
ใบงานที ่2.2 (ภาคปฏิบัติ) 
เร่ือง  การเริ่มตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio  

 
ค าสั่ง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามล าดับขั้น ต่อไปนี้  ( 16 คะแนน) 
 
1. ให้นักเรียนน า Storyboard ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว มาเตรียมข้อมูลส าหรับการตัดต่อหนังสั้นตาม  
   สคริปของตนเอง 
2. เตรียมคลิปวิดีโอส าหรับการตัดต่อหนังสั้น ดังนี้ 
  
    สร้างโฟลเดอร์ส าหรับเก็บข้อมูลไว้ที่ Drive D:/  ดังนี้ 

 

 
      หมายเหตุ การตั้งชื่อโฟลเดอร์ ให้นักเรียนตั้งชื่อ My-VDO-M5 ตามด้วยเลขห้องและเลขท่ี
สองตัว เช่น นักเรียนอยู่ห้อง ม.5/9 เลขที่ 9 ตั้งชื่อโฟลเดอร์ My-VDO-M5909  

3.  ให้นักเรียนน าไฟล์ข้อมูลที่ได้เตรียมไว้แล้ว Copy ลงในโฟลเดอร์ย่อย โดยแยกเป็นหมวดหมู่ ลงใน 
    เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. ให้นักเรียนน าไฟล์ทั้งหมดที่ใช้ในการตัดต่อ เพิ่มเข้าไปใน Library โดยแยกเป็นหมวดหมู่ ทั้งไฟล์  
   วิดีโอ ภาพ และเสียง พร้อมกับท าการจัดเรียงคลิปตามหมวดหมู่ต่างๆ โดยเรียงตามชื่อคลิป  
   (Sort By Name) 
5. ให้นักเรียนเริ่มท าการตัดต่อวิดีโอตาม Storyboard โดยน าคลิปที่ได้เตรียมไว้ใน Library ลากไป 
    ใส่ใน Timeline โดยแสดงในมุมมอง Timeline View ตามชนิดของคลิปลงใน Track ต่างๆ เช่น  
    วิดีโอ หรือ ภาพ ให้ใส่ใน Video Track  เพลงประกอบ ลากใส่ลงใน Sound Track เป็นต้น    
6. น าคลิปวิดีโอที่เตรียมมาไม่ต้องการใช้ทั้งคลิป ให้นักเรียนด าเนินการตัดส่วนที่ไม่เอาออกไป 
   ตามต้องการ  
7. ท าการตัดเสียงของคลิปที่คุณภาพเสียงไม่ดีออกไปตามความเหมาะสม 
8. ให้นักเรียนท าการบันทึกไฟล์งานตัดต่อวิดีโอ ชื่อ Movie-M5 ตามด้วยเลขห้องเรียนและเลขที่สอง 
   ตัว เช่น Movie-M5909 เป็นต้น  

 
 

************************ 
 



เกณฑ์การประเมินใบงานที่ 2.2 (ภาคปฏิบัติ) 
เรื่อง เริ่มตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio 

************************* 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 

สร้างโฟลเดอร์ส าหรับเก็บ
ไฟล์ข้อมูลส าหรับตัดต่อ
วิดีโอหนังสั้น 

สร้างโฟลเดอร์
ได้แต่ไม่ถูก
ต าแหน่งและ
ตั้งชื่อไม่
ถูกต้องทั้ง 3 
โฟลเดอร์ 

สร้างโฟลเดอร์
ถูกต าแหน่ง
และตั้งชื่อ
ถูกต้อง 1 
โฟลเดอร์ 

สร้างโฟลเดอร์
ถูกต าแหน่ง
และตั้งชื่อ
ถูกต้อง 2 
โฟลเดอร์ 

สร้างโฟลเดอร์
ถูกต าแหน่ง
และตั้งชื่อ
ถูกต้องทั้ง 3 
โฟลเดอร์  

เพิ่มคลิปวิดีโอลงใน 
Library  

เพ่ิมคลิปวิดีโอ
ได้ถูกบาง
โหมด แต่ไม่มี
การแยกเป็น
หมวดหมู่ และ
ไม่ได้จัดเรียง
คลิป 

เพ่ิมคลิปวิดีโอ
ได้ถูกต้องทุก
โหมดของโหมด 
วิดีโอ ภาพ 
เสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว 
แต่ไม่มีการแยก
เป็นหมวดหมู่ 
และไม่ได้
จัดเรียงคลิป 

เพ่ิมคลิปวิดีโอ
ได้ถูกต้องทุก
โหมดของโหมด 
วิดีโอ ภาพ 
เสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว 
มีการแยกเป็น
หมวดหมู่ แต่
ไม่ได้จัดเรียง
คลิป 

เพ่ิมคลิปวิดีโอ
ได้ถูกต้องทุก
โหมดของโหมด 
วิดีโอ ภาพ 
เสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว 
โดยมีการแยก
เป็นหมวดหมู่ 
และจัดเรียง
คลิปได้ถูกต้อง 

เริ่มตัดต่อวิดีโอตาม Story 
board 

วางต าแหน่ง
คลิปใน Track 
Timeline ได้
ไม่ถูกต้องตาม 
Storyboard  
ไม่มีการตัด
คลิปและเสียง
ของวิดีโอ 
 

วางต าแหน่ง
คลิปใน Track 
Timeline ได้
ถูกต้องตาม 
Storyboard 
ได้ แต่ไม่มีการ
ตัดคลิปและ
เสียงของวิดีโอ 
และขาดความ
ต่อเนื่อง 

วางต าแหน่ง
คลิปใน Track 
Timeline ได้
ถูกต้องตาม 
Storyboard 
ได้ทั้งหมด มี
การตัดคลิป
และเสียงของ
วิดีโอได้
เหมาะสมแต่ 
ไม่มีความ
ต่อเนื่อง  

วางต าแหน่ง
คลิปใน Track 
Timeline ได้
ถูกต้องตาม 
Storyboard 
ได้ทั้งหมดและ
มีการตัดคลิป
และเสียงของ
วิดีโอได้
เหมาะสม การ
จัดเรียงคลิปมี
ความต่อเนื่อง 
น่าสนใจ 

 
 
 



 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 

การบันทึกไฟล์และเปิด
เรียกไฟล์ใช้งาน 

ตั้งชื่อไฟล์งาน
ได้ไม่ถูก
ถูกต้องตามท่ี
ก าหนดและไม่
ถูกชนิด ไม่ถูก
ต าแหน่ง  

ตั้งชื่อไฟล์งาน
ได้ถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด
เก็บไฟล์ถูก
ต าแหน่งแต่ 
ก าหนดชนิด
ไฟล์ไม่ถูกต้อง
เปิดใช้งานไม่ได้  

ตั้งชื่อไฟล์งาน
ได้ถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด
และเก็บไฟล์ถูก
ต าแหน่ง แต่
ก าหนดชนิด
ไฟล์ถูกต้อง แต่
เปิดเรียกใช้งาน
ไม่ได้  

ตั้งชื่อไฟล์งาน
ได้ถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด
และเก็บไฟล์ถูก
ต าแหน่ง 
ก าหนดชนิด
ไฟล์ได้ถูกต้อง 
เปิดเรียกใช้งาน
ในภายหลังได้ 

 
 
 
 
 

 


