื่ อง กำรตัดต่ อวีดโี อเบื้องต้ น
ชื่อ..............................................นามสกุล.......................................... ชั้น....... เลขที่ ……
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ลาดับแนวคิดของการสร้างวีดีโอประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง(3 คะแนน)

2. จงเขียนรู ปแบบไฟล์วีดีโอมาอย่างน้อย 4 รู ปแบบพร้อมอธิบายโดยสังเขป(4 คะแนน)

3. จงอธิบายมาตรฐานของวีดีโอ VCD ,SVDO และ DVD( 3 คะแนน)
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ใบควำมรู้
โปรแกรม Corel Video Studio X9
และกำรใช้ งำน
Corel Video Studio X9 คือโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ให้คุณภาพระดับ Ultra HD
ระบบภาพแบบ Ultra High-Definition ความละเอียดสู ง มาพร้อมกับเทคนิคพิเศษขั้นสู ง ให้
ผลงานการตัดต่อออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งสาหรับ หน้าเว็บไซต์ แผ่นดิสก์ รวมถึง
มือถือ ไม่วา่ จะใช้อุปกรณ์อะไรถ่ายภาพมา Corel Video Studio X9 สามารถตัดต่อวิดีโอได้
อย่างรวดเร็ วง่ายดาย ด้วยระบบภาพที่สวยงาม คุณภาพของวิดีโอระดับ HD สามารถจับ
ความเคลื่อนไหวจากวัตถุที่เคลื่อนที่บนหน้าจอและข้อความได้ เป็ นการผลิตสื่ อวิดีโอ
ที่เหมาะสาหรับโทรศัพท์มือถือเว็บไซต์ DVD และ Blu-ray Disc ด้วยการแก้ไขวิดีโอ
แบบ all-in-One
กำรเรียกใช้ และกำรปิ ดโปรแกรม Corel Video Studio X9
การเรี ยกใช้โปรแกรม Corel Video Studio X9 มีวธิ ีดงั ต่อไปนี้
1. เริ่ มคลิกเลือกปุ่ มสตาร์ทหรื อปุ่ ม
2. เลือก All Programs
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3. เลือก Corel Video Studio X9
4. คลิกเลือก Corel Video Studio X9

หรื อเลือกเข้าโปรแกรมทางหน้าจอแรก ( Desktop )
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เมื่อเลือกเรี ยบร้อยจะทาการเข้าสู่ โปรแกรม Corel Video Studio X9
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กำรปิ ดโปรแกรม
มีวธิ ีการปิ ด อย่างน้อย 2 วิธีดงั นี้
วิธีที่ 1
1. คลิกเลือกเมนู File
2. เลือก Exit

วิธีที่ 2
1. คลิกเลือก
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กิจกรรมที่ 3
เรื่ อง โปรแกรม Corel Video Studio X9 และกำรเรียกใช้ งำน
ชื่อ........................................ นามสกุล ........................... ชั้น............... เลขที่ ……
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1. จงอธิบายความหมายของโปรแกรม Corel Video Studio X9( 2 คะแนน)

2. จงอธิบายวิธีการเรี ยกใช้โปรแกรม Corel Video Studio X9 มา 2 วิธี(4 คะแนน)

3. จงอธิบายวิธีการปิ ดโปรแกรม Corel Video Studio X9 มา 2 วิธี( 4 คะแนน)

แบบทดสอบภำคปฏิบัติ
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเรี ยกเรี ยกใช้และปิ ด โปรแกรม Corel Video Studio X9
โดยเรี ยกจากแถบเมนู คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใช้เวลาทา 5 นาที
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แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบภำคทฤษฎี จานวน 10 ข้อ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
คำชี้แจง 1. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ จานวน 10 ข้อ
2. ให้นกั เรี ยนเลือกกากบาท(X) ข้อที่นกั เรี ยนเห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ลงในกระดาษคาตอบ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใช้ เวลำทำ 10 นำที
1. ข้อใดคือจุดประสงค์หลักในการนาเสนอข้อมูลถูกต้องที่สุด
ก. ความบันเทิง
ข. รับข้อมูลถูกต้องตรงกัน
ค. ความผ่อนคลาย
ง. การศึกษาหาความรู ้
2. Interactivity Multimedia คือข้อใด
ก. สื่ อประสมทางเดียว
ข. สื่ อประสมไม่สามารถโต้ตอบได้
ค. สื่ อประสมที่สามารถโต้ตอบได้
ง. อุปกรณ์ต่างๆของสื่ อประสม
3. รู ปแบบไฟล์ใดใช้แล่นบน DVD – Video
ก. VOB
ข. MOV
ค. WMV
ง. 3GP
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4. ข้อใดเป็ นไฟล์เสี ยงทั้งหมด
ก. WAV Docx
ข. Docx MIDI
ค. WAV MIDI
ง. MP3 AVI
5. รู ปแบบไฟล์ AVI เป็ นไฟล์ชนิดใด
ก. ภาพ
ข. เสี ยง
ค. วีดีโอ
ง. เอกสาร
6. ข้อใดคือรู ปแบบไฟล์ของรู ปภาพ
ก. BMP
ข. WMV
ค. WMA
ง. Docx
7. ประเทศไทยใช้สัญญาณโทรทัศน์ระบบใด
ก. SECAM
ข. PAL
ค. NTSC
ง. HTTP
8. โปรแกรมใดที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ
ก. Corel Draw
ข. Corel Video
ค. Window Media Player
ง. Video Call
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9. ข้อใดคือสื่ อประสมถูกต้องที่สุด
ก. รู ปภาพ
ข. เสี ยง
ค. ป้ายข้อความ
ง. วีดีทศั น์
10. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานของวีดีโอ
ก. VCD
ข. DVD
ค. SVCD
ง. MCD
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กระดำษคำตอบ
วิชา การนาเสนอสื่ อประสม ง 21201
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เรื่ อง สื่ อประสมและโปรแกรม Corel video studio X9
ชื่อ

ชั้น ม.1/
ก่อนเรียน

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก.

ข.

ค.

บันทึกคะแนน
ก่อนเรี ยนได้
หลังเรี ยนได้

เลขที่
หลังเรียน

ง.

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก.

คะแนน
คะแนน

ข.

ค.

ง.
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แนวกำรตอบกิจกรรมที่ 1
เรื่ อง กำรนำเสนอสื่ อประสม
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ความหมายของการนาเสนอ ( Presentation )( 2 คะแนน)
กำรนำเสนอ (Presentation) หมายถึง การบรรยายหรื อนาเสนอข้อมูลให้แก่
ผูฟ้ ัง โดยอาจมีอุปกรณ์ประกอบการบรรยายหรื อไม่กไ็ ด้ การนาเสนอมีจุดประสงค์หลัก
อยูท่ ี่การทาให้ผพู ้ บเห็นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน
2. ความหมายของสื่ อประสม ( Multimedia )( 2 คะแนน)
สื่ อประสม มาจากภาษาอังกฤษว่า มัลติมีเดีย (multimedia) คาว่า มัลติ (multi)
หมายถึง หลายๆ อย่างผสมรวมกันซึ่งมีศพั ท์ที่ใกล้เคียงกัน เช่น many, much และ multiple
เป็ นต้น ส่ วนคาว่า มีเดีย (media) หมายถึง สื่ อ ข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสื่ อสารเมื่อนามา
รวมกันเป็ นคาว่ามัลติมีเดียหรื อสื่ อประสม
3. รู ปแบบของสื่ อประสมมีอะไรบ้าง( 3 คะแนน)
1. สื่ อประสมที่ไม่สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ (Multimedia)
2. สื่ อประสมที่สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ (Interactivity Multimedia)
3. ประสมสื่ อที่เป็ นวัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการเข้าร่ วมกัน
4. ประสมสื่ อประเภทฉาย
5. สื่ อประสมระบบการสื่ อสารกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้คอมพิวเตอร์
ร่ วมกับอุปกรณ์อื่น
4. สื่ อประสมประกอบไปด้วยสิ่ งใดบ้าง( 3 คะแนน)
ข้อความ (Text)
ภาพ (Graphics)
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทศั น์
เสี ยง (Sound)
วีดิทศั น์ (Video)
การเชื่อมโยงหลายมิติ
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แนวกำรตอบกิจกรรมที่ 2
เรื่ อง กำรตัดต่ อวีดโี อเบื้องต้ น
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ลาดับแนวคิดของการสร้างวีดีโอประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง(3 คะแนน)
1. เขียน Storyboard
2. เตรี ยมองค์ประกอบต่างๆ ที่ตอ้ งใช้เช่น ไฟล์วดิ ีโอ ไฟล์ภาพนิ่ง หรื อไฟล์เสี ยง
3. ตัดต่องานวิดีโอ
4. ใส่ เอ็ฟเฟ็ กต์/ตัดต่อใส่ เสี ยง
5. แปลงวิดีโอ เพื่อนาไปใช้งานจริ ง
2. จงเขียนรู ปแบบไฟล์วีดีโอมาอย่างน้อย 4 รู ปแบบ พร้อมอธิบายโดยสังเขป(4 คะแนน)
1. VOB รู ปแบบของไฟล์ประเภท DVD – Video มีคุณภาพสู งทั้งด้านภาพและเสี ยง
2. MOV ไฟล์ประเภทนี้จะมีคุณภาพสู งและประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆมากมาย
3. DAT ความละเอียดต่ากว่าไฟล์ประเภทดีวดี ีสามารถเล่นได้กบั เครื่ องเล่นวีซีดี
4. AVI ความละเอียดสู งเหมาะกับการใช้งานในการตัดต่อวิดีโอ แต่ไม่นิยมใช้เพราะ
ไฟล์มีขนาดใหญ่
5. WMV ไฟล์ประเภทนี้กาลังได้รับความนิยมทางอินเตอร์เน็ตเพราะด้วยขนาดไฟล์ที่
เล็กและมีคุณภาพดี ทาให้สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็ว
3. จงอธิบายมาตรฐานของวีดีโอ VCD ,SVDO และ DVD( 3 คะแนน)
1. VCD เป็ นรู ปแบบของวิดีโอประกอบด้วยภาพและเสี ยงแบบดิจิตอล ความจุของ
แผ่น VCD โดยปกติจะอยูท่ ี่ 74/80 นาทีหรื อประมาณ 650/700 เมกกะไบต์
2. SVCD เป็ นรู ปแบบของวิดีโอที่คล้ายกับ VCD แต่จะให้คุณภาพของวิดีโอทั้งใน
ด้านภาพและเสี ยงที่ดีกว่า
3. DVD เป็ นรู ปแบบการเก็บข้อมูลแบบใหม่ที่ให้คุณภาพของวิดีโอสู งทั้งด้านภาพและ
เสี ยงซึ่งมากกว่ารู ปแบบของ VCD หลายเท่าตัว
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แนวกำรตอบกิจกรรมที่ 3
เรื่ อง โปรแกรม Corel Video Studio Pro X9
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1. จงอธิบายความหมายของโปรแกรม Corel Vide Studio X9( 2 คะแนน)
Corel Video StudioX9 คือโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ให้คุณภาพระดับ Ultra HD ระบบ
ภาพแบบ Ultra High-Definition ความละเอียดสู ง มาพร้อมกับเทคนิคพิเศษขั้นสู ง ให้
ผลงานการตัดต่อออกมาสมบูรณ์แบบทั้งสาหรับ หน้าเว็บไซต์ รวมถึงมือถือ ไม่วา่ จะใช้
อุปกรณ์อะไรถ่ายภาพมา Corel Video Studio X9 สามารถตัดต่อวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว
2. จงอธิบายวิธีการเรี ยกใช้โปรแกรม Corel VideoStudio X9 มา 2 วิธี( 4 คะแนน)
วิธีที่ 1 1. เริ่ มคลิกเลือกปุ่ มสตาร์ท
2. เลือกออลโปรแกรม ( All Programs )
3. เลือก Corel Video Studio X9
4. คลิกเลือก Corel Video Studio X9
วิธีที่ 2 เลือกเข้าโปรแกรมทางหน้าจอแรก ( Desktop )
1.ดับเบิล้ คลิกที่ไอคอน Corel Video Studio Pro X9
3. จงอธิบายวิธีการปิ ดโปรแกรม Corel VideoStudio X9มา 2 วิธี( 4 คะแนน)
มีวธิ ีการปิ ด อย่างน้อย 2 วิธีดงั นี้
วิธีที่ 1
1. คลิกเลือกเมนู File
2. เลือก Exit
วิธีที่ 2
1. คลิกเลือก
2. เลือกบันทึกหรื อไม่บนั ทึกงาน ( ถ้าไม่ได้เพิ่มหรื อแก้ไขโปรแกรมจะปิ ดทันที )

1 สื่อประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9

แนวกำรปฏิบัติ
เรื่ อง โปรแกรม Corel Video Studio X9
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเรี ยกใช้งาน – ปิ ด โปรแกรมCorel Video Studio Pro X9
เต็ม 10 คะแนน ใช้เวลาทา 5 นาที
การเรี ยกใช้โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X9 มีวธิ ีดงั ต่อไปนี้
1. เริ่ มคลิกเลือกปุ่ มสตาร์ทหรื อปุ่ ม
2. เลือก All Programs
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1 สื่อประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9

3. เลือก CorelVideoStudio X9
4. คลิกเลือก Corel VideoStudio X9

หรื อเลือกเข้าโปรแกรมทางหน้าจอแรก ( Desktop )
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1 สื่อประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9

กำรปิ ดโปรแกรม
มีวธิ ีการปิ ด อย่างน้อย 2 วิธีดงั นี้
วิธีที่ 1
1. คลิกเลือกเมนู File
2. เลือก Exit

วิธีที่ 2
1. คลิกเลือก
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1 สื่อประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9
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เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
เรื่ อง สื่ อประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก่อนเรี ยน
ข
ง
ค
ก
ค
ค
ข
ข
ง
ก

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หลังเรี ยน
ข
ค
ก
ค
ค
ก
ข
ข
ง
ง

