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การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 2018 

Camtasia Studio เป็นโปรแกรมทีใ่ชใ้นการบนัทกึการท างาน ระหวา่งทีเ่ราใชง้าน
อยู่ (Video Record Screen) โดยนิยมน ามาบนัทกึหน้าจอการสอน การสาธติ 
การน าเสนอต่าง ๆ ออกมาเป็นไฟลว์ดิโีอไดห้ลาย format ทัง้ mp4 และอื่นๆ ทัง้
ยงัสามารถท าการตดัต่อ สามารถเพิม่การบรรยายในลกัษณะทีเ่ป็นเสยีง หรอื

ขอ้ความ เหมาะส าหรบัในการน ามาท าเป็นสื่อการสอน การน าเสนอ  สามารถตดัตอ่และบนัทกึไฟลร์ูปแบบต่างๆ 
ได ้อาท ิWindow Media Player, Real Player, Quick Time และ Animation Gif  ในส่วนของ Studio มฟีงักช์ ัน่
การท างานมากมาย ทัง้การใส ่Effect ต่างๆ, Callout, Transition, Zoom and Pan, Visual Properties เป็นตน้ 

ในหลกัสูตรนี้จะเน้นการใชง้านพืน้ฐาน จนถงึข ัน้กลาง ตัง้แตก่ารตัง้คา่ค่าโปรแกรม การอดัวดิโีอหน้าจอ การตดัต่อ
ไฟลว์ดิโีอทีไ่ดร้บัมาใหน่้าสนใจ การ Export ไฟลท์ีต่ดัต่อเสรจ็แลว้พื่อน าไปเผยแพร่ผา่นชอ่งทางสื่อตา่งๆ ทัง้ CD, 
DVD หรอือพัโหลดขึน้เวบ็ไซตส์งัคมออนไลน์เชน่ Youtube เป็นตน้ เนื้อหาครอบคลุมตัง้แต่ Camtasia Studio 7 
ถงึ Camtasia Studio 2018 ล่าสุด 

วัตถุประสงค์: 

o ท าความรูจ้กั Camtasia Studio 8 เรยีนรูค้ าสัง่-การตัง้ค่า การบนัทกึหน้าจอดว้ยโปรแกรม Camtasia 
Recorder  

o เขา้ใจการแกไ้ขวดิโีอบน Timeline ดว้ย Play Head และเครื่องมอืในการตดัตอ่ 
o เขา้ใจการเพิม่ Track เพื่อความสะดวกในการท างานการใส่กราฟิก เพื่อสรา้งสสีนัใหก้บัการท างาน 
o เรยีนรูก้ารใส ่Effect Transition-Callout ใหก้บัคลปิวดิโีอ   
o เรยีนรูก้ารเพิม่-ลดเสยีง การแกไ้ขเสยีง  
o เรยีนรูก้ารเลอืกใชไ้ตเติล้คลปิแบบส าเรจ็รูป เพือ่ความรวดเรว็ในการท างานการ Export เพื่อน าไปใชง้าน

ในรูปแบบต่างๆ เชน่ .MP4 และสกุลอื่นๆ 
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กลุ่มเปา้หมาย: 

o นกัเรยีนนกัศกึษา 
o ครู อาจารย ์วทิยากรทีส่นใจ 
o นกัวชิาการ นกัไอท ีหรอืผูดู้และระบบ 
o ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปทีส่นใจการใชง้านโปรแกรมบนัทกึหน้าจอดว้ย Camtasia Studio 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o มคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใชง้านคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ได้ 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 12 ชัว่โมง (2 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 4,900 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน:  

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

เนื้อหาการอบรม: 

o ความตอ้งการของเครื่องทีต่ดิตัง้โปรแกรม Camtasia Studio 2018 
o คณุลกัษณะเด่นของโปรแกรม Camtasia Studio 2018 
o ฟีเจอรใ์หม่ ๆ ในเวอรช์ ัน่ 2018 นี้    
o การดาวโหลดโปรแกรม CamtasiaStudio 2018 และการตดิตัง้  
o เริม่ตน้กบั Camtasia Studio 2018    
o การบนัทกึหน้าจอดว้ย  Camtasia Recorder      
o การบนัทกึภาพแบบเตม็หน้าจอ    
o ก าหนดขนาดวดิโีอไดต้ามตอ้งการ    
o การใชง้าน Camtasia Studio    
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o การบนัทกึภาพบน  Power Point Presentation     
o แนะน าหน้าต่างโปรแกรม Camtasia Studio 2018 
o การอมิพอรต์มเีดยี (วดิโีอ รูปภาพ ออดโิอ)    
o รูจ้กักบั Timeline & Storyboard     
o การแกไ้ขวดิโีอดว้ย  Timeline    
o การลอ็คและการไม่ลอ็คแทรก็    
o การตดัส่วนทีเ่ลอืกบน Timeline    
o การท า  Mark-in และ Make-out     
o เครื่องมอืในการแบ่งคลปิวดิโิอ    
o การแทรก Markers    
o แกไ้ขเสยีงออดโิอ   
o การเพิม่ระดบัและลดระดบัเสยีงโวลุ่ม   
o แทรกเอฟเฟคใหก้บัวดิโิอ    
o การสรา้งไตเตลิคลปิ   
o แทรกไตเตลิวดิโิอจากไลบราร ี  
o แทรก ซูมและแพนคยีเ์ฟรมดว้ยตนเอง    
o การแทรก Callout     
o ท าภาพเบลอดว้ย Callout    
o การใส่เอฟเฟ็กต ์Transition ใหก้บัคลปิวดิโีอ    
o การแทรก Caption  แทรกแบบทดสอบ Flash หรอืแบบส ารวจในวดิโีอ  
o การน าเสนอผลงานวดิโีอ     
o ประเภทของไฟลว์ดิโีอ     
o การสรา้งชิน้งานดว้ยโปรแกรม   
o สรา้งไฟลว์ดิโีอเป็นไฟล ์Flash มูฟวี ่


