
 
 

 
  

หลักสูตร       DaVinci Resolve (VDO Editing in Davinci Resolve) 

ภาพรวมของการเรียน 

DaVinci Resolve เป็นโปรแกรมตดัต่อวิดีโอ ปรับแต่งสีแก้สี ท ำงำนส่วนของเสียง และใสภ่ำพกรำฟิกเคลื่อนไหว 
ได้ในโปรแกรมเดียว  

โปรแกรม DaVinci Resolve อยู่ภำยใต้กำรดแูลและพฒันำโดย Blackmagic Design  
https://www.blackmagicdesign.com เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงำนวิดีโอทัว่ๆไปจนงำนระดบัหนงัHollywood  ทัง้นี ้
โปรแกรม DaVinci Resolve ใช้ได้กบั macOS, Windows, และ Linux  และมีให้ใช้ทัง้ที่เป็นเวอร์ชัน่โปรคือ 
DaVinci Resolve Studio ที่ต้องซือ้ License และ DaVinci Resolve ที่สำมำรถใช้งำนได้แบบฟรีๆเพียงแต่ว่ำ
ฟังก์ชัน่กำรท ำงำนอำจไม่ครบถ้วนเท่ำกบัเวอร์ชัน่โปร แต่ควำมสำมำรถกำรท ำงำนด้ำนงำนวิดีโอนัน้นบัว่ำดีเยี่ยม
เกินกว่ำโปรแกรมฟรีไปมำกที่เดียว เหมำะมำกส ำหรับผู้ ต้องกำรท ำงำนตดัต่อวิดีโอทัว่ๆไปหรือผู้ เร่ิมต้น 

ส ำหรับคอร์ส DaVinci Resolve (VDO Editing in Davinci Resolve) นีมุ้่งเน้นสอนพืน้ฐำนส ำคญัในกำรใช้งำน 
โประแกรม DaVinci Resolve  

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 
หลกัสตูร 28 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 8 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 

พืน้ฐานของผู้ เรียน 
 Windows  

โปรแกรมที่ใช้ 
DaVinci Resolve 16 

เหมาะส าหรับ 
ผู้สนใจทัว่ไปหรือที่ต้องกำรท ำงำนด้ำน VDO  

 
วิทยากร  
อำจำรย์ จิรทศัน์ ร ำพงึกิจ  
อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูร 3D Animation 

https://www.blackmagicdesign.com/


 
 

 
  

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้จบหลกัสตูรจะสำมำรถเข้ำใจถึงกระบวนกำรสร้ำงงำน VDO ด้วยโปรแกรม  DaVinci Resolve 

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรสง่บคุลำกรเข้ำฝึกอบรมทำงวิชำชีพของบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจำกหกั
ค่ำใช้จ่ำยได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตำมประกำศกระทรวงกำรคลงั  

• ผู้ เรียนสำมำรถเรียนทบทวนซ ำ้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี   

• ผู้ผ่ำนกำรอบรมจะได้รับประกำศนียบตัร โดยควำมควบคมุของกระทรวงศกึษำธิกำร 

 
ค่าอบรม 

ค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 10,800 บำท  

รำคำควบคมุโดยกระทรวงศึกษำธิกำร ไม่มีภำษีมลูค่ำเพิ่ม 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 9,800 บาท 

หมายเหตุ :: หากเร่ิมเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้ 

 
 
วิธีการช าระเงนิ  

1. ช ำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลำ 1สปัดำห์ 
2. โอนเงินเข้ำบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จ ำกดั" 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ สำขำฟอร์จนูทำวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณำสง่รำยละเอียดกำรช ำระค่ำอบรมผ่ำน  
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. สัง่จ่ำยเช็คขีดคร่อมในนำม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จ ำกดั"   
4. ช ำระผ่ำนบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสำขำ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนวันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 
 



 
 

 
  

 

DaVinci Resolve (VDO Editing in Davinci Resolve) Course Outline 
ครัง้ท่ี 1 

เรียนรู้ Interface  page ต่ำงๆ ของโปแกรม และ ภำพรวมของโปรแกรมว่ำสำมำรถใช้ท ำงำนอย่ำงไร 
พร้อมแบบฝึกหดักำรสร้ำงงำน  video 

ครัง้ท่ี 2  
เร่ิมรู้กำรใช่งำนโปรแกรมอย่ำงมีขัน้ตอน  
ตัง้แต่กำรจกักำรกบั footage  ด้วย Media Page และควำมสำมำรถอ่ืนๆ เช่นกำร Syncing audio 
และ video 
 

ครัง้ท่ี 3 
 
เรียนรู้กำรตดัต่อ  video  อย่ำงรวดเร็วด้วย Cut page  เพิ่มประสิทธิภำพของกำรท ำงำนให้เร็วขึน้
ของ DaVinci Resolve16 
 

ครัง้ท่ี 4 

เรียนรู้กำรตดัต่อ  video  อย่ำงละเอียด เรียนกำรใช่เคร่ืองกำรตดัต่อที่ใช้งำนง่ำยแต่มีประสิทธิภำพ
ของโปรแกรม ด้วย Edit Page  

ครัง้ท่ี 5 

เรียนเร่ืองกำรใส ่Graphics และ effect ต่ำงๆ ให้กบังำน vdo กำรใสต่วัอกัษร และ กำรท ำให้
เคลื่อนไหว และอื่นๆ ด้วยกำรท ำงำนกบั Fusion Page  

ครัง้ท่ี 6 
เรียนรู้กำรท ำงำนด้วย Color Page คือกำรปรับแต่งสี  video  กำรท ำColor Grading  
ถือเป็นจุดเด่นอีกอย่ำงที่ส ำคญัของโปรแกรม DaVinci Resolve ที่มีเคร่ืองในกำรงำนด้ำนนีไ้ด้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพแบบมือโปร แต่ใช้งำนได้ไม่ยำก 



 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครัง้ท่ี 7 

เรียนรู้กำรท ำงำนด้ำนเสียงของโปรแกรม ด้วย Fairlight Page  เช่นกำรตดัต่อเสียง กำรปรับแต่ง
เสียง effect ต่ำงๆ  กำรเรียนกำรท ำงำนกบัเสียงสนทนำ และเสียงดนตรี และอื่นๆ 

ครัง้ท่ี 8  
สรุปเนือ้หำที่เรียนมำและท ำแบบฝึกหดั  
เรียนรู้กำรน ำงำนออกไปสู้ขัน้ตอนสดุท้ำยด้วย Deliver Page และเทคต่ำงๆที่ควรรู้ในกำร render 
media 
 

***หมายเหตุ รอบเรียน อำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 


