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หลักสูตรการตัดตอวีดิทัศนเบ้ืองตนดวยโปรแกรม Adobe Premiere CS3 

ผูสอน: นฤดล ดามพสุกรี 

ลักษณะของหลักสูตร: 
ในหลักสูตรนี้ ผูเรียนจะไดเรียนรูหลักทฤษฏีการตัดตอภาพเบื้องตน และลงมือปฏิบัติโดยใชโปรแกรม Adobe 

Premiere Pro CS3 เพื่อสรางผลงานวีดิทัศน โดยการตัดตอวีดิทัศน เสียง และภาพนิ่ง  

หลักสูตรนี้เหมาะกับผูเรียนระดับใด: 
หลักสูตรนี้ออกแบบสําหรับผูเรียนที่ตองการศึกษาหลักการตัดตอภาพวีดิทัศนและการสรางวีดิทัศนแบบดิจิทัล 

แตยังไมชํานาญการใชซอฟแวร Adobe Premiere Pro CS3 แตมีพื้นฐานการตัดตอวีดิทัศนดวยโปรแกรมอื่น ๆ 

มาบางพอสมควร หลักสูตรนี้จะทําใหผูเรียนตัดตอไดเร็วและสะดวกขึ้น นําผลิตภัณฑของบริษัท Adobe  มาใช

รวมกับโปรแกรมตัดตอไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน Adobe Photoshop Adobe Illustrator หลักสูตรนี้ยังเหมาะ

สําหรับผูที่มีพื้นฐานกราฟฟกประเภทภาพนิ่ง เชน Adobe Photoshop Adobe Illustrator หรือพื้นฐานทางดาน

การออกแบบสิ่งพิมพ การตกแตงภาพนิ่ง และโปรแกรมวาดภาพ แตตองการเพิ่มประสบการณดานวีดิทัศนเขาไป

ในงาน 

ประโยชนที่ไดจากหลักสูตรนี้: 
หลังจากเรียนหลักสูตรนี้ ผูเรียนจะสามารถ ตัดตอแกไขคลิปวีดิทัศนและเสียง  การเพิ่มเทคนิคพิเศษกับภาพและ

เสียง เพิ่มกราฟฟกไตเติ้ลใหกับวีดิทัศน การจับภาพเขาสูกระบวนการตัดตอ และการสงออกวีดิทัศนที่ตัดตอเสร็จ

แลวไปเปนส่ือชนิดตาง ๆ  

รูปแบบการสอน: 

หลักสูตรนี้จะแบงเปน 10 หัวขอ  หัวขอละ 3 ชั่วโมง โดยแบงเปนการเรียนภาคทฤษฏีดวยวีดิทัศนมัลติมีเดีย1 

ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง รวมทั้งส้ิน 30 ช่ัวโมง ใชเวลาเรียนจนจบหลกัสูตร 5 สัปดาห สัปดาหละ 

6 ช่ัวโมง   โดยผูเรียนจะไดรับชมวีดิทัศนมัลติมีเดียออนไลนเกี่ยวกับเนื้อหาการสอนประมาณ 1 ชั่วโมง  จากนั้น

จะลงมือปฏิบัติการดวยตนเองโดยใชวีดิทัศนตัวอยางที่ทางผูสอนจัดสงเปนดีวีดีทางไปรษณีย 

การประเมินผลการเรียนรู 

แบงเปนการประเมินเปน 10 ครั้งตามเนื้อหาในแตละบท โดยใชแบบทดสอบออนไลน เก็บผลการประเมินที่ระบบ

จัดการการเรียนรู ครั้งละ 20 คะแนน รวม 200 คะแนน  และสงผลงานทายหลักสูตรจํานวน 1 ครั้ง 100 คะแนน  

เกณฑการประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตร 

ผูเขาเรียน จะตองมีเวลาในการเรียนไมนอยกวารอยละ 80  เขารับการทดสอบครบทุกครั้งและมีคะแนนรวมจาก

แบบทดสอบไมนอยกวา 150 คะแนน มีคะแนนจากผลงานทายหลักสูตรไมนอยกวา 80 คะแนน 

เนื้อหา: 

1. หนาจอของโปรแกรม (The Interface Adobe Premiere Pro CS3) จํานวน 3 ชั่วโมง 

 1.1 ภาพรวมของโปรแกรม (Overview) 
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 1.2 หนาตางงาน (Project Window) 

 1.3 หนาตางพรีวิว(Monitor Window) 

 1.4 การทํางานกับ Timeline 

 1.5 อุปกรณเครื่องมือการตัดตอ (Tools Panel) 

 1.6 การตั้งพื้นที่งานแบบเฉพาะตัว (Customizing the “Workspace”) 

2. การตั้งคาโครงงาน (Project Settings) จํานวน 3 ชั่วโมง 

2.1 การตั้งคาโครงงาน (Setting up the project) และการตั้งโครงงานแบบเฉพาะตัว (Custom Project 

Setting & Presets) 

 2.2 การบันทึกผลอัตโนมัติและการทํางานแบบออฟไลน (Auto Saving & Working with Offline Files) 

 2.3 การปรับระบบเพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (Improving System Performance) 

3. การจับภาพและการนําสวนประกอบเขามาในโครงงาน (Capturing & Importing Projects) จํานวน 3 ชั่วโมง 

 3.1 การจับภาพวีดิทัศนเพื่อเขามาใชในโปรเจ็ค (Capturing Video Footage in to Projects) 

 3.2 รายละเอียดการใชงานหนาตางจับภาพ (Capture Window) 

 3.3 ความรูเกี่ยวกับวีดิทัศนดิจิทัลและวีดิทัศนความละเอียดสูง  (DV  &  HDV Video) 

 3.4 ความรูเกี่ยวกับวีดิทัศนและเสียงแบบแอนะล็อก (Analog Video & Audio) 

 3.5 ความรูเกี่ยวกับ Adobe Bridge 

4. การทํางานภายในโครงงาน (Working within a Project) จํานวน 3 ชั่วโมง 

 4.1 การปรับหนาตางโครงงาน (Customizing the Project Panel) 

 4.2 การจัดการไฟลวีดิทัศน ในมุมมองแบบรายการ (Organizing Clips in List View) 

 4.3 การจัดการไฟลวีดิทัศน (Managing Clips) 

 4.4 การแปลงไฟลวีดิทัศนใหม (Reinterpreting Clips) 

 4.5 การเปดชมไฟลวีดิทัศน และการเลนไฟล (Viewing Clips/Playback Controls) 

 4.6 การเลือกบางสวนของไฟลโดยการใชเวลา (Navigating Clips Using Time Displays) 

 4.7 การเลือกจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดในไฟล (In & Out Points) 

4.8 การทํางานกับคลิปวีดิทัศน (Working with Clip Sequences) 

 4.9 การเลือกจุดตัดในคลิป (Trim & Out Points) 
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 4.10 หนาจอสําหรับใชงานในการเลือกจุดตัด (Trim Monitor) 

 4.11 จุดอางอิงในคลิป (Markers) 

5. การตัดตอ (Editing) จํานวน 3 ชั่วโมง 

 5.1 กระบวนการตัดตอเบื้องตน (Basic Edit Workflow) 

 5.2 การตัดตอสตอรี่บอรด (Storyboard Editing) 

 5.3 การแทรกและการซอนภาพ (Insert & Overlay) 

 5.4 การเลื่อนภาพแบบตาง ๆ (Rolling & Ripple) 

 5.5 การตัดตอคลิปในไทมไลน (Editing Clips in the Timeline) 

 5.6 การตัดแยกภาพจากกัน การสําเนา และการวางภาพ (Splitting, Copying & Pasting Clips) 

 5.7 การยายคลิป (Removing Clips & Frames) 

 5.8 การเปลี่ยนความยาวและความเร็วของคลิป (Changing Clip Length & Speed) 

 5.9 การพรีวิวภาพที่ตัดตอ (Previewing Sequences in Program View) 

6. เทคนิคการเปลี่ยนภาพ (Transitions) จํานวน 3 ชั่วโมง 

 6.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาพ (Introduction to Transitions) 

 6.2 การเปลี่ยนภาพแบบงาย Using Simple Transitions 

7.  กราฟฟกประกอบวีดิทัศน (Titles) จํานวน 3 ชั่วโมง 

 7.1 การสรางกราฟฟกประกอบเบื้องตน (Creating Basic Titles) 

8. การทํางานกับเทคนิคพิเศษ (Effects) จํานวน 3 ชั่วโมง 

 8.1 หนาตางควบคุมเทคนิคพิเศษ (Effect Controls Window) 

 8.2 การปรับสีและความชัดของภาพอัตโนมัติ (Auto Levels/Colours & Contrast Effects) 

 8.3 ปล๊ักอินสําหรับ Adobe Premiere (Plugins for Adobe Premiere) 

9. การทํางานกับเสียง (Audio) จํานวน 3 ชั่วโมง 

 9.1 เสนเสียงและชองเสียง (Audio Clips/Tracks & Channels) 

 9.2 การเพิ่มความละเอียดและระดับเสียง (Adjusting Gain and Volume Level) 

10. การนําภาพออกไปใชงาน (Exporting) จํานวน 3 ชั่วโมง 

 10.1 ตัวเลือกในการตั้งคา (Options & Settings) 
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 10.2 รูปแบบในการนําภาพออก (Export Formats) 

 10.3 การนําวีดิทัศนออกในรูปของดีวีดี และบลูเรย (Export to DVD/Blu-ray) 

ความตองการของระบบ: 
1. เครื่องคอมพิวเตอร ความเร็ว CPU ไมนอยกวา 1.4 MHz หนวยความจําไมนอยกวา 1 GB 

2. อุปกรณเลนแผน DVD 

3. การตอเชื่อมระบบอินเทอรเน็ตสําหรับการเขาถึงเนื้อหาการเรียน  (แนะนําการตอเชื่อมความเร็วสูง

ไมนอยกวา 1 Mbps) 

4. ซอฟแวร  Adobe Premiere Pro CS3 

5. กลองบันทึกภาพวดีิทัศน (ถามี ใชในการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดภาพ และการสงออกวีดิทัศน) 

6. แผนดีวีดี ไฟลวีดิทัศนที่ทางผูสอนจัดให 

 
วิธีการฝกอบรม 
สัปดาหที่ 1 ภาพรวมของโปรแกรมและการตั้งคาการทํางาน เวลาในการเรียนบนเว็บ 6 ช่ัวโมง 
 ผูเรียนจะไดทราบการใชงานเมนู หนาตางการทํางาน เครื่องมือในการตัดตอชนิดตาง ๆ ของโปรแกรม 

Adobe Premiere Pro CS3 รวมทั้งการตั้งพื้นที่การทํางาน ตามความถนดัของแตละบุคคล และการปรับระบบ

และโปรแกรมเพื่อใหมีประสิทธิภาพการทํางานที่สะดวก รวดเร็ว  
กิจกรรม:  

1. ทําความเขาใจระเบียบวิธีการเรียน และการประเมินผล ทําความรูจักกับผูสอน ผูเรียน โดยการ 

Chat วีดิทัศนแนะนําตัวผูสอน  

2. ผูสอนจะบันทึก (Post) วิธีการเรียนและการประเมินผลอีกครั้งในกระดานสนทนา 

3. เรียนการใชงานเมนู หนาตางการทํางาน และเครื่องมือการตัดตอ จากวีดิทัศนมัลติมีเดีย  

4. ทดสอบความรูโดยการทําแบบทดสอบแบบมัลติมีเดียบนระบบจัดการการเรียนรู 

 
สัปดาหที่ 2 การจับภาพและนําสวนประกอบเขามาในโครงงาน และการทํางานภายในโครงงาน 
 ผูเรียนจะไดเรียนรูทฤษฏีเบื้องตนเกี่ยวกับวีดิทัศนดิจิทัลและวีดิทัศนความละเอียดสูง  (DV  &  HDV 

Video) ความรูเกี่ยวกับวีดิทัศนและเสียงแบบแอนะล็อก (Analog Video & Audio) ความรูเกี่ยวกับ Adobe 

Bridge การจับภาพ (Capture) และการนําสวนประกอบตาง ๆ เชน เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เขามาใน

โครงงาน (Importing into Project) การตั้งคาตาง ๆ กอนการจับภาพ  
กิจกรรม: 

1. เรียนรูทฤษฏีจากวีดิทัศนมัลติมีเดีย  และเอกสารที่ผูสอนแจกผานทางระบบจัดการการเรียนรู 

2. ฝกปฏิบัติจากเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟแวร และกลองบันทึกภาพของผูเรียน และคลิปวีดิทัศนจาก

ดีวีดีรอมจากผูสอน  

3. ทดสอบความรูโดยการทําแบบทดสอบแบบมัลติมีเดียบนระบบจัดการการเรียนรู 

 

 



 5

สัปดาหที่ 3 การตัดตอและเทคนิคการเปล่ียนภาพ 
 ผูเรียนจะไดเรียนรูทฤษฏีการตัดตอภาพเบื้องตน การเลือก Shot ของภาพเพื่อนํามาตัดตอ การวาง

ตําแหนงภาพ การแทรกภาพ การยายตําแหนงของภาพ การเปลี่ยนภาพดวยเอฟเฟคตาง ๆ  
กิจกรรม: 

1. เรียนรูทฤษฏีจากวีดิทัศนมัลติมีเดีย  และเอกสารที่ผูสอนแจกผานทางระบบจัดการการเรียนรู 

2. ฝกปฏิบัติจากเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟแวร และกลองบันทึกภาพของผูเรยีน และคลิปวีดิทัศนจาก

ดีวีดีรอมจากผูสอน  

3. ทดสอบความรูโดยการทําแบบทดสอบแบบมัลติมีเดียบนระบบจัดการการเรียนรู 

 
สัปดาหที่ 4 กราฟฟกประกอบวีดิทัศน และการทํางานกับเทคนิคพิเศษ 
 ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการทําเทคนิคพิเศษ (Effect) ใหกับภาพวีดิทัศนในโครงงาน การปรับเทคนิค

พิเศษ และการปรับภาพอัตโนมัติ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปล๊ักอินที่มีสําหรับโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

CS3 ตัวอยางการใชปล๊ักอินตาง ๆ  
กิจกรรม: 

1. เรียนรูทฤษฏีจากวีดิทัศนมัลติมีเดีย  และเอกสารที่ผูสอนแจกผานทางระบบจัดการการเรียนรู 

2. ฝกปฏิบัติจากเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟแวร และกลองบันทึกภาพของผูเรียน และคลิปวีดิทัศนจาก

ดีวีดีรอมจากผูสอน 

3. ทดสอบความรูโดยการทําแบบทดสอบแบบมัลติมีเดียบนระบบจัดการการเรียนรู 

 
สัปดาหที่ 5 การทํางานกับเสียงและการนําภาพออกไปใชงาน 
 เรียนรูทฤษฏเีบื้องตนเกี่ยวกับเสียง การนําเสียงบรรยายมาใชกับงาน การนําเสียงเอฟเฟคมาใชกับงาน 

การปรับความละเอียดและระดับเสียง การปรับปรุงคุณภาพเสียงเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด   การตั้งคาเพื่อนํา

งานที่ตัดตอเสร็จเรียบรอยแลวออกไปใชงานในรูปแบบตาง ๆ เชนแผนวีดิโอซีดี ดีวีดี บลูเรย 
กิจกรรม: 

1. เรียนรูทฤษฏีจากวีดิทัศนมัลติมีเดีย  และเอกสารที่ผูสอนแจกผานทางระบบจัดการการเรียนรู 

2. ฝกปฏิบัติจากเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟแวร และกลองบันทึกภาพของผูเรียน และคลิปวีดิทัศนจาก

ดีวีดีรอมจากผูสอน 

3. ทดสอบความรูโดยการทําแบบทดสอบมัลติมีเดียบนระบบจัดการการเรียนรู 

4.  การสงผลงานวีดิทัศนที่ตัดตอเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อประเมินผลการเรียน 

 


