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การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 2018 
Camtasia Studio เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการบนัทึกการท างาน ระหว่างท่ีเราใชง้านอยู ่(Video Record 
Screen) โดยนิยมน ามาบนัทึกหนา้จอการสอน การสาธิต การน าเสนอต่าง ๆ ออกมาเป็นไฟลว์ิดีโอได้
หลาย format ทั้ง mp4 และอ่ืนๆ ทั้งยงัสามารถท าการตดัต่อ สามารถเพิ่มการบรรยายในลกัษณะท่ีเป็นเสียง 
หรือขอ้ความ เหมาะส าหรับในการน ามาท าเป็นส่ือการสอน การน าเสนอ  สามารถตดัต่อและบนัทึกไฟล์
รูปแบบต่างๆ ได ้อาทิ Window Media Player, Real Player, Quick Time และ Animation Gif  ในส่วนของ 
Studio มีฟังก์ชัน่การท างานมากมาย ทั้งการใส่ Effect ต่างๆ, Callout, Transition, Zoom and Pan, Visual 
Properties เป็นตน้ 

ในหลกัสูตรน้ีจะเนน้การใชง้านพื้นฐาน จนถึงขั้นกลาง ตั้งแต่การตั้งค่าค่าโปรแกรม การอดัวิดีโอหนา้จอ 
การตดัต่อไฟลว์ิดีโอท่ีไดรั้บมาใหน่้าสนใจ การ Export ไฟลท่ี์ตดัต่อเสร็จแลว้พื่อน าไปเผยแพร่ผา่น
ช่องทางส่ือต่างๆ ทั้ง CD, DVD หรืออพัโหลดข้ึนเวบ็ไซตส์ังคมออนไลน์เช่น Youtube เป็นตน้ เน้ือหา
ครอบคลุมตั้งแต่ Camtasia Studio 7 ถึง Camtasia Studio 2018 ล่าสุด 

วตัถุประสงค์: 

 ท าความรู้จกั Camtasia Studio 8 เรียนรู้ค าสัง่-การตั้งค่า การบนัทึกหนา้จอดว้ยโปรแกรม Camtasia 
Recorder  

 เขา้ใจการแกไ้ขวิดีโอบน Timeline ดว้ย Play Head และเคร่ืองมือในการตดัต่อ 
 เขา้ใจการเพิ่ม Track เพื่อความสะดวกในการท างานการใส่กราฟิก เพื่อสร้างสีสันใหก้บัการท างาน 
 เรียนรู้การใส่ Effect Transition-Callout ใหก้บัคลิปวิดีโอ   
 เรียนรู้การเพิ่ม-ลดเสียง การแกไ้ขเสียง  
 เรียนรู้การเลือกใชไ้ตเต้ิลคลิปแบบส าเร็จรูป เพื่อความรวดเร็วในการท างานการ Export เพื่อ
น าไปใชง้านในรูปแบบต่างๆ เช่น .MP4 และสกุลอ่ืนๆ 
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กลุ่มเป้าหมาย: 

 นกัเรียนนกัศึกษา 
 ครู อาจารย ์วิทยากรท่ีสนใจ 
 นกัวิชาการ นกัไอที หรือผูดู้และระบบ 
 ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปท่ีสนใจการใชง้านโปรแกรมบนัทึกหนา้จอดว้ย Camtasia Studio 

ความรู้พื้นฐาน: 

 มีความรู้พื้นฐานในการใชง้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ได ้

ระยะเวลาในการอบรม: 

 12 ชัว่โมง 

ราคาคอร์สอบรม: 

 4,900 บาท / คน (ราคาน้ียงัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

วทิยากรผู้สอน: 

 อาจารยส์ามิตร โกยม 

เน้ือหาการอบรม: 

 ความตอ้งการของเคร่ืองท่ีติดตั้งโปรแกรม Camtasia Studio 2018 
 คุณลกัษณะเด่นของโปรแกรม Camtasia Studio 2018 
 ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ในเวอร์ชัน่ 2018 น้ี    
 การดาวโหลดโปรแกรม CamtasiaStudio 2018 และการติดตั้ง  
 เร่ิมตน้กบั Camtasia Studio 2018    
 การบนัทึกหนา้จอดว้ย  Camtasia Recorder      



 

 

บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 
IT GENIUS ENGINEERING CO.,LTD. 
Tel. 02-933-0427 , 088-807-9770 

COURSE OUTLINE 
รำยละเอียดหลักสูตรอบรม 

www.itgenius.co.th contact@itgenius.co.th 

 การบนัทึกภาพแบบเตม็หนา้จอ    
 ก าหนดขนาดวิดีโอไดต้ามตอ้งการ    
 การใชง้าน Camtasia Studio    
 การบนัทึกภาพบน  Power Point Presentation     
 แนะน าหนา้ต่างโปรแกรม Camtasia Studio 2018 
 การอิมพอร์ตมีเดีย (วิดีโอ รูปภาพ ออดิโอ)    
 รู้จกักบั Timeline & Storyboard     
 การแกไ้ขวิดีโอดว้ย  Timeline    
 การลอ็คและการไม่ลอ็คแทร็ก    
 การตดัส่วนท่ีเลือกบน Timeline    
 การท า  Mark-in และ Make-out     
 เคร่ืองมือในการแบ่งคลิปวิดิโอ    
 การแทรก Markers    
 แกไ้ขเสียงออดิโอ   
 การเพิ่มระดบัและลดระดบัเสียงโวลุ่ม   
 แทรกเอฟเฟคใหก้บัวิดิโอ    
 การสร้างไตเติลคลิป   
 แทรกไตเติลวิดิโอจากไลบรารี   
 แทรก ซูมและแพนคียเ์ฟรมดว้ยตนเอง    
 การแทรก Callout     
 ท าภาพเบลอดว้ย Callout    
 การใส่เอฟเฟ็กต ์Transition ใหก้บัคลิปวิดีโอ    
 การแทรก Caption  แทรกแบบทดสอบ Flash หรือแบบส ารวจในวิดีโอ  
 การน าเสนอผลงานวิดีโอ     
 ประเภทของไฟลว์ิดีโอ     



 

 

บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 
IT GENIUS ENGINEERING CO.,LTD. 
Tel. 02-933-0427 , 088-807-9770 

COURSE OUTLINE 
รำยละเอียดหลักสูตรอบรม 

www.itgenius.co.th contact@itgenius.co.th 

 การสร้างช้ินงานดว้ยโปรแกรม   
 สร้างไฟลว์ดีิโอเป็นไฟล ์Flash มูฟวี ่


