
  

  



  

ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การน าเสนอส่ือประสม ชุดน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็น
ส่วนหน่ึงในการเรียนรู้ของผูเ้รียนในรายวิชาเพิ่มเติม การน าเสนอส่ือประสม  ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  รหสัวชิา ง 21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใหส้ามารถพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการน าเสนอ 
ส่ือประสมและการสร้างส่ือประสม  ซ่ึงผูเ้รียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
ไดเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง การน าเสนอส่ือประสมชุดน้ี มีทั้งหมด 6 เล่ม ดงัต่อไปน้ี 

เล่มท่ี 1 ส่ือประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9 
เล่มท่ี 2 การใชง้านและส่วนต่างๆของโปรแกรม 
เล่มท่ี 3 การตดัต่อและบนัทึกคลิปวดีีโอ  
เล่มท่ี 4 เทคนิคการแต่งภาพและวดีีโอ  
เล่มท่ี 5 พื้นหลงัและภาพเคล่ือนไหว 
เล่มท่ี 6 การตดัต่อเสียงและการน าไปใช ้

ในแต่ละเล่มมีความต่อเน่ืองของความรู้ดงันั้นนกัเรียนจึงควรศึกษาตามขั้นตอน 
ทีละชุดไม่ควรขา้ม  เพราะอาจจะท าใหเ้กิดความไม่เขา้ใจในเน้ือหา  ส าหรับเอกสาร
ประกอบการเรียนเล่มน้ีเป็นเล่มท่ี 1 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะมีประโยชน์แก่นกัเรียน
และต่อการจดัการเรียนรู้ของครู นกัเรียนควรอ่านค าแนะน าในการใชใ้หเ้ขา้ใจก่อน 
เป็นล าดบัแรกและควรปฏิบติัตามดว้ยความซ่ือสัตยต่์อตนเอง เพื่อผลท่ีดีในการสร้าง 
องคค์วามรู้ท่ีย ัง่ยนืแก่ตวันกัเรียนต่อไป       
 
 
 
                                                                                                      นายบดินทร์  ส าเร็จดี 
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ค ำแนะน ำส ำหรับครู 
 
 

 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง การน าเสนอส่ือประสมเล่มท่ี  1  ส่ือประสมและ
โปรแกรม Corel Video Studio X9 เล่มน้ี ใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
รายวชิาเพิ่มเติม  การน าเสนอส่ือประสม  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน 
บา้นป่าแดง โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1. ครูแจกเอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง การน าเสนอส่ือประสม  เล่มท่ี  1   
ส่ือประสมและรู้จกัโปรแกรม Corel Video Studio X9 ใหน้กัเรียน 

2. ครูช้ีแจงการใชเ้อกสารประกอบการเรียน ใหน้กัเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบติั 
3. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูวา่นกัเรียนมีพื้นฐานความรู้ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
4. ครูใหน้กัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การน าเสนอส่ือประสม 

เล่มท่ี 1 ส่ือประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9  และกิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียน 
ไดท้บทวนและเกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 

5. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อดูวา่นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ 
หลงัเรียนมากนอ้ยเพียงใด 

6. ครูตรวจคะแนนและบนัทึกผลลงในแบบเกบ็คะแนนการท าเอกสารประกอบ 
การเรียน  เร่ือง การน าเสนอส่ือประสม เล่มท่ี  1  ส่ือประสมและโปรแกรม  
Corel Video Studio X9 เล่มน้ี 

7. ครูแจง้คะแนนใหน้กัเรียนทราบ 
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ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียน 
 
 

 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การน าเสนอส่ือประสมเล่มท่ี  1  ส่ือประสมและ
โปรแกรม Corel Video Studio X9 เล่มน้ี ใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
นกัเรียน รายวชิาเพิ่มเติม  การน าเสนอส่ือประสม รหสัวชิา 21201  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบา้นป่าแดง โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1. นกัเรียนฟังค าช้ีแจงการใชเ้อกสารประกอบการเรียนใหเ้ขา้ใจ 
2. ใหน้กัเรียนรับเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การน าเสนอส่ือประสม เล่มท่ี  1   

ส่ือประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9 
3. นกัเรียนเร่ิมท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เพื่อประเมินดูวา่นกัเรียนมีพื้นฐาน 

ความรู้ความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด 
4. ใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาท าความเขา้ใจใหดี้ตั้งแต่หนา้แรกจนถึงหนา้สุดทา้ย

ตามล าดบัขั้นตอน  
5. เม่ือพบค าช้ีแจงหรือค าถามในแต่ละเล่มของเอกสารประกอบการเรียน 

ใหน้กัเรียนอ่านและท ากิจกรรมท่ีก าหนดใหอ้ยา่งรอบคอบ 
6. ส่งผลงานการท ากิจกรรมการเรียนรู้จากเอกสารประกอบการเรียน  เพื่อใหค้รู

ตรวจและบนัทึกผล 
7. เม่ือนกัเรียนทุกคนท ากิจกรรมการเรียนรู้ครบแลว้ ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ

หลงัเรียนดว้ยความตั้งใจและซ่ือสัตย ์
8. รับฟังการบอกคะแนนจากครู 
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เอกสำรประกอบกำรเรียน 

เร่ือง กำรน ำเสนอส่ือประสม 
เล่มที่  1  ส่ือประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9 

เวลำเรียน  3  ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระส าคญั 
  การน าเสนอ (Presentation)  เป็นการบรรยายหรือน าเสนอขอ้มูล 
ใหแ้ก่ผูฟั้ง  มีจุดประสงคห์ลกัอยูท่ี่การท าใหผู้พ้บเห็นไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงกนั   
ส่ือประสม เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงและน าเสนอในรูปขอ้ความ รูปภาพ 
เสียง วดีีทศันเ์ช่ือมโยงกบัอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชเ้พื่อการท่องไปในเน้ือเร่ือง 
อยา่งน่าสนใจโดยใชโ้ปรแกรม Corel Video Studio ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีช่วย 
ในการสร้างวดีีโอและส่ือประเภทต่างๆ โดยมีการเรียกใชง้าน อยา่งนอ้ย 2 วธีิ คือ  
ทางไอคอนหนา้เดสกท์อ็ปและทางเมนูสตาร์ท และมีการปิดอยา่งนอ้ย 2 วธีิ คือ  
การกดปุ่ม Close และทางเมนูบาร์ 

 

สาระการเรียนรู้ 
   1.ความหมายของการน าเสนอ 

  2.ความหมายของส่ือประสม 
  3.รูปแบบและองคป์ระกอบของส่ือประสม 
  4.การตดัต่อวดีีโอเบ้ืองตน้ 
  5.การเรียกใชแ้ละปิดโปรแกรม Corel Video Studio 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของการน าเสนอได ้
2. นกัเรียนสามารถระบุประเภท  จ  าแนกรูปแบบไฟล ์
และองคป์ระกอบของส่ือประสมได ้
3. นกัเรียนสามารถอธิบายการตดัต่อวดีีโอเบ้ืองตน้ได ้
4. นกัเรียนสามารถเรียกใชแ้ละปิดโปรแกรม 
Corel Video Studio X9 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

แบบทดสอบภำคทฤษฎ ี จ  านวน 10 ขอ้ (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 
ค ำช้ีแจง 1.   แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน  10 ขอ้ 
   2.  นกัเรียนเลือกกากบาท(X)  ขอ้ท่ีนกัเรียนเห็นวา่ถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
   ลงในกระดาษค าตอบ   

คะแนนเตม็ 10 คะแนน  ใชเ้วลาท า 10 นาที 

 
 

1. ขอ้ใดคือจุดประสงคห์ลกัในการน าเสนอขอ้มูลถูกตอ้งท่ีสุด 
 ก.  ความบนัเทิง 
 ข.  รับขอ้มูลถูกตอ้งตรงกนั 
 ค.  ความผอ่นคลาย 
 ง.  การศึกษาหาความรู้ 
 

2.  ขอ้ใดคือส่ือประสมถูกตอ้งท่ีสุด 
 ก.  รูปภาพ 
 ข.  เสียง 
 ค.  ป้ายขอ้ความ 
 ง.  วดีีทศัน์ 
 

3.  Interactivity  Multimedia  คือขอ้ใด 
 ก.  ส่ือประสมทางเดียว 
 ข.  ส่ือประสมไม่สามารถโตต้อบได ้
 ค.  ส่ือประสมท่ีสามารถโตต้อบได ้
 ง.  อุปกรณ์ต่างๆของส่ือประสม 
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4. รูปแบบไฟลใ์ดใชแ้ล่นบน  DVD – Video 
 ก.  VOB 
 ข.  MOV 
 ค.  WMV 
 ง.  3GP 

 

5.  ขอ้ใดเป็นไฟลเ์สียงทั้งหมด 
 ก.  WAV  Docx 
 ข.  Docx  MIDI 
 ค.  WAV  MIDI 
 ง.  MP3  AVI 
 

6.  รูปแบบไฟล ์ AVI  เป็นไฟลช์นิดใด 
 ก.  ภาพ 
 ข.  เสียง 
 ค.  วดีีโอ 
 ง.  เอกสาร 
 

7.  ประเทศไทยใชส้ัญญาณโทรทศัน์ระบบใด 
 ก.  SECAM 
 ข.  PAL 
 ค.  NTSC 
 ง.  HTTP 
 

8. โปรแกรมใดท่ีใชใ้นการตดัต่อวดีีโอ 
 ก.  Corel  Draw 
 ข.  Corel Video 
 ค.  Window Media Player 
 ง.  Video  Call 
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9. ขอ้ใดไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานของวดีีโอ 
 ก.  VCD 
 ข.  DVD 
 ค.  SVCD  
 ง.  MCD 
 

10.  ขอ้ใดคือรูปแบบไฟลข์องรูปภาพ 
 ก.  BMP 
 ข.  WMV 
 ค.  WMA 
 ง.  Docx 
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ใบควำมรู้ 
กำรน ำเสนอส่ือประสม 

 
 

  กำรน ำเสนอ (Presentation)  
การน าเสนอ (Presentation)  หมายถึง  การบรรยายหรือน าเสนอขอ้มูลใหแ้ก่

ผูฟั้ง  โดยอาจมีอุปกรณ์ประกอบการบรรยายหรือไม่กไ็ด ้ การน าเสนอมีจุดประสงคห์ลกั
อยูท่ี่การท าใหผู้พ้บเห็นไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงกนั งานน าเสนอ จึงอาจหมายถึง   เสียง
ขอ้ความ  รูปภาพ    วดีีโอ  ท่ีไดน้ าเสนอแก่บุคคลอ่ืนๆ 

ส่ือประสม 
ส่ือประสม มาจากภาษาองักฤษวา่ มลัติมีเดีย (multimedia) ค าวา่ มลัติ (multi) 

หมายถึง หลายๆ อยา่งผสมรวมกนัส่วนค าวา่ มีเดีย (media) หมายถึง ส่ือ ข่าวสาร  
ช่องทางการติดต่อส่ือสารเม่ือน ามารวมกนัเป็นค าวา่มลัติมีเดียหรือส่ือประสม 
 ส่ือประสม คือ การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อแสดงและน าเสนอในรูปขอ้ความ รูปภาพ 
เสียงวดีีทศัน ์ โดยเช่ือมโยงกบัอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชเ้พื่อการท่องไปในเน้ือเร่ืองการมี
ปฏิสัมพนัธ์ การสร้าง และการส่ือสาร 

รูปแบบของส่ือประสม 
1. ส่ือประสมท่ีไม่สามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้(Multimedia)  การน าส่ือหลายชนิดมา

ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตวัจดัการและควบคุม 
ใหส่ื้อต่างๆ แสดงผลออกมาทางหนา้จอและล าโพงของคอมพิวเตอร์ ส่ือประสมเป็นส่ือ 
ท่ีใชโ้ดยการน าส่ือหลายประเภท มาใชร่้วมกนัในการเรียนการสอน เช่นน าวดีีทศันม์าสอน
ประกอบการบรรยายของผูส้อน โดยมีส่ือส่ิงพิมพป์ระกอบดว้ยหรือส่ือประสม 
ในชุดการเรียน หรือชุดการสอน การใชส่ื้อประสมน้ีผูเ้รียนและส่ือจะไม่มีปฏิสัมพนัธ์
โตต้อบกนั และจะมีลกัษณะเป็น ” ส่ือหลายแบบ ” ตามศพัทบ์ญัญติัของราชบณัฑิตยสถาน 
 
 



1 ส่ือประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9 9 
  

2. ส่ือประสมท่ีสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้(Interactivity Multimedia)  กล่าวคือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถจดัการขอ้มูลภาพและเสียงใหแ้สดงผลบนจอในลกัษณะ 
ท่ีโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้ไม่ใช่การแสดงผลรวดเดียวจบ (run through) แบบวดีีทศัน ์หรือ
ภาพยนตร์และไม่ใช่การส่ือสารทางเดียว (one-way communication) คือ ผูช้มเป็นผูดู้ 
ฝ่ายเดียวอีกต่อไป 
 3. ประสมส่ือท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์และกระบวนการเขา้ร่วมกนั น ามาใชส้ าหรับ 
การเรียนการสอนปกติทัว่ ๆไปเช่น ชุดอุปกรณ์ ชุดการเรียนการสอนบทเรียน 
แบบโปรแกรม ศูนยก์ารเรียน เป็นตน้  ส่ือประสมแต่ละชนิดท่ีจดัอยูใ่นประเภทน้ี 
มีหลกัการและลกัษณะเด่นแตกต่างกนัออกไป  
 4. ประสมส่ือประเภทฉาย  เป็นการประสมโดยมีขอ้จ ากดัท่ีความสามารถและ
คุณสมบติัเฉพาะตวัของอุปกรณ์เคร่ืองฉายเป็นส าคญั เช่น สไลดป์ระกอบเสียงและ 
วดีีทศัน์ประกอบเสียง สไลดแ์ละแผน่โปร่งใส วดิีโออิมเมจเป็นตน้ และฉายบนจอ 
ตั้งแต่ 2 จอข้ึนไปเป็นการใชฉ้ายกบัผูช้มเป็นกลุ่มส่ือประสมประเภทฉายน้ีสามารถใช้
ประกอบการศึกษาและการเรียนการสอนโดยเฉพาะส าหรับผูเ้รียนท่ีชอบการเรียนรู้ 
จากการอ่านภาพช่วยดึงดูดความสนใจใหผู้ช้มไดติ้ดตามและมีประสิทธิภาพเป็นการช่วย
ในการเรียนการสอน 
 5. ส่ือประสมระบบการส่ือสารกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยการใชค้อมพิวเตอร์
ร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืนเช่นเคร่ืองเล่นซีดี– รอม เคร่ืองเสียงระบบดิจิตอล เคร่ืองเล่นแผน่ 
วดีีทศัน ์ เป็นตน้ เพื่อใหค้อมพิวเตอร์ท างานค านวณคน้หาขอ้มูลแสดงภาพวดีีทศัน์ 
และมีเสียงต่าง ๆ การท างานของส่ือหลาย ๆอยา่งในส่ือประสมประกอบดว้ยการท างาน
ของระบบเสียง (Sound) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพน่ิง (Still Images) วดีีทศัน ์
(Video) และไฮเปอร์เทก็ซ์ (Hypertext) ส่ือประสมในลกัษณะน้ีนบัวา่เป็นเทคโนโลยใีหม่
ก าลงัไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวาง  เพราะเป็นเทคโนโลยท่ีีท าใหเ้ราสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการแสดงขอ้มูลไดห้ลากหลายรูปแบบ ดงันั้น ส่ือประสมจะตอ้งมี
คุณสมบติัส าคญัประการหน่ึง คือความสามารถในการโตต้อบ (Interactivity) อุปกรณ์ 
ท่ีตอบสนองความสามารถน้ีไดคื้อคอมพิวเตอร์นัน่เอง 
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  องค์ประกอบของส่ือประสม 
 ส่ือประสมในปัจจุบนัจะใชค้อมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลกัในการเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบรวมของขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง ภาพกราฟิกเคล่ือนไหวและภาพเคล่ือนไหวแบบ
วดีีทศัน ์ เพื่อรวมเป็นองคป์ระกอบของส่ือประสมในลกัษณะของ  ส่ือหลายมิติ  
 ภำพ (Graphics)  เป็นส่วนของส่ือประสมท่ีใชป้ระโยชนใ์นการส่ือความหมาย 
ไดดี้ มีสีสันและสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดก้วา้งขวาง เพราะดึงดูดความสนใจได  ้
ภาพประกอบดว้ยภาพบิตแมพ (Bitmaps) เป็นการเกบ็รูปภาพเป็นพิกเซล แต่ละพิกเซล 
กคื็อจุดเลก็ๆ ท่ีแสดงเป็นสีการเกบ็ขอ้มูลจะเกบ็เป็นพิกเซล  ดงันั้นรูปภาพแต่ละรูป 
จึงตอ้งเกบ็ขอ้มูลจ านวนมากในการจดัเกบ็  จึงมีเทคนิคการบีบอดัขอ้มูล เพื่อใหเ้ลก็ลง
ผูพ้ฒันาไดส้ร้างมาตรฐานการเกบ็ขอ้มูลและบีบอดั เช่น .BMP, .GIF, .JPG, .TIF  เป็นตน้ 
 ภำพเคล่ือนไหว  หมายถึง ภาพกราฟิกเคล่ือนไหวหรือภาพแอนิเมชนั (animation) 
ซ่ึงน าภาพกราฟิกท่ีวาดหรือถ่ายเป็นภาพน่ิงไวม้าสร้างใหแ้ลดูเคล่ือนไหวดว้ยโปรแกรม
สร้างภาพเคล่ือนไหวภาพเหล่าน้ี จะเป็นประโยชนใ์นการจ าลองสถานการณ์จริง เช่น  ภาพ
การขบัเคร่ืองบิน เป็นตน้  การบรรจุภาพเคล่ือนไหวแบบวดีีทศันล์งในคอมพิวเตอร์
จ าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรมและอุปกรณ์เฉพาะในการจดัท าปกติแลว้แฟ้มภาพวดีีทศันจ์ะมี
ขนาดเน้ือท่ีบรรจุใหญ่มาก  ดงันั้นจึงตอ้งลดขนาดแฟ้มภาพลงดว้ยการใชเ้ทคนิคการบีบอดั
ภาพ (Compression)  รูปแบบของภาพวดีีทศันบี์บอดัท่ีใชก้นัทัว่ไป ไดแ้ก่ Quick time 
,AVIและ Mpeg 
 เสียง (Sound) เสียงเป็นส่วนประกอบส าคญัของระบบการน าเสนอส่ือประสม 
เสียงท าใหบ้รรยากาศการรับรู้น่าสนใจ เช่น ในเกม ภาพยนตร์ ซีดีจะมีการบนัทึกเสียง 
เป็นส่วนหลงัเพื่อสร้างอารมณ์ต่างๆ ร่วมดว้ยลกัษณะของเสียงประกอบดว้ยคล่ืนเสียง 
แบบออดิโอ มีการบนัทึกเป็น .WAV .AU การบนัทึกจะบนัทึกตามลูกคล่ืนเสียง โดยมี 
การแปลงเป็นสัญญาณใหเ้ป็นดิจิตอลเกบ็ในรูปแบบการบีบอดัเสียงเพื่อใหเ้ลก็ลง 
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 วดีีทศัน์ (Video)  วดีีทศัน์เป็นภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวประกอบเสียงวดีีทศัน์ 
เป็นรูปแบบการน าเสนอท่ีใหร้ายละเอียดการเคล่ือนไหวเหมือนจริง  ส่วนของวดีีทศัน์
ประกอบดว้ยดิจิทลัวดีีทศัน ์ เป็นการน าสัญญาณวดีีทศัน ์เกบ็ในรูปการบีบอดั มีการสร้าง
มาตรฐาน เช่น  MPEG, AVI, MOV  สัญญาณถ่ายทอดสด เป็นการน าเอาสัญญาณวดีีทศัน ์
จากการถ่ายทอดรายการจริงเช่ือมโยงการกระจายส่งไปยงัปลายทางท่ีตอ้งการ  ในส่วนของ
วดีีทศันมี์อุปกรณ์การประมวลผลหลายอยา่งท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งการเช่ือมโยงหลายมิติ 
 ส่วนส าคญัอยา่งหน่ึงของการใชง้านในรูปแบบส่ือประสมในลกัษณะของส่ือหลาย
มิติ คือ ขอ้มูลต่างๆสามารถเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  โดยใชจุ้ดเช่ือมโยง 
หลายมิติ (hyperlink) การเช่ือมโยงน้ีจะสร้างการเช่ือมต่อระหวา่งขอ้มูลตวัอกัษรภาพ 
และเสียง  โดยการใชสี้ ขอ้ความขีดเส้นใต ้หรือสัญลกัษณ์รูปท่ีใชแ้ทนสัญลกัษณ์ต่าง ๆ 
เช่น รูปล าโพง  รูปฟิลม์ ฯลฯ  เพื่อใหผู้ใ้ชค้ลิกท่ีจุดเช่ือมโยงเหล่านั้นไปยงัขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
 

ประโยชน์ของส่ือประสม 
ส่ือประสมไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติของคนเรามากยิง่ข้ึน โดยมีประโยชน ์ดงัน้ี 

1.  เสนอส่ิงเร้าใหก้บัผูเ้รียน ไดแ้ก่ เน้ือหา ภาพน่ิง ค  าถาม ภาพเคล่ือนไหว 
2.  น าเสนอข่าวสารในรูปแบบท่ีไม่จ าเป็นตอ้งเรียงล าดบั  เช่น  บทเรียนมลัติมีเดีย 
3.  สร้างส่ือเพื่อความบนัเทิง 
4.  สร้างส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์ 
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กจิกรรมที่ 1 

เร่ือง กำรน ำเสนอส่ือประสม 

 

ช่ือ.............................................. นามสกลุ................................. ชั้น....... เลขท่ี........... 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1.  ความหมายของการน าเสนอ ( Presentation )( 2 คะแนน) 

            
            
            

 

2.  ความหมายของส่ือประสม ( Multimedia )( 2 คะแนน) 
            
            
            

 

3.  รูปแบบของส่ือประสมมีอะไรบา้ง( 3 คะแนน) 
            
            
            
            

        

4.  ส่ือประสมประกอบไปดว้ยส่ิงใดบา้ง( 3 คะแนน) 
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ใบควำมรู้ 
 เร่ือง  กำรตดัต่อวดิโีอเบ้ืองต้น   

 

  
 
 ในปัจจุบนังานวิดีโอไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตของเรามากข้ึน ดว้ยความสามารถ
ของงานทางดา้นมลัติมีเดียท่ีท าใหก้ารน าเสนองานของเราน่าสนใจแลว้  ราคากลอ้งวดีิโอ 
กร็าคาถูกลงมามากและหาซ้ือไดไ้ม่ยาก  พร้อมกบัโปรแกรมท่ีใชใ้นการตดัต่อวิดีโอกมี็ให้
เลือกใชม้ากมายและก็ไม่ยากจนเกินไปท่ีจะเรียนรู้  ส าหรับส่ือน้ีจะขอน าเสนอการตดัต่อ
ดว้ยโปรแกรม Corel Video StudioX9  เพื่อเป็นพื้นฐานในการตดัต่อ  
 ประโยชน์ของงำนวดิีโอ 
 1.  แนะน าองคก์รและหน่วยงาน  การสร้างงานวิดีโอเพื่อแนะน าสถานท่ีต่างๆ หรือ
ในการน าเสนอขอ้มูลภายในหน่วยงานและองคก์ร  เพื่อสร้างความน่าสนใจใหก้บัผูช้มผูฟั้ง
และยงัก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในตวังานไดง่้ายข้ึน 
 2.  บนัทึกภาพความทรงจ า  เหตุการณ์ส าคญัต่างๆ เช่น การเดินทางไปท่องเท่ียว 
ในสถานท่ีต่างๆ งานวนัเกิดงานแต่งงาน งานรับปริญญางานเล้ียงของหน่วยงานหรือองคก์ร 
ซ่ึงเดิมเราจะเกบ็ไวใ้นรูปแบบภาพน่ิง 
 3.  การท าส่ือการเรียนการสอน  คุณครูสามารถสร้างส่ือการสอนในรูปแบบวิดีโอ
ไวน้ าเสนอไดห้ลายรูปแบบ เช่น เป็นวิดีโอโดยตรง เป็นภาพวิดีโอประกอบในโปรแกรม 
POWER POINT   เป็นภาพวดีิโอประกอบใน Homepage และอ่ืนๆ 
 4.  การน าเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัต่างๆ  เปล่ียนการน าเสนองาน
จากรูปแบบเดิม ท่ีเป็นเอกสารภาพประกอบ แผ่นชาร์จแผ่นใส ให้ทนัสมยัเหมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั 
 5.  วิดีโอส าหรับบุคคลพิเศษ  บุคคลในโอกาสพิเศษ อาจหมายถึง วิทยากรท่ีมา
บรรยาย ผู ้จะ เกษียณอายุจากการท า งาน โอกาสของบุคคลท่ีได้รับรางวัลต่างๆ 
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แนวคดิในกำรสร้ำงวดิีโอ 
ก่อนท่ีลงมือสร้างผลงานวดีิโอสักเร่ือง จะตอ้งผา่นกระบวนการคิดวางแผน 

มาอยา่งรอบคอบในท่ีน้ีขอแนะน าแนวคิดในการท างานวดีิโออยา่งมีประสิทธิภาพ  
ตรงตามความตอ้งการ จะไม่ตอ้งมาเสียเวลาแกไ้ขภายหลงั โดยมีล าดบัแนวคิดของงาน
สร้างวดีิโอเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

1.  เขยีน Storyboard 
ส่ิงแรกท่ีเราควรเรียนรู้ก่อนสร้างงานวดีิโอ กคื็อ   การเขียนStoryboard  คือ  

การจินตนาการฉากต่างๆ  ก่อนท่ีจะถ่ายท าจริงในการเขียน Storyboard อาจวิธีง่ายๆ ไม่ถึง
ขนาดวาดภาพปรกอบกไ็ด ้ เพียงเขียนวตัถุประสงคข์องงานใหช้ดัเจนว่าตอ้งการส่ืออะไร
หรืองานประเภทไหน จากนั้ นดูว่าเราต้องการภาพอะไรบ้าง เขียนออกมาเป็นฉาก 
เรียงล าดบั 1, 2, 3เป็นตน้ 

2.  เตรียมองค์ประกอบต่ำงๆ ทีต้่องใช้ 
ในการท างานวิดีโอ เราจะตอ้งเตรียมองคป์ระกอบต่างๆ ให้ครบถว้น ไม่ว่าจะเป็น

ไฟลว์ดีิโอ ไฟลภ์าพน่ิง ไฟลเ์สียง หรือไฟลด์นตรี 
3.  ตัดต่องำนวดิีโอ 
การตดัต่อคือการน าองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเตรียมไวม้าตดัต่อเป็นงานวดีิโอ  

งานวดีิโอจะออกมาดีน่าสนใจเพียงใด  ข้ึนอยูก่บัการตดัต่อเป็นส าคญั ซ่ึงเราจะตอ้งเรียนรู้ 
การตดัต่อในบทต่อไปก่อน 

4.  ใส่เอฟ็เฟ็กต์/ตัดต่อใส่เสียง 
ในขั้นตอนการตดัต่อ เราจะตอ้งตกแต่งงานวดีิโอดว้ยเทคนิคพิเศษต่างๆ  เช่น   

การเล่นสี การใส่ขอ้ความ หรือเสียงดนตรี ซ่ึงจะช่วยใหง้านของเรามีสีสัน และน่าสนใจ 
5.  แปลงวดิีโอ เพ่ือน ำไปใช้งำนจริง 
ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็นขั้นตอนสุดท้าย  จะตอ้งใช้โปรแกรมตัดต่อในการ

แปลงไฟล ์เช่น โปรแกรมCorel Video Studio X9  ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสามารถแปลงไฟล์
ไดห้ลายรูปแบบ เช่น ท าเป็น VCD, DVD หรือเป็นไฟล ์WMV ส าหรับน าเสนอ 
ทางอินเทอร์เน็ต 
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อปุกรณ์ในกำรตัดต่อวดิีโอ 

1.  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
     คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ช้ินแรกท่ีจ าเป็นตอ้งมี 
ปัจจุบนัเทคโนโลยกีา้วหนา้ไปไกล ท าใหเ้ราสามารถมี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในราคา
ประหยดั  

 

2.  กล้องถ่ายวิดีโอ 
      กลอ้งถ่ายวดีิโอ มีหลายประเภท หลายรูปแบบ  
แต่ในท่ีน้ี จะกล่าวถึงการใชง้านเฉพาะกลอ้งถ่ายวดีิโอ
แบบดิจิตอล หรือกลอ้งดิจิตอลแบบ MiniDV  

 
3.  Capture  Card (การ์ดจับภาพวิดีโอ) 

      เราจ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่การ์ดแคปเจอร์
หรือการ์ดจบัภาพวดีิโอช่วยเปรียบเสมือนส่ือกลางใน
การส่งถ่ายขอ้มูล จากกลอ้งมายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
นัน่เอง   

4.  ไดรฟว์ส าหรับเขียนแผ่น CD หรือ DVD 
       อุปกรณ์น้ีจ  าเป็นตอ้งมีหากเราตอ้งการสร้างงาน 
ใหอ้ยูใ่นรูปแบบ VCD หรือ DVD ซ่ึงในปัจจุบนั 
กห็าซ้ือไดไ้ม่ยาก ราคากไ็ม่แพง  
        5.  แผ่น CD หรือ แผ่น DVD ส าหรับบันทกึข้อมูล 
         ใช้ส าหรับบนัทึกข้อมูลทัว่ไป เช่น ข้อมูลต่างๆ 
โปรแกรมเพลง รูปภาพและภาพยนตร์ สามารถเขียน
หรือบนัทึกขอ้มูลไดเ้พียงคร้ังเดียวจนกวา่จะเตม็แผน่ 
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รูปแบบไฟล์ภำพ 
 

1. BMP (Bitmap) 
     ไฟลภ์าพประเภทท่ีเกบ็จุดของภาพแบบ 
จุดต่อจุด เรียกวา่ไฟลแ์บบ บิตแมพ( Bitmap ) 
ไฟลป์ระเภทน้ีจะมีขนาดใหญ่แต่สามารถเกบ็
รายละเอียดของภาพไดอ้ยา่งสมบูรณ์การเกบ็
แบบ Bitmap ใชเ้น้ือท่ีในการเกบ็จ านวนมาก 

 

  2.  JPEG ( Joint Graphics Expert Group ) 
      เป็นการเกบ็ไฟลภ์าพแบบท่ีบีบอดัสามารถ
ท าภาพใหมี้ขนาดของไฟลภ์าพเลก็กวา่แบบ 
Bitmap หลายสิบเท่า แต่เหมาะจะใชก้บัภาพท่ี
ถ่ายจากธรรมชาติเท่านั้นไม่เหมาะกบัการเกบ็
ภาพเหมือนจริงเช่น ภาพการ์ตูน เป็นตน้ 

 

     3. GIF ( Graphics Interchange Format ) 
       เป็นวิธีการเก็บไฟล์ภาพแบบบีบอดัคลา้ย
กบั JPEG โดยทัว่ไปแลว้ไม่สามารถเกบ็ภาพท่ี
ถ่ายจากธรรมชาติไดมี้ขนาดเลก็เท่ากบั 
แบบ JPEG นอกจากน้ี GIF ยงัน าไปใชส้ร้าง
ภาพเคล่ือนไหวง่ายๆ  เช่น ในอินเตอร์เน็ต 
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 รูปแบบของไฟล์วดิีโอ 
 ไฟลว์ดีิโอท่ีน ามาใชง้านกบันั้นมีหลายรูปแบบ  โดยเราจะมาท าความรู้จกักบัไฟล์
วดีิโอแบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง          
 ไฟล์  MPEG    ( Motion  Picture  Exports   Group )  เป็นมาตรฐานส าหรับ 
การบีบอดัวดีิโอและเสียงแบบดิจิตอล   ซ่ึงเป็นรูปแบบของวดีิโอท่ีมีคุณภาพสูงและ 
นิยมใชก้บังานทุกประเภทโดยไฟล ์MPEG กย็งัแยกประเภทตามคุณสมบติัต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 
MPEG -1 ถือก าเนิดข้ึนมาในปี  2535   ซ่ึงเป็นรูปแบบของไฟลท่ี์เขา้รหสัมาดว้ย 

การบีบอดัใหไ้ดไ้ฟลท่ี์มีขนาดเลก็  เพื่อส าหรับการสร้างวดีิโอแบบ  VCD  
โดยจะมีการบีบอดัขอ้มูลสูง   มีค่าบิตเรตอยู่ท่ี  1.5  Mb/s  ซ่ึงมีคุณภาพ
ใกลเ้คียงกบัเทปวดีิโอ 

MPEG -2 ถือก าเนิดข้ึนในปี 2538  ซ่ึงเป็นรูปแบบของไฟลท่ี์เขา้รหสัมาเพื่อการสร้าง
ภาพยนตร์โดยเฉพาะ โดยสามารถสร้างเป็น SVCD  หรือ DVD กไ็ด ้
ซ่ึงอตัราการบีบอดัขอ้มูลจะนอ้ยกวา่ MPEG-1 ไฟลท่ี์ไดจึ้งมีขนาดใหญ่
และไดคุ้ณภาพสูงกวา่ดว้ยท าใหส้ามารถก าหนดอตัราการบีบอดัขอ้มูลได ้

MPEG -4 เป็นรูปแบบของไฟลแ์บบใหม่ท่ีถือก าเนิดข้ึนจากความร่วมมือกนัของ
วศิวกรทัว่โลกและไดเ้ป็นมาตรฐานของนานาชาติเม่ือปี  2542  ซ่ึงถือเป็น
การปฏิวติัวงการดิจิตอลวิดีโอ  เพราะมีรูปแบบการบีบอดัท่ีดีกวา่  
MPEG-1 และ MPEG-2   โดยไฟลป์ระเภทน้ีจะมีคุณภาพของวดีิโอสูง
และมีประสิทธิภาพโดยมีจุดประสงคเ์พื่อการใชอ้ยู ่ 3 ประเภท  คือ  ระบบ
โทรทศันแ์บบดิจิตอล   งานดา้นแอพพลิเคชัน่กราฟิกและมลัติมีเดียต่างๆ   
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 ระบบกำรส่งสัญญำณโทรทศัน์ 
          ในปัจจุบนัน้ีมีระบบการส่งสัญญาณโทรทศัน์ท่ีนิยมใช้ในแถบภูมิภาคต่างๆคือ 
1.  ระบบ NTSC (National Televion Standards Committee)  เป็นระบบโทรทศันสี์ 
ระบบแรกท่ีใชง้านในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปีค.ศ.1953 ประเทศท่ีใชร้ะบบน้ีต่อ ๆ 
มาไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น แคนาดา เปอเตอริโกแ้ละเมก็ซิโกเป็นตน้ 
2.ระบบ PAL (Phase Alternation Line)  เป็นระบบโทรทศัน์ท่ีพฒันามาจากระบบ NTSC
ท าให้มีการเพี้ยนของสีนอ้ยลง เร่ิมใชง้านมาตั้งแต่ปีค.ศ.1967 ในประเทศทางแถบยุโรป  
คือ เยอรมันตะวันตก อังกฤษ ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม บราซิล เดนมาร์ก นอร์เวย์
สวีเดน   สวิตเซอร์แลนด ์และมีหลายประเทศในแถบเอเซียท่ีใชก้นัคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย
รวมไปถึงประเทศไทยกใ็ชร้ะบบน้ี 
3. ระบบ SECAM (SEQuentiel A Memoire)  เป็นระบบโทรทศัน์อีกระบบหน่ึงคิดคน้ข้ึน
โดย Dr.HenryD.France  เร่ิมใชม้าตั้งแต่ปีค.ศ.1967 นิยมใชก้นัอยูห่ลายประเทศแถบยโุรป
ตะวนัออก ไดแ้ก่ฝร่ังเศส อลัจีเรีย เยอรมนัตะวนัออก  ฮงัการี ตูนีเซีย และรัสเซีย เป็นตน้ 
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รำยละเอยีดของเทคโนโลย ีMPEG ไฟล์ประเภทอ่ืนๆ 
/ 

MOV 
 

เป็นไฟลส์ าหรับโปรแกรม  QuickTime  จากบริษทั 
Apple  ซ่ึงนิยมใชส้ าหรับเคร่ืองแมคอินทอช    
แต่เคร่ืองพีซีกส็ามารถใชไ้ด ้  โดยจะตอ้งมีโปรแกรม 
QuickTime   เพื่อใชเ้ปิดไฟล ์   

VOB 
เป็นรูปแบบของไฟลป์ระเภท  DVD – Video  ท่ีมี
คุณภาพสูงทั้งดา้นภาพและเสียง    

DAT 
เป็นรูปแบบของไฟล์ประเภท  Video CD  ท่ีมีความ
ละเอียดต ่ากว่าไฟล์ประเภทดีวีดี   สามารถเล่นได้กับ
เคร่ืองเล่นวซีีดีโดยทัว่ไป หรือเล่นไดจ้ากคอมพิวเตอร์ 

AVI 
 

เป็นมาตรฐานไฟล์วิดีโอซ่ึงมีความละเอียดสูงเหมาะกบั
การใช้งานในการตดัต่อวิดีโอ  แต่ไม่นิยมใชใ้นการส่ง
สัญญาณหรือโอนยา้ยไปยงัปลายทางอ่ืนๆ  เพราะไฟล ์
มีขนาดใหญ่ 

WMV 
 
 

เป็นไฟลว์ดีิโอของไมโครซอฟตอี์กเช่นกนั  สามารถ 
สร้างข้ึนมาจากโปรแกรมMicrosoft Movie Maker   
ไฟลป์ระเภทน้ีไดรั้บความนิยมทางอินเตอร์เน็ต  เพราะ
ดว้ยขนาดไฟลท่ี์เลก็และมีคุณภาพดี   ท าใหส้ามารถ 
โอนถ่ายขอ้มูลไดร้วดเร็ว 
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 มำตรฐำนของวดิีโอแบบต่ำง ๆ 
 มาตรฐานของวิดีโอมีอยูด่ว้ยกนั 3  รูปแบบ คือ VCD, SVCD   และ  DVD  ซ่ึง
คุณภาพของวิดีโอก็มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท โดยแต่ละรูปแบบก็มี
คุณสมบติัดงัน้ี  

VCD   ( Video  Compact  Disc )  
VCD  เป็นรูปแบบของวิดีโอท่ีไดรั้บความนิยมกนัโดยทัว่ไป  ประกอบดว้ยภาพ

และเสียงแบบดิจิตอล   ความจุของแผ่น  VCD  โดยปกติจะอยู่ท่ี  74/80  นาทีหรือ
ประมาณ  650/700  เมกกะไบต ์โดยรับการเขา้รหสัมาจากเทคโนโลยขีอง  MPEG – 1   
มีความละเอียดของภาพอยูท่ี่  352 x และแผน่ซีดีท่ีใชเ้ขียน  VCD   

SVCD  ( Super  Video  Compact  Disc ) 
 SVCD   เป็นรูปแบบของวดีิโอท่ีคลา้ยกบั  VCD  แต่จะใหคุ้ณภาพของวดีิโอ 
ทั้งในดา้นภาพและเสียงท่ีดีกวา่   โดยเขา้รหสัมาจากเทคโนโลยขีอง  MPEG – 2  จะมีความ
ละเอียดของภาพอยูท่ี่482 x 576  พิกเซลโดยจ าเป็นตอ้งอ่านจาก 
เคร่ืองเล่น  DVD  หรือ  VCD บางรุ่นท่ีสนบัสนุนหรือเล่นจาก  CD – ROM  จากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เท่านั้น 
 DVD  ( Digital  Versatile  Disc )   
 DVDเป็นรูปแบบการเกบ็ขอ้มูลแบบใหม่ท่ีใหคุ้ณภาพของวดีิโอสูงทั้งดา้นภาพ 
และเสียงซ่ึงมากกวา่รูปแบบของ  VCD  หลายเท่าตวั  ความจุของแผน่  DVD  กมี็ 
ใหเ้ลือกใชต้ามชนิดของแผ่น  โดยมีตั้งแต่  4.7   กิกะไบตไ์ปจนถึง  17  กิกะไบต ์  ท าให้
สามารถบนัทึกภาพยนตร์ทั้งเร่ืองไดอ้ยา่งสบาย   
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  กจิกรรมที่  2 

เร่ือง กำรตดัต่อวดีโีอเบ้ืองต้น 

 

ช่ือ..............................................นามสกลุ.......................................... ชั้น....... เลขท่ี  …… 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1.  ล  าดบัแนวคิดของการสร้างวดีีโอประกอบดว้ยขั้นตอนอะไรบา้ง(3 คะแนน) 

            
            
            
            
            
            

 

2.  จงเขียนรูปแบบไฟลว์ีดีโอมาอยา่งนอ้ย 4  รูปแบบพร้อมอธิบายโดยสังเขป(4 คะแนน) 
            
            
            
            
            
 

3.  จงอธิบายมาตรฐานของวดีีโอ VCD ,SVDO  และ DVD( 3 คะแนน) 
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ใบควำมรู้ 
โปรแกรม Corel Video Studio X9  

และกำรใช้งำน 
 
 

Corel Video Studio X9  คือโปรแกรมตดัต่อวดีิโอท่ีใหคุ้ณภาพระดบั Ultra HD 
ระบบภาพแบบ Ultra High-Definition ความละเอียดสูง มาพร้อมกบัเทคนิคพิเศษขั้นสูง ให้
ผลงานการตดัต่อออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบทั้งส าหรับ หนา้เวบ็ไซต ์ แผน่ดิสก ์รวมถึง
มือถือ ไม่วา่จะใชอุ้ปกรณ์อะไรถ่ายภาพมา Corel Video Studio X9 สามารถตดัต่อวดีิโอได้
อยา่งรวดเร็วง่ายดาย ดว้ยระบบภาพท่ีสวยงาม คุณภาพของวดีิโอระดบั HD สามารถจบั
ความเคล่ือนไหวจากวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีบนหนา้จอและขอ้ความได ้ เป็นการผลิตส่ือวดีิโอ 
ท่ีเหมาะส าหรับโทรศพัทมื์อถือเวบ็ไซต ์DVD และ Blu-ray Disc ดว้ยการแกไ้ขวดีิโอ 
แบบ all-in-One 
 

กำรเรียกใช้และกำรปิดโปรแกรม  Corel  Video Studio  X9 
การเรียกใชโ้ปรแกรม  Corel  Video Studio  X9 มีวธีิดงัต่อไปน้ี 

1.  เร่ิมคลิกเลือกปุ่มสตาร์ทหรือปุ่ม  
2.  เลือก All Programs  
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3.  เลือก  Corel Video Studio  X9 
4.  คลิกเลือก Corel Video Studio  X9 
 

 
 

หรือเลือกเขา้โปรแกรมทางหนา้จอแรก ( Desktop ) 
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เม่ือเลือกเรียบร้อยจะท าการเขา้สู่โปรแกรม Corel Video Studio X9 
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กำรปิดโปรแกรม  
มีวธีิการปิด อยา่งนอ้ย 2 วธีิดงัน้ี 
วธิีที ่1 

1. คลิกเลือกเมนู File 
2. เลือก  Exit 

 
 
 
 
 
 

วธิีที ่ 2 

1. คลิกเลือก   
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กจิกรรมที่ 3 

เร่ือง โปรแกรม Corel Video Studio X9 และกำรเรียกใช้งำน 

ช่ือ........................................ นามสกุล ........................... ชั้น............... เลขท่ี  …… 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 

1.  จงอธิบายความหมายของโปรแกรม Corel Video Studio X9( 2 คะแนน) 
             
             
 

2.  จงอธิบายวธีิการเรียกใชโ้ปรแกรม  Corel Video Studio X9 มา  2  วธีิ(4 คะแนน) 
             
             
             
             
 

3.  จงอธิบายวธีิการปิดโปรแกรม Corel Video Studio X9 มา  2  วธีิ( 4 คะแนน) 
             
             
             
             
             
             
             
แบบทดสอบภำคปฏบิัติ 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเรียกเรียกใชแ้ละปิด โปรแกรม Corel Video Studio  X9 
โดยเรียกจากแถบเมนู คะแนนเตม็ 10 คะแนน  ใชเ้วลาท า 5 นาที 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
 

แบบทดสอบภำคทฤษฎ ี จ  านวน 10 ขอ้ (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 
ค ำช้ีแจง 1.   แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน  10 ขอ้ 
   2.  ใหน้กัเรียนเลือกกากบาท(X)  ขอ้ท่ีนกัเรียนเห็นวา่ถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
    ลงในกระดาษค าตอบ   

คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ใช้เวลำท ำ 10 นำท ี

 
 

1. ขอ้ใดคือจุดประสงคห์ลกัในการน าเสนอขอ้มูลถูกตอ้งท่ีสุด 
 ก.  ความบนัเทิง 
 ข.  รับขอ้มูลถูกตอ้งตรงกนั 
 ค.  ความผอ่นคลาย 
 ง.  การศึกษาหาความรู้ 
 

2.  Interactivity  Multimedia  คือขอ้ใด 
 ก.  ส่ือประสมทางเดียว 
 ข.  ส่ือประสมไม่สามารถโตต้อบได ้
 ค.  ส่ือประสมท่ีสามารถโตต้อบได ้
 ง.  อุปกรณ์ต่างๆของส่ือประสม 
 

3. รูปแบบไฟลใ์ดใชแ้ล่นบน  DVD – Video 
 ก.  VOB 
 ข.  MOV 
 ค.  WMV 
 ง.  3GP 
 
 
 
 



1 ส่ือประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9 28 
  

4.  ขอ้ใดเป็นไฟลเ์สียงทั้งหมด 
 ก.  WAV  Docx 
 ข.  Docx  MIDI 
 ค.  WAV  MIDI 
 ง.  MP3  AVI 
 

5.  รูปแบบไฟล ์ AVI  เป็นไฟลช์นิดใด 
 ก.  ภาพ 
 ข.  เสียง 
 ค.  วดีีโอ 
 ง.  เอกสาร 
 

6.  ขอ้ใดคือรูปแบบไฟลข์องรูปภาพ 
 ก.  BMP 
 ข.  WMV 
 ค.  WMA 
 ง.  Docx 
 

7.  ประเทศไทยใชส้ัญญาณโทรทศัน์ระบบใด 
 ก.  SECAM 
 ข.  PAL 
 ค.  NTSC 
 ง.  HTTP 
 

8. โปรแกรมใดท่ีใชใ้นการตดัต่อวดีีโอ 
 ก.  Corel  Draw 
 ข.  Corel Video 
 ค.  Window Media Player 
 ง.  Video  Call 
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9.  ขอ้ใดคือส่ือประสมถูกตอ้งท่ีสุด 
 ก.  รูปภาพ 
 ข.  เสียง 
 ค.  ป้ายขอ้ความ 
 ง.  วดีีทศัน์ 
 
10. ขอ้ใดไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานของวดีีโอ 
 ก.  VCD 
 ข.  DVD 
 ค.  SVCD  
 ง.  MCD 
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วชิา  การน าเสนอส่ือประสม ง 21201  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

เร่ือง  ส่ือประสมและโปรแกรม Corel video studio X9 
 

ช่ือ      ชั้น   ม.1/    เลขท่ี   
 

       
 

ขอ้ ก. ข. ค. ง.   ขอ้ ก. ข. ค. ง. 

1           1         

2           2         

3           3         

4           4         

5           5         

6           6         

7           7         

8           8         

9           9         

10           10         
 

บันทกึคะแนน 
  ก่อนเรียนได ้    คะแนน 
 

หลงัเรียนได ้                               คะแนน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

กระดำษค ำตอบ 
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แนวกำรตอบกจิกรรมที่ 1 

เร่ือง กำรน ำเสนอส่ือประสม 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1.  ความหมายของการน าเสนอ ( Presentation )( 2 คะแนน) 
  กำรน ำเสนอ (Presentation)  หมายถึง  การบรรยายหรือน าเสนอขอ้มูลใหแ้ก่
ผูฟั้ง  โดยอาจมีอุปกรณ์ประกอบการบรรยายหรือไม่กไ็ด ้ การน าเสนอมีจุดประสงคห์ลกั 
อยูท่ี่การท าใหผู้พ้บเห็นไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงกนั  
  

2.  ความหมายของส่ือประสม ( Multimedia )( 2 คะแนน) 
 ส่ือประสม มาจากภาษาองักฤษวา่ มลัติมีเดีย (multimedia) ค าวา่ มลัติ (multi) 
หมายถึง หลายๆ อยา่งผสมรวมกนัซ่ึงมีศพัทท่ี์ใกลเ้คียงกนั เช่น many, much และ multiple  
เป็นตน้  ส่วนค าวา่ มีเดีย (media) หมายถึง ส่ือ ข่าวสาร ช่องทางการติดต่อส่ือสารเม่ือน ามา
รวมกนัเป็นค าวา่มลัติมีเดียหรือส่ือประสม 
 

3.  รูปแบบของส่ือประสมมีอะไรบา้ง( 3 คะแนน) 
 1. ส่ือประสมท่ีไม่สามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้(Multimedia)     
 2. ส่ือประสมท่ีสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้(Interactivity Multimedia)   
 3. ประสมส่ือท่ีเป็นวสัดุ อุปกรณ์และกระบวนการเขา้ร่วมกนั    
 4. ประสมส่ือประเภทฉาย         
 5. ส่ือประสมระบบการส่ือสารกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการใชค้อมพิวเตอร์
ร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืน          
        

4.  ส่ือประสมประกอบไปดว้ยส่ิงใดบา้ง( 3 คะแนน) 
 ขอ้ความ (Text)    ภาพ (Graphics)   
 ภาพเคล่ือนไหว    ภาพเคล่ือนไหวแบบวดิีทศัน์   
 เสียง (Sound)    วดิีทศัน ์(Video)    
 การเช่ือมโยงหลายมิติ         
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แนวกำรตอบกจิกรรมที่ 2 

เร่ือง กำรตดัต่อวดีโีอเบ้ืองต้น 

 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1.  ล  าดบัแนวคิดของการสร้างวดีีโอประกอบดว้ยขั้นตอนอะไรบา้ง(3 คะแนน) 
 1.  เขียน Storyboard         
 2.  เตรียมองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีตอ้งใชเ้ช่น ไฟลว์ดีิโอ ไฟลภ์าพน่ิง หรือไฟลเ์สียง  
 3.  ตดัต่องานวดีิโอ          
 4.  ใส่เอฟ็เฟ็กต/์ตดัต่อใส่เสียง        
 5.  แปลงวดีิโอ เพื่อน าไปใชง้านจริง       
2.  จงเขียนรูปแบบไฟลว์ีดีโอมาอยา่งนอ้ย 4 รูปแบบ พร้อมอธิบายโดยสังเขป(4 คะแนน) 
 1.  VOB  รูปแบบของไฟลป์ระเภท  DVD – Video มีคุณภาพสูงทั้งดา้นภาพและเสียง 
 2.  MOV  ไฟลป์ระเภทน้ีจะมีคุณภาพสูงและประกอบดว้ยรายละเอียดต่างๆมากมาย 
 3.  DAT  ความละเอียดต ่ากวา่ไฟลป์ระเภทดีวดีีสามารถเล่นไดก้บัเคร่ืองเล่นวีซีดี 
 4.  AVI  ความละเอียดสูงเหมาะกบัการใชง้านในการตดัต่อวดีิโอ  แต่ไม่นิยมใชเ้พราะ
ไฟลมี์ขนาดใหญ่ 
 5.  WMV ไฟลป์ระเภทน้ีก าลงัไดรั้บความนิยมทางอินเตอร์เน็ตเพราะดว้ยขนาดไฟลท่ี์
เลก็และมีคุณภาพดี   ท าใหส้ามารถโอนถ่ายขอ้มูลไดร้วดเร็ว 
3.  จงอธิบายมาตรฐานของวดีีโอ VCD ,SVDO  และ DVD( 3 คะแนน) 
 1.  VCD  เป็นรูปแบบของวดีิโอประกอบดว้ยภาพและเสียงแบบดิจิตอล   ความจุของ
แผน่  VCD  โดยปกติจะอยูท่ี่  74/80  นาทีหรือประมาณ  650/700  เมกกะไบต ์  
 2.  SVCD   เป็นรูปแบบของวดีิโอท่ีคลา้ยกบั  VCD  แต่จะใหคุ้ณภาพของวดีิโอทั้งใน
ดา้นภาพและเสียงท่ีดีกวา่    
 3. DVD เป็นรูปแบบการเกบ็ขอ้มูลแบบใหม่ท่ีใหคุ้ณภาพของวดีิโอสูงทั้งดา้นภาพและ
เสียงซ่ึงมากกวา่รูปแบบของ  VCD  หลายเท่าตวั  
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แนวกำรตอบกจิกรรมที่ 3 

เร่ือง โปรแกรม Corel Video Studio Pro X9 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1.  จงอธิบายความหมายของโปรแกรม Corel Vide Studio X9( 2 คะแนน) 
 Corel Video StudioX9  คือโปรแกรมตดัต่อวดีิโอท่ีใหคุ้ณภาพระดบั  Ultra HD ระบบ
ภาพแบบ Ultra High-Definition  ความละเอียดสูง มาพร้อมกบัเทคนิคพิเศษขั้นสูง ให้
ผลงานการตดัต่อออกมาสมบูรณ์แบบทั้งส าหรับ หนา้เวบ็ไซต ์รวมถึงมือถือ ไม่วา่จะใช้
อุปกรณ์อะไรถ่ายภาพมา Corel Video Studio X9 สามารถตดัต่อวดีิโอไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

2.  จงอธิบายวธีิการเรียกใชโ้ปรแกรม  Corel VideoStudio X9 มา  2  วธีิ( 4 คะแนน) 
 วธิีที ่1   1.  เร่ิมคลิกเลือกปุ่มสตาร์ท       
 2.  เลือกออลโปรแกรม ( All Programs )       
 3.  เลือก  Corel Video Studio  X9        
 4.  คลิกเลือก Corel Video Studio  X9       
 วธิีที ่ 2  เลือกเขา้โปรแกรมทางหนา้จอแรก ( Desktop )    
   1.ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน Corel Video Studio Pro X9    
 

3.  จงอธิบายวธีิการปิดโปรแกรม Corel VideoStudio X9มา  2  วธีิ( 4 คะแนน) 
 มีวธีิการปิด อยา่งนอ้ย 2 วธีิดงัน้ี 
 วธีิท่ี 1          
   1. คลิกเลือกเมนู File       
   2. เลือก  Exit        
 วธีิท่ี  2          

    1. คลิกเลือก         
2. เลือกบนัทึกหรือไม่บนัทึกงาน ( ถา้ไม่ไดเ้พิ่มหรือแกไ้ขโปรแกรมจะปิดทนัที )  
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แนวกำรปฏิบัต ิ

เร่ือง โปรแกรม Corel Video Studio X9 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเรียกใชง้าน – ปิด โปรแกรมCorel  Video Studio  Pro X9 
เตม็ 10 คะแนน  ใชเ้วลาท า 5 นาที 
การเรียกใชโ้ปรแกรม  Corel  VideoStudio  Pro X9 มีวธีิดงัต่อไปน้ี 

1.  เร่ิมคลิกเลือกปุ่มสตาร์ทหรือปุ่ม  
2.  เลือก  All Programs  
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3.  เลือก  CorelVideoStudio  X9 
4.  คลิกเลือก Corel VideoStudio  X9 
 

 
 

หรือเลือกเขา้โปรแกรมทางหนา้จอแรก ( Desktop ) 
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กำรปิดโปรแกรม  
มีวธีิการปิด อยา่งนอ้ย 2 วธีิดงัน้ี 
วธีิท่ี 1 

1. คลิกเลือกเมนู File 
 2. เลือก  Exit 

  
 
 
 

 
 
วธีิท่ี  2 

1. คลิกเลือก   
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ขอ้ ก่อนเรียน 

 
ขอ้ หลงัเรียน 

1 ข 
 

1 ข 

2 ง 
 

2 ค 

3 ค 
 

3 ก 

4 ก 
 

4 ค 

5 ค 
 

5 ค 

6 ค 
 

6 ก 

7 ข 
 

7 ข 

8 ข 
 

8 ข 

9 ง 
 

9 ง 

10 ก 
 

10 ง 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 
เร่ือง ส่ือประสมและโปรแกรม Corel Video Studio X9 

 
 


