
 
 

 
  

หลักสูตร  Movie Editing with Adobe Premiere  

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรที่ครอบคลมุเนือ้หาดา้นการตดัต่อภาพยนตร ์โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere ซึ่งเป็นโปรแกรมยอด
นิยม ในธุรกิจภาพยนตร ์และ Production Studio ชัน้น า ผูเ้ขา้อบรมจะไดศ้กึษาภาพรวมและความรูพ้ืน้ฐานในการท างาน 
ตัง้แต่การสรา้ง Project ทัง้รูปแบบ DV HD และ DSLR HD ตลอดจนการใช ้Transition, Effect, Color Correction และ 
Plug-in ต่างๆในการท างาน ท่านจะไดท้ดลองท าการตดัต่อวิดีโอ และไดศ้กึษาการท าเทคนิคพิเศษ เช่น การสรา้ง Title 
การท าตวัอกัษรใหเ้คลื่อนไหว การซอ้นภาพ รว่มกบัโปรแกรม Photoshop รวมถึงหลกัการและวิธีการในการ Export ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อในไปออกอากาศทางโทรทศัน ์, สรา้งแผ่น DVD และน าไป Upload ขึน้เว็บต่างๆ ได ้

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 28 ชั่วโมง เรียนทัง้สิน้ 8 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชั่วโมงครึง่ ) 
 
พืน้ฐานของผู้เรียน 
Windows, Adobe Photoshop 
โปรแกรมทีใ่ช้ 
Adobe Premiere CC, Adobe Photoshop CC  

เหมาะส าหรับ 

ผูต้อ้งการเป็นนกัตดัต่อภาพยนตร ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

Movie Editing with Adobe Premiere Course Outline 
คร้ังที ่1 เริ่มท าความเขา้ใจกบัโปรแกรม  Adobe Premiere ในเบือ้งตน้  และความรูพ้ืน้ฐานในการ

ท างานตดัต่อ เช่น 

- เรียนรู ้Interface ของโปรแกรม การสรา้ง และตัง้ค่า Project   การ Importing media 
การจดัการกบั media 

- การท าเขา้ใจเทคนิดที่ส  าคญั เช่น เรื่องของ Time code, Frame rate, Sampling rate 
และระบบ Video แบบต่างๆ 

- เรียนรูก้ารตดัต่อแบบง่ายๆ เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของขัน้ตอนการท างานของโปรแกรม 

คร้ังที ่2 เรียนรูใ้นการเริ่มสรา้งงาน  Video และ เทคนิคการตดัต่อแบบง่าย  

- เรียนรูก้ารสรา้ง Sequence การท าเขา้ใจการท างาน บน Timeline การจดัการกบั 
Timeline 

- เรียนรูเ้ทคนิคการน า Footage เขา้มาใน Timeline ในแบบต่างๆ เช่น 

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

 - เรียนรูก้ารท า Subclip   รูจ้กัการเชื่อมกนัระหว่าง track ของ video กบั audio การ link 
และgroup  

 - เรียนรูก้ารใชง้าน  และ ประโยชนข์อง Marker ในงานตดัต่อ 

 

 
 
 

คร้ังที ่3 

   

เรียนรูเ้ครื่องมือการตดัต่อของโปรแกรม และ เทคนิคในการตดัต่อ Video เช่น 

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

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

- เรียนรูก้ารตดัต่อแบบ  Multicam Editing  

 



 
 

 
  

คร้ังที ่4 เรียนรูก้ารท างานกบั Title ภาพนิ่ง และGraphics ที่ท าจากโปรแกรมอ่ืน เช่น Photoshop  

    และเรียนรูก้ารท า Superimpose 

  - เรียนรูก้ารสรา้ง Graphics ในโปรแกรม Adobe Premiere   

     และ การน า Graphics จากโปรแกรมอ่ืนมาใชง้าน 

  - เรียนรูก้ารใช ้Effect Controls   - เรียนรูก้ารท า Animation  ,เทคนิดการใช ้Keyframe 
แบบต่างๆ  

  - รูจ้กัการท า Nest Sequence   

 

คร้ังที ่5   เรียนรูห้ลกัการตดัต่อภาพ โดยใช ้Transition   

 -เรียนรูแ้นวคิดการเชื่อมต่อภาพแบบต่างๆ เพื่อการเลา่เรื่องราวในงาน Video 

 - เรียนรูก้ารใชเ้ทคนิดที่ใชช้่วยในการซอ้นภาพหรือตดัภาพบางสว่น เช่น 

   การใช ้Mask และ Effects เช่น Keying แบบต่างๆ รวมทัง้  

   การใช ้Blend Mode ใน Adobe Premiere  

  -ใหรู้จ้กัการน า Item อ่ืนที่มีอยู่ในโปรแกรมมาใชง้าน เช่น Color Matte ,Black 
Video,Transparent Video 

 

คร้ังที ่6    เรียนรูก้ารใช ้Video Effects อ่ืนๆ  ที่ใชแ้ต่งภาพใหด้แูปลกใหม่น่าสนใจ 

  - การท างานกนั Clip Speed แบบต่างๆ  การท าภาพใหเ้คลื่อนไหวชา้ลง 

      การท าภาพหยุดแบบต่างๆ เพื่องาน Video ดนู่าสนใจ 

  -การน าภาพออกไปตกแต่งใน Photoshop 

 - เรียนรูก้ารน า Plug-in บางอนัที่น่าสนใจ 

 



 
 

 
  

คร้ังที ่7 เรียนรูก้ารท าสี Color Correction   , Color Grading 

- เรียนรูห้ลกัการและเทคนิคของการปรบัแกส้ีใหม้ีคณุภาพดีขึน้ Color Correction    

- และการปรบัแต่งสีใหง้าน Video ออกมาในโทนต่างๆ Color Grading 

-เรียนรูก้ารใช ้Video Effects ที่เกียวขอ้งในเรื่องการปรบัสี 

 -รูจ้กัการใช ้Adjustment layer 

คร้ังที ่8  เรียนรูก้ารงานกบัเสียง Audio Editting ในโปรแกรม  Adobe Premiere    

- เรียนรูก้ารเลือกและปรบัแต่ง Audio Chanels  การปรบัระดบัเสียงของ Clip   การ 
keyframe Audio 

 -รูจ้กัการใช ้clip mixer , track mixer - การบนัทึกเสียงลงใน track   

 -รูจ้กัใช ้Audio Effect ที่ช่วยปรบัแต่งเสียงใหม้ีคณุภาพดีขึน้  

 -รูจ้กัการท า Merge Clips และ Synchronize   

- และวิธีการ Export Media  

*** หมายเหตุ รอบเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 


