หลักสูตร Movie Editing with Adobe Premiere
ภาพรวมของการเรียน
หลักสูตรที่ครอบคลุมเนือ้ หาด้านการตัดต่อภาพยนตร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere ซึ่งเป็ นโปรแกรมยอด
นิยม ในธุรกิจภาพยนตร์ และ Production Studio ชัน้ นา ผูเ้ ข้าอบรมจะได้ศกึ ษาภาพรวมและความรูพ้ นื ้ ฐานในการทางาน
ตัง้ แต่การสร้าง Project ทัง้ รูปแบบ DV HD และ DSLR HD ตลอดจนการใช้ Transition, Effect, Color Correction และ
Plug-in ต่างๆในการทางาน ท่านจะได้ทดลองทาการตัดต่อวิดีโอ และได้ศกึ ษาการทาเทคนิคพิเศษ เช่น การสร้าง Title
การทาตัวอักษรให้เคลื่อนไหว การซ้อนภาพ ร่วมกับโปรแกรม Photoshop รวมถึงหลักการและวิธีการในการ Export ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อในไปออกอากาศทางโทรทัศน์ , สร้างแผ่น DVD และนาไป Upload ขึน้ เว็บต่างๆ ได้
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน
หลักสูตร 28 ชั่วโมง เรียนทัง้ สิน้ 8 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชั่วโมงครึง่ )
พืน้ ฐานของผู้เรียน
Windows, Adobe Photoshop
โปรแกรมทีใ่ ช้
Adobe Premiere CC, Adobe Photoshop CC
เหมาะสาหรับ
ผูต้ อ้ งการเป็ นนักตัดต่อภาพยนตร์

Movie Editing with Adobe Premiere Course Outline
ครั้งที่ 1

เริ่มทาความเข้าใจกับโปรแกรม Adobe Premiere ในเบือ้ งต้น และความรูพ้ นื ้ ฐานในการ
ทางานตัดต่อ เช่น
- เรียนรู ้ Interface ของโปรแกรม การสร้าง และตัง้ ค่า Project การ Importing media
การจัดการกับ media
- การทาเข้าใจเทคนิดที่สาคัญ เช่น เรื่องของ Time code, Frame rate, Sampling rate
และระบบ Video แบบต่างๆ
- เรียนรูก้ ารตัดต่อแบบง่ายๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของขัน้ ตอนการทางานของโปรแกรม

ครั้งที่ 2

เรียนรูใ้ นการเริ่มสร้างงาน Video และ เทคนิคการตัดต่อแบบง่าย
- เรียนรูก้ ารสร้าง Sequence การทาเข้าใจการทางาน บน Timeline การจัดการกับ
Timeline
- เรียนรูเ้ ทคนิคการนา Footage เข้ามาใน Timeline ในแบบต่างๆ เช่น
การกาหนด in – Out, insert – Overwrite, three-point editing
- เรียนรูก้ ารทา Subclip รูจ้ กั การเชื่อมกันระหว่าง track ของ video กับ audio การ link
และgroup
- เรียนรูก้ ารใช้งาน และ ประโยชน์ของ Marker ในงานตัดต่อ

ครั้งที่ 3

เรียนรูเ้ ครื่องมือการตัดต่อของโปรแกรม และ เทคนิคในการตัดต่อ Video เช่น
- การ Trim Clip ในหลายๆเทคนิคและเครื่องมือตัดต่ออื่นๆเช่น Ripple Edit , Rolling
Edit และ อื่นๆ
- เรียนรูก้ ารจัดการระเบียบ Clip ใน Timeline เช่น สลับ Clip เปลียน Clip แทรก Clip
- เรียนรูก้ ารตัดต่อแบบ Multicam Editing

ครั้งที่ 4

เรียนรูก้ ารทางานกับ Title ภาพนิ่ง และGraphics ที่ทาจากโปรแกรมอื่น เช่น Photoshop
และเรียนรูก้ ารทา Superimpose
- เรียนรูก้ ารสร้าง Graphics ในโปรแกรม Adobe Premiere
และ การนา Graphics จากโปรแกรมอื่นมาใช้งาน
- เรียนรูก้ ารใช้ Effect Controls - เรียนรูก้ ารทา Animation ,เทคนิดการใช้ Keyframe
แบบต่างๆ
- รูจ้ กั การทา Nest Sequence

ครั้งที่ 5

เรียนรูห้ ลักการตัดต่อภาพ โดยใช้ Transition
-เรียนรูแ้ นวคิดการเชื่อมต่อภาพแบบต่างๆ เพื่อการเล่าเรื่องราวในงาน Video
- เรียนรูก้ ารใช้เทคนิดที่ใช้ช่วยในการซ้อนภาพหรือตัดภาพบางส่วน เช่น
การใช้ Mask และ Effects เช่น Keying แบบต่างๆ รวมทัง้
การใช้ Blend Mode ใน Adobe Premiere
-ให้รูจ้ กั การนา Item อื่นที่มีอยู่ในโปรแกรมมาใช้งาน เช่น Color Matte ,Black
Video,Transparent Video

ครั้งที่ 6

เรียนรูก้ ารใช้ Video Effects อื่นๆ ที่ใช้แต่งภาพให้ดแู ปลกใหม่น่าสนใจ
- การทางานกัน Clip Speed แบบต่างๆ การทาภาพให้เคลื่อนไหวช้าลง
การทาภาพหยุดแบบต่างๆ เพื่องาน Video ดูน่าสนใจ
-การนาภาพออกไปตกแต่งใน Photoshop
- เรียนรูก้ ารนา Plug-in บางอันที่น่าสนใจ

ครั้งที่ 7

เรียนรูก้ ารทาสี Color Correction , Color Grading
- เรียนรูห้ ลักการและเทคนิคของการปรับแก้สีให้มีคณ
ุ ภาพดีขนึ ้ Color Correction
- และการปรับแต่งสีให้งาน Video ออกมาในโทนต่างๆ Color Grading
-เรียนรูก้ ารใช้ Video Effects ที่เกียวข้องในเรื่องการปรับสี
-รูจ้ กั การใช้ Adjustment layer

ครั้งที่ 8

เรียนรูก้ ารงานกับเสียง Audio Editting ในโปรแกรม Adobe Premiere
- เรียนรูก้ ารเลือกและปรับแต่ง Audio Chanels การปรับระดับเสียงของ Clip การ
keyframe Audio
-รูจ้ กั การใช้ clip mixer , track mixer - การบันทึกเสียงลงใน track
-รูจ้ กั ใช้ Audio Effect ที่ช่วยปรับแต่งเสียงให้มีคณ
ุ ภาพดีขนึ ้
-รูจ้ กั การทา Merge Clips และ Synchronize
- และวิธีการ Export Media

*** หมายเหตุ รอบเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

