
 
 

หลักสูตร  Movie Editing with Adobe Premiere  

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรที่ครอบคลมุเนือ้หาด้านการตดัต่อภาพยนตร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere ซึง่เป็นโปรแกรมยอด
นิยม ในธุรกิจภาพยนตร์ และ Production Studio ชัน้น า ผู้ เข้าอบรมจะได้ศกึษาภาพรวมและความรู้พืน้ฐานในการท างาน 
ตัง้แต่การสร้าง Project ทัง้รูปแบบ DV HD และ DSLR HD ตลอดจนการใช้ Transition, Effect, Color Correction และ 
Plug-in ต่างๆในการท างาน ท่านจะได้ทดลองท าการตดัต่อวิดีโอ และได้ศกึษาการท าเทคนิคพิเศษ เช่น การสร้าง Title 
การท าตวัอกัษรให้เคลื่อนไหว การซ้อนภาพ ร่วมกบัโปรแกรม Photoshop รวมถึงหลกัการและวิธีการในการ Export ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อในไปออกอากาศทางโทรทศัน์ , สร้างแผ่น DVD และน าไป Upload ขึน้เว็บต่างๆ ได้ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 28 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 8 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 
 
พืน้ฐานของผู้ เรียน 
Windows, Adobe Photoshop 
โปรแกรมที่ใช้ 
Adobe Premiere CC, Adobe Photoshop CC  

เหมาะส าหรับ 

ผู้ ต้องการเป็นนกัตดัต่อภาพยนตร์  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้จบหลกัสตูรสามารถเข้าใจโครงสร้างการท างานของโปรแกรม Adobe Premiere , เข้าใจทฤษฎี
หลกัการ ตดัต่อภาพยนตร์ในขัน้ต้น สามารถจดัท า Workshop ส าหรับการตดัต่อภาพยนตร์อย่างง่ายได้  

• ค่าใช้จ่ายในการสง่บคุลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
นอกเหนือจากหกัค่าใช้จ่ายได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศ
กระทรวงการคลงั  



 
 

• ผู้ เรียนสามารถเรียนทบทวนซ า้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัร โดยความควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ 
 

ค่าอบรม 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 8,800 บาท ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 

** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 7,800 บาท 

  
วิธีการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 1สปัดาห์ 
2. โอนเงินเข้าบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จนูทาวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณาสง่รายละเอียดการช าระค่าอบรมผ่าน  
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. สัง่จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั"   
4. ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสาขา 

 
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองท่ีน่ัง โปรดแจ้งลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก่อนวนัเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วนั มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 
 
 
 
 
 



 
 

 

Movie Editing with Adobe Premiere Course Outline 
ครัง้ท่ี 1 เร่ิมท าความเข้าใจกบัโปรแกรม  Adobe Premiere ในเบือ้งต้น  และความรู้พืน้ฐานในการ

ท างานตดัต่อ เช่น 

- เรียนรู้ Interface ของโปรแกรม การสร้าง และตัง้ค่า Project   การ Importing media 
การจดัการกบั media 

- การท าเข้าใจเทคนิดที่ส าคญั เช่น เร่ืองของ Time code, Frame rate, Sampling rate 
และระบบ Video แบบต่างๆ 

- เรียนรู้การตดัต่อแบบง่ายๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของขัน้ตอนการท างานของโปรแกรม 

ครัง้ท่ี 2 เรียนรู้ในการเร่ิมสร้างงาน  Video และ เทคนิคการตดัต่อแบบง่าย  

- เรียนรู้การสร้าง Sequence การท าเข้าใจการท างาน บน Timeline การจดัการกบั 
Timeline 

- เรียนรู้เทคนิคการน า Footage เข้ามาใน Timeline ในแบบต่างๆ เช่น 

       การก าหนด in – Out, insert – Overwrite, three-point editing   

 - เรียนรู้การท า Subclip   รู้จกัการเชื่อมกนัระหว่าง track ของ video กบั audio การ link 
และgroup  

 - เรียนรู้การใช้งาน  และ ประโยชน์ของ Marker ในงานตดัต่อ 

 

  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ครัง้ท่ี 3 

   

เรียนรู้เคร่ืองมือการตดัต่อของโปรแกรม และ เทคนิคในการตดัต่อ Video เช่น 

  - การ  Trim Clip ในหลายๆเทคนิคและเคร่ืองมือตดัต่ออ่ืนๆเช่น Ripple Edit , Rolling 
Edit และ อ่ืนๆ 

- เรียนรู้การจดัการระเบียบ Clip ใน Timeline เช่น สลบั Clip เปลียน Clip แทรก Clip  

- เรียนรู้การตดัต่อแบบ  Multicam Editing  

ครัง้ท่ี 4 เรียนรู้การท างานกบั Title ภาพนิ่ง และGraphics ที่ท าจากโปรแกรมอ่ืน เช่น Photoshop  

    และเรียนรู้การท า Superimpose 

  - เรียนรู้การสร้าง Graphics ในโปรแกรม Adobe Premiere   

     และ การน า Graphics จากโปรแกรมอ่ืนมาใช้งาน 

  - เรียนรู้การใช้ Effect Controls   - เรียนรู้การท า Animation  ,เทคนิดการใช้ Keyframe 
แบบต่างๆ  

  - รู้จกัการท า Nest Sequence   

ครัง้ท่ี 5   เรียนรู้หลกัการตดัต่อภาพ โดยใช้ Transition   

 -เรียนรู้แนวคิดการเชื่อมต่อภาพแบบต่างๆ เพื่อการเลา่เร่ืองราวในงาน Video 

 - เรียนรู้การใช้เทคนิดที่ใช้ช่วยในการซ้อนภาพหรือตดัภาพบางสว่น เช่น 

   การใช้ Mask และ Effects เช่น Keying แบบต่างๆ รวมทัง้  

   การใช้ Blend Mode ใน Adobe Premiere  

  -ให้รู้จกัการน า Item อ่ืนที่มีอยู่ในโปรแกรมมาใช้งาน เช่น Color Matte ,Black 
Video,Transparent Video 

 



 
 

ครัง้ท่ี 6    เรียนรู้การใช้ Video Effects อ่ืนๆ  ที่ใช้แต่งภาพให้ดแูปลกใหม่น่าสนใจ 

  - การท างานกนั Clip Speed แบบต่างๆ  การท าภาพให้เคลื่อนไหวช้าลง 

      การท าภาพหยุดแบบต่างๆ เพื่องาน Video ดนู่าสนใจ 

  -การน าภาพออกไปตกแต่งใน Photoshop 

 - เรียนรู้การน า Plug-in บางอนัที่น่าสนใจ 

ครัง้ท่ี 7 เรียนรู้การท าสี Color Correction   , Color Grading 

- เรียนรู้หลกัการและเทคนิคของการปรับแก้สีให้มีคณุภาพดีขึน้ Color Correction    

- และการปรับแต่งสีให้งาน Video ออกมาในโทนต่างๆ Color Grading 

-เรียนรู้การใช้ Video Effects ที่เกียวข้องในเร่ืองการปรับสี 

 -รู้จกัการใช้ Adjustment layer 

ครัง้ท่ี 8  เรียนรู้การงานกบัเสียง Audio Editting ในโปรแกรม  Adobe Premiere    

- เรียนรู้การเลือกและปรับแต่ง Audio Chanels  การปรับระดบัเสียงของ Clip   การ 
keyframe Audio 

 -รู้จกัการใช้ clip mixer , track mixer - การบนัทึกเสียงลงใน track   

 -รู้จกัใช้ Audio Effect ท่ีช่วยปรับแต่งเสียงให้มีคณุภาพดีขึน้  

 -รู้จกัการท า Merge Clips และ Synchronize   

- และวิธีการ Export Media  

*** หมายเหตุ รอบเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 


